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Konopnicka Maria

IDZIE ZIMA…

Zima
Nasza zima biała
Chustą się odziała.
Idzie, idzie do nas w gości
W srebrnych blaskach cała!
Włożyła na czoło
Księżycowe koło,
Lecą z płaszcza gwiazdy złote,
Gdy potrząśnie połą.
Z lodu berło trzyma,
Tchu ni głosu nie ma.
Idzie, idzie, smutna, cicha,
Ta królowa zima!
Idzie martwą nogą
Wyiskrzoną drogą,
Postanęły rzeki modre,
Do morza nie mogą.
Gdzie stąpi, gdzie stanie,
Słychać narzekanie:
- Oj, biedne my kwiaty, trawy,
Co się z nami stanie! Przed nią tuman leci,
Straszy małe dzieci...
A my dalej do komina:
- Nie puścim waszeci!

W numerze:
Dzień Wszystkich Świętych
Felietony, felietony…Z głowy pisane…
Dzień Niepodległości
Ucz się języków obcych!
Z bibliotecznej półki…

Projekt okładki – Sylwester Warański

Rzymskokatolicka

uroczystość

(część

innych

kościołów również ją uznaje, w tym anglikański i
wiele z luterańskich) obchodzona 1 listopada ku czci
wszystkich znanych i nieznanych świętych. To dzień szczególny,
bo wspominamy tych, którzy odeszli, a których nam brak. Różnie
obchodzi się to święto. U mnie w domu spotyka się cała rodzina.
Wspólnie idziemy do kościoła, a później na cmentarz pomodlić się
i

zapalić

lampkę.

Niejednokrotnie

trudno

zwykłymi

słowami

wyrazić, co czujemy, gdy stoimy nad grobem naszych rodziców,
przyjaciół

znajomych...

Może

słowa

poezji

będą

odpowiednią

formą?
Aleksandra Tonder

Dla tych,
którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.
Dla nich
Harcerskie warty
I chorągiewek gromada,
I dla nich ten dzień Pierwszy dzień
Listopada.
Danuta Gellnerowa, Dla tych,

którzy odeszli

Z głowy pisane…
Święto. Czym ono jest , dla nas, dla
innych…? Czy to tylko zatrzymanie się w biegu, odpoczynek od codzienności a
może ucieczka od tego, co na co dzień trudne i nieprzekraczalne?
Zdaniem bohatera filmu „Motyl i skafander” niedziela to pustynia. Dla
chorego oznacza brak kontaktu z tymi, od których jest bezpośrednio zależny,
dla samotnych nadzieję spotkania lub pustkę jego braku.
Święto to także cisza szkoły. W pustych korytarzach nie dudni gwar rozmów,
nie otwierają się drzwi i nie stukają obcasy przechodzących nauczycieli.
Szkoła jest w święto bezbronna jak ocean bez fal czy góry bez światłocienia,
jest martwą wyspą, którą opuścili mieszkańcy.
Gdybym była świętem zawsze ubierałabym się w kolorowe ubrania, tak bardzo
chciałabym, aby mnie zauważyli…
Zdaniem psychologów najwięcej pacjentów trafia z różnymi objawami
do poradni właśnie w poniedziałki. Nie wytrzymujemy presji świętowania. Nie
umiemy cieszyć się swobodą przyzwyczajeni do wielodniowego kieratu.
”Powiedz mi jak świętujesz a powiem ci kim jesteś” stare porzekadło ogłasza
nagą prawdę o nas samych. Może więc warto trwale „odpiąć się „ od
niedzielnego nadrabiania zaległości, niedzielnego rytualnego dyskutowania o
sprawach trudnych, aż do upadłego - w ten sposób nikt z nas nie poczuje
wagi święta…
Z najlepszymi życzeniami ochoty na świętowanie, w niedzielny wieczór
Hanna Kaczmarek

To bardzo ważne święto dla Polaków. Również w mojej rodzinie obchodzone jest ono
uroczyście. W tym dniu uczestniczymy w mszy świętej a za oknami wieszamy flagę.
Odwiedzamy także groby nieznanych żołnierzy.
W encyklopedii internetowej czytamy, że Narodowe Święto Niepodległości to polskie
święto, obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród
Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów
dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone
w roku 1989. Jest dniem wolnym od pracy.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11
listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z
końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec
na froncie zachodnim).
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23
kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II
wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. Od 1926 r. 11
listopada był dniem wolnym od pracy w administracji rządowej i szkolnictwie na podstawie
okólnika wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Józefa Piłsudskiego.
Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 oficjalne lub jawne świętowanie,
podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe.
7 listopada 1940 r. podziemna Polska Partia Socjalistyczna występująca pod
kryptonimem "WRN" wydała odezwę w 22 rocznicę Niepodległości i pierwszego rządu
ludowego, w której skrytykowała datę święta 11 listopada na rzecz 7 listopada. Święto
obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 15
lutego 1989 lecz pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.
Wyszukał Mateusz Lisiecki - źródło - WIKIPEDIA

UCZ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH!

Christmas is coming….:)
Adrian 2Sb is asking some students and a
teacher about…Christmas
Adrian 2Sb: What are you going to do at Christmas this
year?
Justyna 2Sb: I’m going to decorate the Christmas tree
and eat delicious Christmas food.
Anita 2Sb: I will sing Christmas carols and visit my
family.
Karolina 2Sa: I will spend this Christmas with my
boyfriends and my family.
Ms Kinga Reszel: I’m going to spend Christmas with
my family. I am going to relax and have fun.
Adrian 2Sb: What is your dream present you’d like to get for Christmas?
Justyna 2Sb: A journey abroad!
Anita 2Sb: I’d like to get a ticket for Dżem concert.
Karolina 2Sa: Steven King’s books
Ms Kinga Reszel: a trip to China
Interview by Adrian Gielniowski under the supervision of Joanna Kowalkiewicz
Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…

Zjawisko nazwane później Pulsem rozpoczęło się pierwszego października o
15.03 czasu wschodnioamerykańskiego. Oczywiście nazwa ta była niewłaściwa, ale
w ciągu następnych dziesięciu godzin większość uczonych mogących tego dowieść
umarła albo postradała zmysły. Poza tym nazwa nie była aż tak ważna. Ważne były
skutki.
Tak rozpoczyna się powieść króla horroru – Stephen’a King’a,
zatytułowana Komórka. Gwarantuję, że każdy, kto ją przeczyta, bardzo
poważnie zastanowi się, zanim odbierze połączenie z nieznanym numerem
telefonicznym.
(Stephen King: Komórka).

Barbara Nowak
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