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1 listopada  (sobota)  
Wszystkich Świętych 

 

2 listopada  (niedziela)  
Dzień Zaduszny 

 

3 listopada  (poniedziałek)  

Święto Myśliwych, Leśników i Jeźdźców 

 

5 listopada  (środa)  
Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego 

 

9 listopada  (niedziela)  

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, 

Europejski Dzień Wynalazcy 

 

10 listopada  (poniedziałek)  
Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 

 

11 listopada  (wtorek)  

Narodowe Święto Niepodległości, 

Dzień Służby Cywilnej 

 

 

13 listopada  (środa)  
Światowy Dzień Jakości, 

Międzynarodowy Dzień Niewidomych 

 



14 listopada  (piątek)  

Światowy Dzień Seniora 

 

16 listopada  (niedziela)  
Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych 

 

17 listopada  (poniedziałek)  
Międzynarodowy Dzień Studenta, 

Dzień bez Długów 

 

19 listopada  (środa)  
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, 

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn 

 

20 listopada  (czwartek)  
Światowy Dzień Rzucania Palenia, 

Światowy Dzień Filozofii 

 

21 listopada  (piątek)  

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, 

Światowy Dzień Telewizji, 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

 

22 listopada  (sobota)  
Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK (do 26.11) 

 

25 listopada  (wtorek)  
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 

 

26 listopada  (środa)  
Światowy Dzień Pluszowego Misia 

 

27 listopada  (czwartek)  
Dzień Kolejarza 

 

28 listopada  (sobota)  
Andrzejki, 

Dzień bez Zakupów, 

Dzień Podchorążego 

 

 

 



WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej 

męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa. 

 

Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z 

cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i 

pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej 

jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy 

groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając 

kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w 

domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, 

którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na 

ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam 

również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. 

 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_liturgiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99czennik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus


Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi  

2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub 

inaczej "zaduszkami". 

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. 

Chodzi więc o tych, którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do 

spłacenia Bożej sprawiedliwości. Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest 

bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby i często 

zamawiane Msze św. w intencji zmarłych. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe 

obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę 

niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). 

Święto zostało ustanowione w 1937r., od 1939 nie było 

obchodzone, przywrócono je w okresie transformacji systemowej w 

1989; jest dniem wolnym od pracy. 

 

 

Powiewa flaga, 

Gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

Biel i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

Biel – serce czyste. 

Piękne są nasze 

Barwy ojczyste. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_pod_zaborami
http://pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_systemowa_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce


ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI  

I POZDROWIEŃ 

 

Podaj dalej... życzliwość. 

„Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich”. 

                                                                -Tolmann Pesch-  

 

 Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych z 1973r., kiedy to 

dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na wydarzenia 

wojny "Jom Kippur" (konflikt izraelsko-arabski).  Chcieli pokazać światu, iż walka  

i zawiść nie prowadzą do niczego dobrego. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie 

przekonać rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie 

zbrojny. Główną ideą obchodów Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie i przypomnienie 

ludziom o tym, iż tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do zbudowania 

pokoju i pomyślnych relacji międzyludzkich na całym świecie. Taki dzień jak ten 

przypomina wszystkim, że warto jest zatrzymać się na chwilę, zastanowić nad 

własnym życiem, uczynić drobny gest życzliwości w stronę drugiego człowieka 

poprzez ciepły uśmiech, miłe słowo, uprzejmość, okazanie empatii, czy przyjazne 

nastawienie. 

 

 

 



DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 

               W środę, 26 listopada br. w naszej 

szkole odbył się „dzień otwarty”. Uczniowie wraz z 

rodzicami mogli wziąć udział w rozmaitych 

konkursach andrzejkowo – mikołajkowych  

i zabawach sportowych. Na chwilę relaksu można 

było sobie usiąść w szkolnej kawiarence, zjeść pyszne 

domowe ciasto i napić się kawy, herbaty lub soku. 

Na głównym korytarzu ustawione były stoiska, np 

z książkami za 1 zł, ozdobami świątecznymi oraz 

loteria fantowa.  

Wszyscy świetnie się bawiliśmy i z niecierpliwością 

czekamy na kolejny taki dzień.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



SPOTKANIE PO LATACH 

Spotkanie z absolwentami naszej szkoły. 
 

Dnia 27.11.2014r. odbyło się spotkanie uczniów klas II i III Gimnazjum  

z absolwentami Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte. Każdy z nich 

opowiedział o zawodzie, który wykonuje i jak do niego doszedł. Wszyscy 

uczniowie z zainteresowaniem słuchali naszych Gości, ponieważ opowiadali  

o ciekawych zawodach takich jak: archeolog, logopeda, kurator sądowy, 

policjant, terapeuta zajęciowy, żołnierz zawodowy, oficer mechanik Polskiej 

Żeglugi Morskiej. Dowiedzieliśmy się dużo informacji o Nich i o naszej szkole 

w minionych latach. Na koniec spotkania została przeprowadzona ankieta,  

w której uczniowie wypowiadali się na temat najciekawszych zawodów, 

również tych, które w przyszłości mogliby wykonywać, a także gości, których 

chcielibyśmy zaprosić na następne spotkania. Organizatorem spotkania była 

pani pedagog Anita Nowak. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



STREFA HUMORU 

Mickiewicz napisał "Stepy Afrykańskie". 

 

Po powrocie do domu Wokulski zamknął się w sobie i nikogo nie wpuszczał. 

 

Jacek Soplica pochodził z biednej, niezamężnej szlachty. 

 

Soplica zabił Stolnika, ale ten mu wybaczył, ponieważ Soplica zrobił to niechcący. 

 

Zbyszko na widok wroga zamknął się w przyłbicy. 

 

Kochanowski był studentem, poetą i za granicą. 

 

Jan Kochanowski zamieszkał w Czarnobylu. 

 

Dulska trzymała męża w domu, aby nie stracił moralności. 

 

Grażyna, żona Litawora, była mu bliska duszą, sercem i zbroją. 

 

Określenie "wiek balzakowski" powstało dlatego, ponieważ bohaterkami powieści 

Balzaca są nieprzyzwoicie wiekowe damy. 

 

Soplica miał wyrzuty po mordzie. 

 

W przyszłości chciałbym zostać poszukiwaczem skalpów. 

 

W czasie dyskoteki było nawet ciekawie, bo kilka razy interweniowała policja. 

 

Okręt żelazny utrzymuje się na wodzie dzięki temu, że jego powierzchnia jest mniejsza 

od powierzchni morza. 

 

 



OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 

GAZETKĘ SZKOLNĄ: 

Całość złożył:                  Wojciech Kalinowski 

Kawałami rozśmieszył:   Jakub Grabka 

Artykuły przygotowały:  Agata Ciastko, Nikola Listwan, Natasza Siwek,  

                                    Izabela Ziółkowska, Jessica Gielnik 

Nad wszystkim czuwała: p. Kinga Andrusewicz  

 

 
 

Do następnego numeru!  

Redakcja e-Pr(z)ymusika 


