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Pada deszcz, jesienny pada deszcz… 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         
 

 
 
 
 
 
  
  

 
                                       Projekt okładki – Sylwester Warański 

Dzień jesieni 
 

Panie: już pora. Wielkie było lato,  

Cieniom zegarów pozwól - niech się dłużą  

i po obszarach pozwól hulać burzom.  

Owocom każ dopełnić się, a jeśli  

potrzeba, daj im ze dwa dni gorętsze.  

Do dojrzałości nakłoń je i ześlij  

słodycz ostatnią w ciężkie wina wnętrze.  

Kto teraz domu nie ma, już go nie 

zdobędzie.  

Kto jest samotny, ten zostanie sam.  

Czuwać i czytać, listy pisać będzie  

długie i po alejach - tam i sam -  

błąkać się w liści niespokojnym pędzie.  
                                   Rainer Maria Rilke 

 

NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 

ŚWIĘTO ZMARŁYCH 

ANDRZEJKIANDRZEJKIANDRZEJKIANDRZEJKI    



 

 

  

 
 

 
 
  

 
 
 
1.09.2010 

 
 
 
Rozpoczęcie zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 

 
2.11.2010 

 
Zebranie z rodzicami  

 
12.11.2010 

 
Dzień wolny od zajęć  

 
23. 12. 2010-
2.01.2011 

 
 
Zimowa przerwa świąteczna 

 
31.01-13.02. 
2011 

 
Ferie zimowe 

 
21-26.04. 
2011 

 
Wiosenna przerwa świąteczna 

 
29.04.2011 

 
Zakończenie zajęć w klasach 
programowo najwyższych w 
szkołach ponadgimnazjalnych 
 

 
02.05.2011 

 
Dzień wolny od zajęć 

 
22.06.2011 

 
Zakończenie zajęć  



 
 

 
 

� Na Wszystkich Na Wszystkich Na Wszystkich Na Wszystkich Świwiwiwiętych mrotych mrotych mrotych mroźno i sucho, całno i sucho, całno i sucho, całno i sucho, całą    zimzimzimzimę    bbbbędzie biało i głucho.dzie biało i głucho.dzie biało i głucho.dzie biało i głucho.    
� JeJeJeJeśli li li li śnieg na Wszystkich nieg na Wszystkich nieg na Wszystkich nieg na Wszystkich Świwiwiwiętych zawiedzie, to tych zawiedzie, to tych zawiedzie, to tych zawiedzie, to świwiwiwięty Marcin na ty Marcin na ty Marcin na ty Marcin na białym koniu białym koniu białym koniu białym koniu 

przyjedzie.przyjedzie.przyjedzie.przyjedzie.    
� Zwykle w dzieZwykle w dzieZwykle w dzieZwykle w dzień    Marcina Marcina Marcina Marcina śnieg prószynieg prószynieg prószynieg prószyć    zaczyna.zaczyna.zaczyna.zaczyna.    
� Gdy Gertruda z deszczem, padaGdy Gertruda z deszczem, padaGdy Gertruda z deszczem, padaGdy Gertruda z deszczem, padać    bbbbędzie jeszcze.dzie jeszcze.dzie jeszcze.dzie jeszcze.    
� Gdy w ElGdy w ElGdy w ElGdy w Elżbietbietbietbietę    pada, pluchpada, pluchpada, pluchpada, pluchę    i błoto zapowiada.i błoto zapowiada.i błoto zapowiada.i błoto zapowiada.    
� Gdy w KatarzynGdy w KatarzynGdy w KatarzynGdy w Katarzynę    lód nie stanie lód nie stanie lód nie stanie lód nie stanie ----    szykuj sanie, gdy w Katarzynszykuj sanie, gdy w Katarzynszykuj sanie, gdy w Katarzynszykuj sanie, gdy w Katarzynę    mróz mróz mróz mróz ––––    szykuj wóz.szykuj wóz.szykuj wóz.szykuj wóz.    
� Gdy AndrzGdy AndrzGdy AndrzGdy Andrzej z wichrami, złe czasy przed nami.ej z wichrami, złe czasy przed nami.ej z wichrami, złe czasy przed nami.ej z wichrami, złe czasy przed nami.    
� Czasy niekiedy bywajCzasy niekiedy bywajCzasy niekiedy bywajCzasy niekiedy bywają, , , , że Wszyscy e Wszyscy e Wszyscy e Wszyscy Świwiwiwięci w bieli przybywajci w bieli przybywajci w bieli przybywajci w bieli przybywają....    
� Deszcz w poczDeszcz w poczDeszcz w poczDeszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.tku listopada mrozy w styczniu zapowiada.tku listopada mrozy w styczniu zapowiada.tku listopada mrozy w styczniu zapowiada.    
� Deszcz w połowie listopada, tDeszcz w połowie listopada, tDeszcz w połowie listopada, tDeszcz w połowie listopada, tęgi mróz w połowie stycznia zapowiada.gi mróz w połowie stycznia zapowiada.gi mróz w połowie stycznia zapowiada.gi mróz w połowie stycznia zapowiada.    
� DzieDzieDzieDzień    Zaduszny bywa pluZaduszny bywa pluZaduszny bywa pluZaduszny bywa pluśny.ny.ny.ny.    
� Gdy jeGdy jeGdy jeGdy jesiesiesiesień    zamglona, zima zazamglona, zima zazamglona, zima zazamglona, zima zaśnienienienieżona.ona.ona.ona.    

 
Święto Odzyskania 

Niepodległości - najwaŜniejsze 
polskie święto narodowe 
związane z odzyskaniem w 1918 
roku , po 123 latach zaborów, 
niepodległości. 

W XVIII wieku silna 
niegdyś Rzeczpospolita zaczęła 
się chylić ku upadkowi, co w 
konsekwencji doprowadziło do 
trzech rozbiorów Polski. 
Ostatni trzeci rozbiór trwał od 
roku 1975, aŜ do 1918 roku. 
Zatem 11 listopada 1918 roku 

Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę 
nad wojskiem  Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w 
Magdeburgu. Rada rozwiązała się, przekazując pełną  władzę Piłsudskiemu i ustanowiła  go 
Naczelnikiem Państwa. Tak oto powstała Druga Rzeczpospolita. 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 
1937 roku. W latach 1939-44, podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 
1989 roku, w czasie rządów komunistycznych, obchodzenie święta 11 listopada było 
zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta. Od 
tego roku Święto Niepodległości jest najwaŜniejszym świętem państwowym, a dzień 11 
listopada jest dniem wolnym od pracy.  

Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najwaŜniejsze obchody odbywają się 
w Warszawie na Placu Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego śołnierza. 
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ŚWIĘTO ZMARŁYCHŚWIĘTO ZMARŁYCHŚWIĘTO ZMARŁYCHŚWIĘTO ZMARŁYCH 

 
Dni 1 i 2 listopada są poświęcone pamięci zmarłych. Terminy te 

zostały ustanowione przez Kościół: uroczystość Wszystkich Świętych 
(1.11.) w IX wieku, zaś Dzień Zaduszny (2.11.) w X wieku. Obchody zaduszne są tak stare jak 
ludzkość. Nie ma takiego zakątka na ziemi, w którym nie oddawano by czci zmarłym. Pamięć 
o nich wynika bowiem z najgłębszej, wewnętrznej, płynącej z serca potrzeby wdzięczności, 
miłości i pamięci o tych wszystkich, którzy odeszli. W tym dniu warto pomyśleć o wszystkich 
tych, którzy kiedyś – podobnie jak my dzisiaj – żyli, marzyli, mieli troski i zmartwienia. Niechaj 
chwila zadumy i modlitwy towarzyszy nam w tych świątecznych dniach. 
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI… 
PodróŜ w czasie przestrzeni? Smoki, tajemnicze pytania od ponad dwóch 

tysięcy lat pozostające bez odpowiedzi? Czemu nie! A wszystko dlatego, Ŝe 
pewnego wrześniowego wieczora 1931 roku Opiekunowie Imaginarium 
Geographica odkrywają w średniowiecznym manuskrypcie zaszyfrowane 
ostrzeŜenie. Zanim zdąŜą rozwikłać tę zagadkę, jej autor przechodzi przez drzwi 
w czasie… i słuch o nim ginie…. A to wszystko w pierwszym tomie Kronik 
Imaginarium Geographica.             (James A. Owen: Król Indygo) 

        
                                                                                    Barbara Nowak 
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