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Andrzejkowe mamy święto, 

Co się dzisiaj nam wywróży? 

Mamy miskę pełną wody, 

Wosk w garnuszku i klucz duży. 

Wosk lejemy, wosk lejemy… 

Zaraz wszyscy się dowiedzą, 

Co nam wróżby, co nam wróżby,  

Co nam wróżby przepowiedzą. 

Gosi z wosku wyszedł piesek,  

Może pieska wnet dostanie.  

Robertowi samolocik,  

Więc poleci gdzieś w nieznane. 

Pawełkowi z wosku piłka, 

A Jarkowi wyszły narty. 

To są właśnie ich marzenia, 

Więc te wróżby to nie żarty. 

Bożena Forma „Andrzejkowe wróżby” 
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Okopy I wojny światowej 

Kartki z kalendarza 

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 

    

 Data 11 listopada 1918 roku  ma szczególne znaczenie 

w dziejach ludzkości. W tym dniu zakończyła się I wojna 

światowa (1914-1918). Delegacja niemiecka podpisała rozejm 

z państwami Ententy, a marszałek  Foch w imieniu 

sprzymierzonych państw  podyktował Cesarstwu 

Niemieckiemu wstępne warunki kapitulacji. Działo się to 

w wagonie kolejowym w  Compiègne. Była to szczęśliwa 

chwila dla całego świata, ponieważ zawieszenie broni 

oznaczało pokój.   

W wojnie brały udział 33 państwa, w czasie działań 

wojennych zmobilizowano 70 milionów ludzi, 9 milionów 

poniosło śmierć, a prawie 20 milionów zostało rannych! 

W wyniku tego konfliktu zbrojnego upadły  cesarstwa, a po 

wojnie powstały nowe państwa (między innymi Łotwa i Estonia). 
 

W dziejach polskiego narodu  dzień 11 listopada 1918 roku był 

przełomowym momentem. Po 123 latach niewoli  i powstańczych zrywach 

wolnościowych Polska odzyskała niepodległy byt. W tym dniu Rada Regencyjna 

przekazała  naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych Józefowi Piłsudskiemu 

(zdjęcie obok). Powstała  wolna i niepodległa II Rzeczpospolita. Co roku 

obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości. W tym dniu  organizowane są 

uroczyste apele  i defilady, pod pomnikami bohaterów narodowych i na grobach 

żołnierzy składamy kwiaty, palimy znicze. Gmachy państwowe, domy oraz ulice 

dekorowane są polskimi flagami. Do ubrań Polacy przypinają biało-czerwone 

wstążki lub kotyliony. Cieszmy się niepodległością i kochajmy Polskę! 
Opracował: Ireneusz Romańczuk 

 

*** 

Listopadowe wieczory wróżb, czyli Katarzynki i Andrzejki  

Katarzynki i Andrzejki to stare polskie zwyczaje ludowe. 24 listopada, w przeddzień imienin 

Katarzyny, chłopcy urządzali sobie wieczór wróżb. 29 listopada, w wigilię imienin Andrzeja, 

wróżyły dziewczęta. Młodzi ludzie próbowali poznać swoją przyszłość. Najpopularniejsze 

andrzejkowe wróżby to:  

 lanie roztopionego wosku przez ucho klucza (z cienia woskowej figury odczytujemy 

przyszłość) 

 ustawianie butów jeden za drugim w stronę drzwi (osoba, której but „przekroczy” próg, 

pierwsza wyjdzie za mąż lub ożeni się) 

 obierka-literka (z obierki jabłka rzuconej przez lewe ramię odczytujemy powstałą 

literę – to pierwsza litera imienia ukochanej osoby, którą poznamy w przyszłości) 

 stateczki (chłopiec i dziewczyna puszczają na wodę skorupki orzecha; jeśli stateczki 

zbliżą się do siebie i dotkną, młodzi będą zgraną parą)  
 

*** 

Zagadki pani Izy  
Jaki dziś jest dzień? 

 

Ala chodzi na lekcje rysunku we wtorki i piątki.  We wtorki lub w soboty gra w piłkę. 

W soboty i we wtorki ma lekcje muzyki. W każdy wtorek, czwartek i sobotę gra w tenisa. 
 

Dzisiaj Ala grała w piłkę i w tenisa. Była też na lekcji muzyki, ale nic nie narysowała. 

Jaki dziś jest dzień? Odpowiedź znajdziesz w numerze. 
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Biblioteka poleca... 
 

Pluszowy miś - miły i miękki w dotyku - już od ponad 100 lat towarzyszy 

dzieciom na całym świecie. To przyjaciel, który jest zawsze wtedy, kiedy go 

najbardziej potrzebujemy. Taki, który nigdy nie zdradzi, nie zrani i nie zawiedzie. 

To jemu miliony dzieci na całym świecie powierzają swoje tajemnice. To do niego 

przytulają się przed snem. 25 listopada 2002 r., dokładnie w setną rocznicę 

powstania maskotki, został ustanowiony Światowy Dzień Pluszowego Misia.  

Miś na dobre zagościł też w literaturze i filmie. Wszyscy doskonale znamy 

Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, misia Paddingtona, Colargola, misia Jogi... 

Myślę, że pora na poznanie kolejnego misia... Miodala.  O jego przygodach 

możecie poczytać w książce Stefana Potockiego: Droga miodowa. Miodal i łabędź. 

Miś Miodal bardzo chciałby coś zmienić w swoim życiu. Nie wie jednak co. Nie potrafi powiedzieć, 

czego oczekuje. Wie za to, czego nie lubi. Nie lubi długich i pochmurnych dni. Nie lubi się uczyć. Myśli, 

że fajnie byłoby gdzieś uciec i robić to, na co przyjdzie mu ochota. Nieoczekiwanie jego pragnienia się 

spełniają. Znajduje zegarek...czarodziejski zegarek. Dzięki niemu błyskawicznie przenosi się z miejsca w 

miejsce. Poznaje wiele europejskich miast, podziwia krajobrazy, spotyka ludzi, ma fascynujące przygody. 

Ciągle jednak czegoś szuka, cały czas towarzyszy mu dziwna tęsknota. I z czego najbardziej się 

ucieszy?... Z powrotu do domu. 

Droga miodowa to książka przygodowa dla wszystkich. Razem z misiem poznajemy nie tylko starą 

jak świat prawdę o życiu. Mamy okazję zwiedzić część Europy, poznać wiele obyczajów. Decyzje misia 

będą nas dziwić, śmieszyć, zaskakiwać. Obok przygód Miodala autor zamieszcza również w książce 

krótkie opisy miejsc odwiedzanych przez niedźwiadka. Nie tylko poznajemy przygody misia, ale również 

nasz kontynent. 

Świat jest ogromny i ponoć podróże Miodala będą miały ciąg dalszy… 

Życzymy przyjemnej lektury. Pozdrawiamy wszystkich właścicieli pluszowych misiów. 
Opracowała: Joanna Brandys 

 

*** 

Szkolne aktualności... 
 

10 listopada w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 

w naszej szkole odbyły się warsztaty. Po przywitaniu, na wezwanie 

pani dyrektor uczestnicy spotkania uroczyście odśpiewali hymn Polski. 

Następnie nauczyciel historii przedstawił prezentację Polskie drogi do 

niepodległości. Po jej zakończeniu każdy z uczestników otrzymał 

„Paszport wzorowego obywatela”. Żeby uzbierać pieczątki i znaczki w 

paszporcie, uczestnicy spotkania musieli wykonać pięć zadań: 

przygotować flagę i kotylion,  rozpoznać postaci związane 

z odzyskaniem niepodległości oraz odgadnąć zagadki literackie i muzyczne. 

Po wykonaniu zadań i zebraniu wszystkich znaczków, uczestnicy potwierdzili odbiór paszportu 

swoim podpisem oraz otrzymali upominki. Warsztaty podobały się dzieciom i ich opiekunom. 
Opracowała: Agnieszka Kaczor 

 

*** 

W „Kolorowej Krainie” wielkie było święto! 16 listopada do Przedszkola nr 178 przy ul. 

Londyńskiej przyjechał teatr. Nie byle jaki – kukiełkowy. Tłumnie zgromadzone dzieci ze wszystkich 

grup przedszkolnych oglądały z zapartym tchem spektakl Kopciuszek wystawiony przez nauczycieli 

naszego Zespołu Szkół. 

Na scenie – jak w bajce – biedny Kopciuszek, zła macocha, 

wielki bal u króla i zgubiony pantofelek, który zaprowadzi 

królewicza do domu macochy. Tam królewicz znajdzie 

Kopciuszka i włoży na nogę dziewczyny pantofelek. A później 

wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. 

Po spektaklu – zabawa. Całe przedszkole z nauczycielami naszej 

szkoły śpiewało wesołą piosenkę o żabkach.  
Opracowała: Monika Culepa 

sobota 
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Patroni naszych imion 
 

 

W listopadzie wspominamy kolejnych świętych. 

 

12 listopada 

Św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik – urodził się w roku 1580 w rodzinie 

prawosławnej zamieszkałej we Włodzimierzu Wołyńskim. Wyjechał do Wilna, gdzie 

miał się przygotować do stanu kupieckiego. W Wilnie wstąpił do cerkwi unickiej
1
, 

a następnie przyjął habit bazyliański. W wieku 38 lat objął urząd arcybiskupa Połocka. 

Z wielką gorliwością działał na Białorusi. Nawoływał do jedności z papieżem. Zginął 

śmiercią męczeńską w Witebsku w 1623 roku. Jozafat (po hebrajsku) – Bóg sądzi. 

 

13 listopada 

Św. Pięciu Braci Męczenników – dwaj z nich (Benedykt i Jan) byli 

benedyktynami i przybyli do Polski z Włoch na zaproszenie króla 

Bolesława Chrobrego. Bracia Izaak i Mateusz byli nowicjuszami. 

Krystyn pełnił obowiązki kucharza i był najprawdopodobniej bratem 

zakonnym. Zginęli śmiercią męczeńską napadnięci w Międzyrzeczu 

przez pogan w 1003 roku. Są pierwszymi polskimi męczennikami. 

Benedykt (po łacinie) – szczęśliwy, błogosławiony; Jan (po hebrajsku) 

– Bóg jest łaskawy; Izaak (po hebrajsku) – Bóg uśmiechnął się; 

Mateusz (po hebrajsku) – dar Boga; Krystyn (po łacinie) – należący do Chrystusa. 

   

18 listopada 

Błogosławiona Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica – urodziła się w 1898 

roku w ubogiej rodzinie wiejskiej w miejscowości Wał Ruda w ziemi tarnowskiej. Od 

najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Boga. Pomagała w 

katechizacji wiejskich dzieci. Na początku pierwszej wojny światowej 18 listopada 

1914 roku poniosła śmierć męczeńska z ręki żołnierza armii rosyjskiej, broniąc cnoty 

czystości. Karolina – żeńska forma od imienia Karol (po germańsku) Karl – małżonek 

(małżonka). 

  

19 listopada 

Błogosławiona Salomea, dziewica – była córką Leszka Białego i urodziła się około 

1212 roku. W dzieciństwie, zwyczajem tamtych czasów, została zaręczona z synem 

króla węgierskiego, z którym żyła w dziewiczym małżeństwie. Po śmierci męża 

powraca do Polski i po czterech latach wstępuje do klasztoru Klarysek. Zmarła 17 

listopada 1268 roku. Wspominamy ją jako niewiastę miłosierną i dbającą o chorych. 

Salomea (po hebrajsku) shalom – pokój. 

 

 

19 listopada 

Św. Rafał, Józef Kalinowski, kapłan – urodził się w Wilnie w 1835 roku jako syn 

profesora. Chciał zrobić karierę wojskową, potem brał udział w powstaniu styczniowym, 

za co został skazany na zesłanie (10 lat przymusowych robót na Syberii). W roku 1877 

wstąpił do zakonu karmelitów. Jako prowincjał odnowił życie swojego zakonu w Polsce. 

Zmarł w Wadowicach  15 listopada 1907 roku. Rafał (po hebrajsku) – Bóg uzdrawia. 
Opracował: ks. Robert Mikusek 

 

 

____________________________________ 
1
 Cerkiew unicka (Unici) – chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, która przyłączyła się do Kościoła katolickiego na 

podstawie wzajemnej umowy wyznań i zachowując własną odrębność liturgiczną, przyjmując jednocześnie prymat papieża. 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano:  
- wiersz B. Formy „Andrzejkowe wróżby” 
 

Redakcja: I. Kowalczyk,  M. Lewkowicz, I. Romańczuk, J. Brandys,  M. Culepa,  A. Kaczor, ks. R. Mikusek 


