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Jesień  
 

Myślę, że to dla nas czas głębokich refleksji, 

dotyczących przemijania i sensu istnienia. 1  listopada 

obchodzimy Święto Zmarłych, myślimy o tym, ile 

cennych wartości wnieśli oni do naszego życia. 

Niestety, odeszli, nie mając na to wpływu. Ludzie tego 

dnia w sklepach rzucają się na znicze, sztuczne kwiaty, 

wiązanki... Czemu wielu z nich robi to tylko raz  

w roku? Chyba nie tak powinna wyglądad nasza 

pamięd o bliskich, warto wspominad ich codziennie, 

nie tylko wtedy, kiedy kalendarz nam tak nakazuje.  

 

Kolejnym, ważnym dla nas jesiennym świętem jest 

Narodowe Święto Niepodległości. Jest to 

święto paostwowe, w Polsce obchodzone 

corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania 

przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 

latach zaborów (1795–1918). Jednak mimo że my - 

Polacy mamy dwa tak ważne jesienne święta, rzadko 

zwracamy na nie uwagę. W sklepach roi się od 

świątecznych bombek, łaocuchów, czerwonych 

krasnali w czapkach z białym pomponem, mających 

przypominad Świętego Mikołaja. Dlaczego tak się 

dzieje? Czyżbyśmy chcieli przysłonid sobie poważny, 

jesienny nastrój uśmiechniętymi bałwankami dla 

lepszego samopoczucia?  

 

 Jesieo jest szara, bura i deszczowa i mimo że na 

dworze roi się od barwnych liści, w naszym sercu o tej 

porze roku zazwyczaj gości smutek. Może to dlatego 

przyspieszamy sobie zimowe przyjemności? Aby jak  

 

najkrócej tkwid w tym nostalgicznym nastroju? Jednak 

ta pora roku ma również mocne strony. Możesz usiąśd 

przy ciepłej herbatce ze swoją rodziną, aby 

porozmawiad o codziennych sprawach. Może wtedy 

poprawi się Twój humor? A może stanie się tak po 

przeczytaniu tej gazetki? Serdecznie zapraszam do 

środka!  
Ola Sienkiewicz 
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R.I.P. Andrzej Wajda 

 

Reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta i scenograf; 

jeden z najwybitniejszych twórców w historii 

światowego kina; zdobywca Oscara przyznanego za 

całokształt twórczości. Urodził się 6 marca 1926 

roku w Suwałkach, zmarł 9 października 2016 roku. 

Wybitny twórca światowego kina. Laureat 

prestiżowych nagród filmowych z Oskarem za 

całokształt twórczości i Złotą Palmą w Cannes na 

czele. Doktor honoris causa wielu uczelni m.in.: 

American University w Waszyngtonie, Uniwersytetu 

Bolooskiego, Uniwersytetu Jagiellooskiego, 

Uniwersytetu Warszawskiego. Kawaler Legii 

Honorowej, należy do „Grona Nieśmiertelnych” 

francuskiej Akademii Sztuk Pięknych.  

 

 

Pierwszy wspaniały okres 

twórczości Andrzeja 

Wajdy przypada na lata 

1954-58, w których 

powstały trzy niezwykle 

znaczące dla polskiej 

kinematografii filmy: 

"Pokolenie", "Kanał" oraz 

"Popiół i diament". 

Kolejne dziesięd lat twórczości reżysera to okres 

dobrych filmów ("Lotna", "Popioły") i przedstawieo 

teatralnych, które jednak nie przyniosły osiągnięd na 

miarę tych z lat 50. Przełomem stał się film "Wszystko 

na sprzedaż" według własnego scenariusza Wajdy, 

napisanego po śmierci Zbyszka Cybulskiego.  

 

Okres 1969-81 to nieprzerwane pasmo sukcesów 

Andrzeja Wajdy. Stworzył własny zespół filmowy "X", 

był prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 

zrealizował swoje najważniejsze spektakle teatralne  

i przede wszystkim reżyserował filmy: "Krajobraz po 

bitwie", "Wesele" i "Ziemię obiecaną", stanowiące 

serię wybitnych adaptacji klasyki literatury polskiej, 

"Brzezinę" i "Panny z Wilka" - oparte na prozie  

J. Iwaszkiewicza rozważania egzystencjalne, aż 

wreszcie "Człowieka z marmuru", którym w 1976 r.  

 

 

zapoczątkował polskie Kino Moralnego Niepokoju. Za 

kolejną częśd filmu, "Człowiek z żelaza", otrzymał  

w Cannes Złotą Palmę. Oba te filmy miały decydujący 

wpływ na stworzenie społecznego wyobrażenia 

rodzącej się "Solidarności" i odegrały olbrzymią rolę  

w spopularyzowaniu tego ruchu na Zachodzie.  

 

 

 
Bohaterowie filmu „Człowiek z marmuru” 

 

Kolejne filmy Wajdy to m.in. nakręcony we Francji 

"Danton" (1983), na podstawie "Sprawy Dantona" 

Stanisławy Przybyszewskiej, w którym główne role 

zagrali Gerard Depardieu i Wojciech Pszoniak.  

W 1998 r. artysta przeniósł na ekran "Pana Tadeusza" 

Adama Mickiewicza, a w 2002 - "Zemstę" Aleksandra 

Fredry. W 2007 r. nakręcił "Katyo", a w 2009 r. 

"Tatarak" na motywach prozy Jarosława 

Iwaszkiewicza. "Tatarak" nagrodzony został Nagrodą 

im. Alfreda Bauera na Międzynarodowym Festiwalu 

Filmowym w Berlinie, "Katyo" nominowany był do 

Oscara.  

 

Zmarł 9 października 2016, nie doczekawszy premiery 

swojego ostatniego filmu: „Powidoki”. 

      

 
Weronika Krzysztofik 
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Rok 

Sienkiewiczowski 
 

KIM BYŁ NASZ NOBLISTA? 

 

“Sienkiewicz spośród polskich pisarzy jest tym, który 

odniósł największy sukces w literaturze światowej, 

rzeczywiście w Polsce nie można go porównad  

z nikim. Jego popularnośd była społecznym 

fenomenem.'' - pisał o nim Łubieoski.  

 

 
 

Henryk Sienkiewicz - któż z nas, słysząc to 

nazwisko, nie pomyślał: ''noblista'', '' wielki prozaik'',  

'geniusz''? Jego dzieła, znane na całym świecie, 

wielokrotnie ekranizowane i tak uwielbiane przez 

polski naród, zawsze będą stanowid częśd naszego 

dziedzictwa kulturowego. Nic więc dziwnego, że rok 

setnej już, rocznicy jego śmierci został, niemalże 

jednogłośnie, okrzyknięty przez sejm, Rokiem 

Sienkiewiczowskim. Jednak jego geniusz oraz sława, 

którą zyskał, nie były z początku tak oczywiste, jakby 

się mogło nam wydawad.  

Henryk Sienkiewicz  urodził się w zubożałej 

rodzinie szlacheckiej. Wraz z nią kilkakrotnie się 

przeprowadzał, aż w koocu osiadł w Warszawie, gdzie 

uczęszczał do kilku gimnazjów, mieszkając na ogół nie  

z rodziną, lecz na stancji. Już wtedy interesował się 

przedmiotami humanistycznymi, do pozostałych 

prawie się nie przykładał. W wieku 18 lat zdobył 

pierwszą nagrodę za szkolne wypracowanie "Mowa 

Żółkiewskiego do wojska pod Cecorą". Z powodu 

trudnej sytuacji finansowej swojej rodziny wcześnie 

musiał zacząd na siebie zarabiad. Zgodnie z życzeniem 

swojej matki po uzyskaniu świadectwa dojrzałości 

zaczął studiowad medycynę. Szybko jednak 

zrezygnował i przeniósł się na  studia prawnicze.  

W koocu wybrał wydział filologiczno-historyczny, 

dzięki czemu dobrze zapoznał się ze staropolską 

literaturą i językiem. Sienkiewicz zaczął studia w tym 

samym roku, co dwóch innych wybitnych polskich 

pisarzy – B. Prus i A. Świętochowski. 

Sienkiewicz jednak nie tak od razu odnosił sukcesy  

w dziedzinie sztuki literackiej. Chociaż ''Tygodnik 

Ilustrowany'' nie przyjął do druku jego wierszowanej 

''Sielanki młodości'' a jego koledzy również nie uważali 

go za wybitnie zdolnego: 

"Był wszakże w szczupłym gronie wydziału 

historyczno-filologicznego student, który niczym nie 

zapowiadał wysokiego talentu i żył zupełnie poza 

tym wyborowym kołem. Pamiętam tylko, że idąc raz 

z nim przez ulicę, zdumiałem się nad jego biegłością 

w rozpoznawaniu herbów na arystokratycznych 

gmachach i karetach oraz nad znacznym zasobem 

wiedzy z historii rodzin szlacheckich. Była to wszakże 

jedyna niezwykła w nim cecha. Wątły, chorowity,  

w audytorium rzadko widzialny, w życiu studenckim 

nie przyjmujący żadnego udziału, przed egzaminami 

mocno zakłopotany i na uboczu trzymający się, 

zwracał na siebie tak słabą uwagę kolegów, że gdy 

po skooczeniu uniwersytetu Kotarbioski upewniał nas 

kilku, iż Sienkiewicz napisał piękną powieśd 'Na 

marne', roześmieliśmy się serdecznie i zapisali tę 

wiadomośd na rachunek złudzeo powiatowej 

sympatii jednego Podlasiaka do drugiego." - pisał 

Aleksander Świętochowski w "Prawdzie" z 5 lipca 

1884.  

Młody pisarz jednak nie poddawał się tak łatwo – 

przerzucił się na prozę. Zaczął pracowad jako 

dziennikarz w kilku ówczesnych czasopismach. Wiążąc 

swoje życie z czasopismem ''Słowo'', którego 

początkowo był redaktorem naczelnym, stał się 

jednym z głównych przedstawicieli obozu 

neokonserwatywnego. Przyjaźnił się z cyganerią 

artystyczną, był stałym bywalcem salonu Heleny 

Modrzejewskiej. Dzisiaj głównie znany z dzieł takich 
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jak ''Trylogia'',  ''Krzyżacy'' oraz ''Quo vadis'' pozostawił 

po sobie wielki dorobek czterdziestu nowel oraz 

mnóstwa felietonów czy korespondencyjnych relacji ze 

swoich wspaniałych podróży. Nigdy nie mógł usiedzied 

w domu. Kazimierz Wyka mówił o nim: ''Ten człowiek  

nigdzie dłużej nie zagrzał miejsca! Podróżował 

nieskooczenie więcej i częściej, aniżeli to było 

konieczne, żeby poznad świat. Mówiąc prościej – 

nosiło go po świecie '' 

Ciekawy świata, w swych listach nie tylko ukazywał 

piękno zabytków, egzotykę, lecz także siebie, swoje 

poglądy i odczucia, jest to po części opowieśd o nim 

samym. 

Henryk Sienkiewicz był człowiekiem o dużym poczuciu 

humoru, podobnie jak jego pierwsza żona. Miał 

oryginalną technikę pracy. Pisał takiej długości 

fragment, jaki potrzebny był na codzienny odcinek  

w gazecie. Drukował ''Potop'' w ''Słowie', gdy pewnego 

razu redakcja dostała depeszę: 

''Telegrafujcie, gdzie Kmicic? Zapomniałem i nie 

mogę dalej pisad – Sienkiewicz." 

Chociaż wiele osób krytykuje jego poglądy i zarzuca 

mu idealizowanie swoich historii, miał on jednak 

świadomośd, że obraz historii, który tworzył, do kooca 

zgodny z prawdą nie był, ale pisał świadomie “ku 

pocieszeniu serc” Polaków w trudnym okresie zaborów 

i taki był jego zamiar. Przede wszystkim Sienkiewicz był 

pozytywistą. Krytyka z perspektywy współczesnej 

poprawności politycznej, zarzucanie mu 

nacjonalistycznych, szowinistycznych czy rasistowskich 

poglądów jest nietrafione. Swoje dzieła pisał ponad 

sto lat temu w świecie, którego realia znacznie 

odbiegały od naszych. 

Niezależnie jednak od wyznawanych poglądów, od 

tego niezwykłego człowieka możemy nauczyd się 

wytrwałości w realizowaniu swoich marzeo i celów, 

mimo sprzeciwu, czy niepochlebnych komentarzy. Nie 

poddawał się również w obliczu porażek, które go 

spotykały, jak każdego z nas. I nawet, jeśli, drogi 

czytelniku, nie jesteś zafascynowany literaturą, 

historią, może warto się zastanowid czy potrafisz 

walczyd o swoje marzenia, pracujesz na sukces  

i okazujesz wytrwałośd tak jak Henryk Sienkiewicz?  

 
Sara Abramek  

Kotowisko 
 
W czwartek, 3 listopada uczniowie klas pierwszych 

wzięli udział w wydarzeniu, potocznie zwanym 

Kotowiskiem, które miało na celu zintegrowad 

uczniów oraz nauczycieli. Organizatorami imprezy była 

klasa 4T.  Zabawa była połączona z rywalizacją 

uczniów klas pierwszych wraz z ich wychowawcami.  

W zabawie udział wzięli uczniowie dwóch klas LO, 

jednej technikum i jednej ZSZ.  

 

 
 

Do konkurencji należało m.in.: picie mleka, 

przygotowanie wiersza oraz piosenki, wykonanie 

własnoręcznie portretu swojego wychowawcy, 

utrzymanie równowagi na dmuchanych 

„fasolkach”(nauczyciele). 

Po zakooczeniu i podliczeniu punktów, wyłoniono 

zwycięzcę - klasę IB LO, która wygrała dzieo wolny od 

zajęd dydaktycznych. 

Dziękujemy za dostarczenie nam zabawy i miłych 

wspomnieo.    
Agnieszka Poniszewska 
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Dzieje się w ZETCE … 
 
  

 31 października  
pani Ewa Sikora-Schick oraz 
przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego z zebranymi 

wcześniej zniczami przez uczniów 
wybrali sie na cmentarz z okazji 

dnia zmarłych. W ciszy i modlitwie 
uczcili pamięd zmarłych 

pracowników szkoły oraz uczniów 
szkoły.  

 

 

 
 
  

Od 24 do 28 października gościliśmy trzy 
osobową grupę wolontariuszy AIESEC. 
Przyjechali do nas z Chin, Rumunii oraz 

Algierii. Uczniowie uczyli się ich kultury czy 
języka ale również i młodzież pokazywała 

trochę kultury, słów, taoców polskich. 
Wszystkie zajęcia prowadzone przez nich były 

po angielsku dzięki czemu można było 
zadawad pytania oraz prowadzid dyskusje.  

  
7 listopada cała szkoła wybrała się na 
film pod tytułem ,,Wołyo". Miał on na 

celu pokazad uczniom historie Rzezi 
Wołyoskiej. 
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Agnieszka Klimczak  

Karolina Leśniak 

 

 

 

 
 Dnia 3 listopada o godzinie 11;30 odbyło 

się kotowisko. Wzięły w nim udział klasy I. 
Zmierzyli się w 10 konkurencjach, a w jury 

zasiedli pani Anna Jagieło, pani Joanna 
Romaniuk, Oktawian Pabisek (kl.IV tech.) 

oraz Maciej Waleodzik (kl.III liceum), a 
prowadzącymi była klasa IV technikum. Po 
zakooczeniu wszystkich konkurencji można 

było podliczyd zdobyte punkty i 
zwycięzcami byli uczniowie klasy I B liceum. 
Ich nagroda był wolny dzieo od szkoły.   

 

 
 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości,  
9 listopada odbył się apel, na którym 

odegrane zostało przedstawienie  
w wykonaniu uczniów klasy I liceum, ale 

również dekoracje i obrazy, które możemy 
teraz podziwiad na korytarzu szkolnym 

zrobili uczniowie klasy I liceum. 
 

 
10 listopada odbył się XIII Konkurs 

Pieśni i Piosenki Patriotycznej w 
Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury. 

Wzięła w nim udział uczennica klasy  
IB LO Aleksandra Sienkiewicz, która 

dzięki swojemu wielkiemu talentowi  
zajęła pierwsze miejsce. Gratulujemy! 
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Koniecznie obejrzyj… 
 
 

„Wołyń”  
 
Reżyseria: Wojciech Smarzowski  

Rok produkcji: 2016  

Gatunek: wojenny  
 
Do rzezi wołyoskiej doszło w latach 1943- 1944. Jak szacują historycy, ukraioscy nacjonaliści UPA wymordowali  

w tych latach nawet 100 tyś Polaków. By pozbawid naszych rodaków życia, stosowali nieludzkie metody,  

np. odcinanie uszu, obcinanie języka itp., dlatego rzeź ta nazywana jest „ludobójstwem”. 

Na podstawie tych wydarzeo powstał film Wojciecha Smarzowskiego, pt. „ Wołyo”. W filmie możemy zobaczyd 

wydarzenie historyczne, które doprowadziły do tragedii. Widzimy codzienną rzeczywistośd polskiego Wołynia lat 30, 

Kampanię Wrześniową, agresję Sowietów w 1939 oraz ich okupację do czerwca 1941, niszczenie polskości  

i katolicyzmu, wywózki Polaków na Syberię, następnie wkroczenie Niemców i Holocaust. 

W scenariuszu pojawia się historia młodej polskiej dziewczyny- Zosi zakochującej się w młodym Ukraiocu, jednak 

wydanej za maż za polskiego wdowca z dwójką dzieci. Wkrótce wybucha wojna i dotychczasowe życie wioski 

odmienia najpierw okupacja sowiecka, a później niemiecki atak na ZSRR. Zosia staje się świadkiem, a później 

uczestniczką tych wydarzeo. Kumulacja ataków UPA na mieszkaoców wioski następuje w 1943 r., wtedy próbuje 

ocalid siebie i swoje dzieci. W filmie pokazana jest  atmosfera grozy, strachu, przerażenia, w którą wcielają się 

bohaterowie wydarzeo. Udziela się ona widzom. 

Polecam osobiście, aby obejrzed ten film, jednak trzeba mied „ mocne nerwy”. Pokazuje on mało wyeksponowaną 

historię Polaków na Kresach.  
        Beniamin Lisowski 

 

Warto posłuchać …  
 
Annyeong! (cześd :) ) Zapewne większośd z was nie 

słyszała o tak zwanym K-POP'ie (koreaoski pop). Jest 

to rodzaj muzyki tworzony przez artystów z Korei 

Południowej jak i również Chin i Tajlandii. Dziś 

chciałyśmy polecid wam najnowsze albumy naszych 

ulubionych zespołów. Jest ich oczywiście ogromna 

ilośd, lecz ograniczymy się tylko do dwóch.  

  

Pierwszym albumem będzie ''Wings'' zespołu BTS 

(Bangtan Boys). Zespół ten zadebiutował w 2013 roku 

z piosenką ''No more dream''. Od tamtego momentu 

bardzo się rozwinęli i mają mnóstwo fanów (Armys) 

na całym świecie. Główna piosenka z albumu, który 

wam polecamy to ''Blood,  sweat and tears ''.  

 

Rzecz jasna album ma więcej utworów jak np. ''Am i 

wrong'' czy ''21 century girls''. Jest to album, który 

naszym zdaniem może spodobad się każdemu, 

ponieważ są tam piosenki bardzo żywiołowe jak i 

również wolniejsze. Serdecznie zachęcamy do 

posłuchania!  
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Następnym albumem, który chcemy polecid jest 

''Noir'' od B.A.P. Zespół ten zadebiutował w 2012 roku 

z piosenką ''Warrior"  i również posiada masę 

słuchaczy na całym świecie. Główna piosenka z tego 

albumu to ''Skydive''. W skład tej płyty wchodzą także 

takie utwory jak ''Killer'' czy ''Ribbon in the sky''.  

Ten album również zaskakuje swoją uniwersalnością  

i jest po prostu świetny.   

 

 
 
K-POP to nie jest zbyt sławny rodzaj muzyki w Polsce  

i to sprawia , że jest w nim coś wyjątkowego. Sądzimy, 

że każdy znalazłby w tej muzyce coś dla siebie, także 

pozdrawiamy i życzymy miłego słuchania :)  

 
Martyna Krzyżanowska 

Wenesa Połozowska  

 

 

 

Warto przeczytać… 
 
Jeżeli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania 

zanikła, zwłaszcza wśród dzieci, to niezawodny znak, 

że jesteś mugolem.  

  

Marzyliście kiedyś, by móc przywoływad do siebie 

przedmioty, przybierad inną formę niż ludzka, a nawet 

cofad się w czasie? Na pewno tak. Co, jeśli jest to 

możliwe? Co, jeżeli czarodzieje istnieją naprawdę,  

a my jesteśmy mogolami (niemagicznymi ludźmi), 

niemającymi o niczym pojęcia? Jeżeli miałeś takie 

marzenia i przemyślenia, "Harry Potter" jest książką 

właśnie dla ciebie. 

  

 

 

 

"Harry Potter" to seria książek opowiadająca  

o młodym czarodzieju, który przez prawie 11 lat 

swojego życia nie wiedział, że włada mocami, których 

wielu z nas nie posiada. Mieszkał z wujostwem, które 

miało traktowad go jak własnego syna, a było dla 

niego po prostu okrutne. Nim dowiedział się, że jest 

czarodziejem, był bardzo samotny. Swoich pierwszych 

przyjaciół Ronalda Weasley`a i Hermionę Granger 

poznał w szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Tam 

też przeżył wiele emocjonujących przygód, które 

zapamięta do kooca życia m.in. Zdobył Kamieo 

Filozoficzny, uratował Ginny Weasley z Komnaty 

Tajemnic, cofnął się w czasie i pomógł uciec 

Syriuszowi Blackowi, brał udział w Turnieju 

Trójmagicznym, walczył o przepowiednię  

w Departamencie Tajemnic, odkrył, kim jest Książę 

Półkrwi i w koocu pokonał największego 

czarnoksiężnika Lor..... Sami-Wiecie-Kogo.   

  

"Harry Potter" to książka pełna przygód, lecz nie tylko. 

Opowiada ona również o tym, jak wielką moc ma 

miłośd, bo to właśnie ona jest tajemniczą mocą, której 

Czarny Pan nie ma. Lilly Potter oddała swoje życie za 

syna i w ten sposób naznaczyła go wielką mocą, jaką 

jest miłośd.  

Jest to powieśd, która nauczyła mnie odwagi, 

poświęcenia, siły przyjaźni oraz tego, że niezależnie od 

okoliczności trzeba stawad w obronie tego, co 

uważamy za słuszne. Właśnie dlatego uważam, że 

"Harry Potter" jest książką godną przeczytania.  

      
    Paula Gąsiorek 
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Warto przeczytać… 
 

Dziady – przedchrześcijaoski obrzęd zaduszny, 

którego istotą było "obcowanie żywych z umarłymi”,  

a konkretnie nawiązywanie relacji z duszami 

przodków. Celem działao obrzędowych było 

pozyskanie przychylności zmarłych.  

 

 
 

Dziady a chrześcijaństwo 

Chrześcijaostwo z jednej strony walczyło z pogaoskimi 

obrzędami, zakazując ich praktykowania, z drugiej 

strony próbowało adaptowad niektóre z nich, dążąc 

do ich chrystianizacji. W przypadku dziadów zarówno 

Kościół katolicki, jak i prawosławny usiłowały 

zlikwidowad święta pogaoskie, wprowadzając na ich 

miejsce święta i praktyki chrześcijaoskie. 

 

Na czym polegał obrzęd?  

Obrzęd polegał na wywoływaniu dusz zmarłych 

przodków. Ludzie ze wsi zbierali się na tę uroczystośd 

potajemnie, w nocy. "Dziady" odprawiano w małych 

wiejskich kościołach albo na miejscach poświęconych, 

np. na cmentarzach lub pod krzyżem stojącym na 

koocu wsi, tzn. w miejscach ukrytych przed okiem 

przeciętnego człowieka. "Dziady" obchodził tylko lud 

wiejski, który zawsze bardziej zachowywał tradycje 

swoich przodków i mocno wierzył w życie ludzkie po 

śmierci. Obrządek polegał na tym, że do kościoła 

ukradkiem schodzili się ludzie z okolicznych wiosek. 

Przynosili ze sobą różne pokarmy, napoje, owoce. 

Zestawiono je jak na ucztę. Wkoło siadali uczestnicy, 

paliło się kilka świec lub było zupełnie ciemno.  

 
Lena Pliszczyńska 

 

Wszystkich Świętych  

i Dzień Zaduszny 
 

Czym jest Uroczystość Wszystkich 

Świętych i w jaki dzień przypada? 

 Wszystkich Świętych to uroczystośd ku czci wszystkich 

chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia  

i przebywają w niebie. Przypada ona corocznie na 

dzieo 1 listopada.   W święto Wszystkich Świętych,  

a także w następnego dnia (Dzieo Zaduszny,  

2 listopada) Polacy odwiedzają cmentarze, aby 

ozdobid groby swoich bliskich kwiatami i zapalid 

znicze. Święto Zmarłych jest to dobry moment na 

refleksje, także nad własnym życiem. Jest to okazja do 

wspomnieo, w których dzielimy się troskami, 

kłopotami i radością.  

 

 
 

Co to są Zaduszki ? 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

(Zaduszki) to obchód liturgiczny poświęcony zmarłym, 

przypadający na dzieo 2 listopada. W ten dzieo 

modlimy się za zmarłych i za ich duszę. Jest  

wyrazem przekonania o obcowaniu świętym, 

zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym oraz 

skuteczności modlitwy wstawienniczej. W całej Polsce 

uważano, że tej nocy dusze zmarłych, zostają 

uwolnione i powracają aż do świtu na ziemię i błąkają 

się po różnych drogach, cmentarzach, szukając 

pomocy, modlitwy lub ofiary. 

      
 Weronika Krzysztofik 
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Halloween 
 

 

HALLOWEEN – to święto, które przybyło do nas  

z Ameryki, wbrew pozorom nie pochodzi stamtąd. Ten 

zwyczaj, obchodzony jest 31 października. Nazwa ta 

pochodzi od wyrażenia "All Hallows' Eve", co oznacza 

Wigilię Wszystkich Świętych, kiedy to ludzie modlili się 

za zmarłych przed dniem Wszystkich Świętych  

1 listopada.  

 
Pierwotnie wywodzi się z celtyckiego święta Samahin, 

jest świętem o przedchrześcijaoskich korzeniach. 

Wieczorami na wzgórzach palono więc ogniska, aby 

odstraszyd złe moce, a zmarłym wskazad drogę do 

domów. Aby odegnad złe duchy, wkładano maski 

odstraszające, hałasowano, zapalano światła, żeby nie 

mogły się ogrzad i wracały, skąd przyszły. 

Obecnie zwyczaj Halloween jest traktowany nie jako 

obrządek religijny, lecz jako zabawa "cukierek albo 

psikus" i sposób na zarabianie pieniędzy. Jednak nie 

wielu rodziców wie, że zbieranie słodyczy przez dzieci 

pochodzi z pogaoskich zabobonów, według których, 

aby nie rozzłościd złych duchów, powinno się 

przygotowad na ten dzieo wiele łakoci. Halloween pod 

obecną postacią najbardziej rozpowszechnił się  

w krajach wysokorozwiniętych, gdzie organizuje się 

różnego rodzaju bale przebieraoców, pokazy 

sztucznych ogni, parady postaci w wymyślonych 

kostiumach nawiązujących do symboliki śmierci. 

Przygotowuje się upiorne dekoracje w domach, 

sklepach i na ulicy.  

 

Kościół katolicki jest 

przeciwnikiem Halloween, 

pomimo że dla wielu jest to tylko niewinna zabawa. 

Obecne próby nacisku na łączenie Halloween z dniem 

Wszystkich Świętych są oczywistym przykładem 

kompletnego zagubienia duchowego oraz braku 

uporządkowania w sferze wartości religijnych.  

 

„I każdy może być poetą …”  

 

 
 

*** 
kupiłam bilet w odległy świat 

myślałam 

dobrze będzie mi tam 

nie kupiłam biletu powrotnego 

czy myślałam? 

 

***  
wrzuciłam nasionko 

w ziemię 
zostawiłam je 

chciałam nauczyd 
samodzielności 

gdzie się rozrosło? 
na dnie 

krzyczało 
zaopiekuj się mną... 

zignorowałam 
nie zostawiaj samotnych nasion 

w ziemi 
nie mów: jestem odpowiedzialny 

BĄDŹ 

 

*** 
boję się  

że dzisiaj wyblaknie 
boję się 

że ciebie zabraknie 
boję się 

że na jutro runie plan 
boję się 

że tylko wczoraj zostanie nam 
boję się?  

 
 

Ola  Sienkiewicz 
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Poznaj swojego 

nauczyciela od ciekawszej 

strony! 

 

 
 

 

 

 

Imię: Jolanta 

Nazwisko: Domalewska 

Imieniny: 15 czerwca 

Znak zodiaku: skorpion 

Wzrost: 165cm 

Rodzeostwo: brat i siostra 

Dzieci: córka  

 

 

Pierwsza praca: biblioteka publiczna w Brzegu 

Dolnym 

 

Czym się najchętniej porusza: samochodem 

 

Hobby: lektura, muzyka, film 

 

Ulubiony: 

 Rodzaj muzyki: ostatnio muzyka filmowa 

Dario Marinelliego 

 Zespół: Fleetwood Mac 

 Potrawa: pierogi 

 Napój: herbata 

 Film: „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy 

 Program TV: „Nasz nowy dom” 

 Kolor: zielony 

 Pora roku: wiosna 

 

Zwierzątko: koty 

 

Idealny mężczyzna: bohater literacki Bogumił 

Niechcic 

 

 Największy sukces: córka 

 

 Największe marzenie: podróż dalekomorska 

 

Nie toleruje wśród zachowao uczniów: 

wulgaryzmów 

 

Autorytet: papież Franciszek 

 

Gdy była dzieckiem chciała byd: tancerką   

 

                                                                                                                                     
Aleksandra Szmit  
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Rozrywka
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Rozrywka

 
 

 


