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1.Święto Zmarłych 
2. Kogo pożegnaliśmy w 2017 r.?  
2. Harcerze z naszej szkoły kwestują na cmentarzu 
3.Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości
4.Ciekawostki historyczne
5. Wycieczka do kina 
5.Smacznie i zdrowo... 

         11 listopada Narodowe Święto         
Niepodległości

„Polska – moja
Ojczyzna”

A jak ciebie kto
zapyta:
Kto ty taki, skąd ty
rodem?
Mów, żeś z tego łanu
żyta,
Żeś z tych łąk, co
pachną miodem.
Mów, że jesteś z
takiej chaty,

Co Piastowską chatą
była,
Żeś z tej ziemi, której
kwiaty
Gorzka rosa
wykarmiła...

Maria Konopnicka
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Wszystkich Świętych - to nazwa święta obchodzonego 1 listopada każdego roku przez Kościół katolicki. Potocznie mówi się o  „święto
zmarłych”. Jaka jest jego historia, jak się je obchodzi i która nazwa jest prawidłowa?
Początkowo, choć niektórym może trudno w to uwierzyć, Wszystkich Świętych obchodzono 13 maja. Wtedy też chodziło o oddawanie czci
męczennikom, którzy ginęli w imię Chrystusa. Dopiero w 731 roku papież Grzegorz III przeniósł uroczystość na 1 listopada. Co spowodowało taką
zmianę?  Powód okazuje się bardzo prozaiczny – w maju ciężko było wyżywić  rzesze pielgrzymów. Ponad sto lat później, w 837 roku, Grzegorz
IV zarządził, że 1 listopada będzie dniem poświęconym pamięci wszystkich świętych.

                 Wszystkich Świętych czy Święto Zmarłych - 
                                 co obchodzimy 1 listopada?

Znicze google
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A kiedy powinniśmy modlić się za zmarłych?

1 listopada   licznie odwiedzamy groby naszych bliskich, chcąc uczcić ich pamięć - choć tak naprawdę „nieświętym zmarłym”. Nie wszyscy
pamiętają, że w tym dniu wspominamy pamięć osób świętych, szczególnie męczenników za wiarę. ale też wszystkich których celem było życie 
w świętości. Wszystkim pozostałym zmarłym poświęcony jest 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny (potocznie Zaduszki)   Ponieważ jednak ten dzień
nie jest ustawowo wolny od pracy, zwyczajowo już 1 listopada ozdabiamy nagrobki i ustawiamy znicze, które mają przypominać o naszej pamięci,
modlimy się  prosząc o łaskę dla zmarłych.

Co w takim razie z nazwą?

Wiąże się z tym ciekawa historia Odpowiedź jest dosyć prosta i wywodzi się  z czasów PRL-u.
Już wtedy 1 listopada był dniem wolnym od pracy, choć starano się mu wtedy nadać charakter świecki, przez co nazwano go Wszystkich Zmarłych
bądź Świętem Zmarłych. Nazwa zakorzeniła się w pamięci wielu osób i wciąż jest przekazywana młodym pokoleniom, które nawet nie zdają sobie
sprawy, dlaczego mówią o pierwszym listopada tak a nie inaczej.

cmentarz google
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             Kogo pożegnaliśmy w 2017 roku?

Gwiazdy
Muzycy
Aktorzy
Sportowcy
Dziennikarze
Politycy 

Zbigniew Wodecki
Witold Pyrkosz
Grzegorz Miecugow
Wojciech Młynarski
Danuta Szaflarska
Krystyna Sienkiewicz
Wanda Chotomska
Wiesław
Michnikowski
Janusz Głowacki
Gustaw Lutkiewicz
Adam Wójcik (polski
koszykarz)
Tomasz Kalita
(polityk)

cytat

Zbigniew Wodecki

Witold Pyrkosz Wojciech Młynarski Danuta Szaflarska

Tomasz Kalita

Krystyna Sienkiewicz

Grzegorz Miecugow

Janusz Głowacki

Wanda Chotomska Wiesław
Michnikowski
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  Nasi Harcerze z 86 Bdwp z Wiślicy kwestują na
cmentarzu parafialnym 

                                    

1 listopada 2017 roku harcerze z naszej szkoły wspólnie ze strażakami z
naszej gminy po raz kolejny wzięli udział w kweście na cmentarzu
parafialnym w Gorysławicach. 
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                        Akademia z okazji  Święta Niepodległości

10 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia
Niepodległości. Ta wyjątkowa uroczystość  przypomniała nam
wszystkim jak trudna była drga do polskiej niepodległości i czym dla
Polaków jest wolność,  którą  odzyskaliśmy po  123 latach niewoli
 i powrocie  na mapy świata.  Wszyscy byliśmy pełni wzruszenia,
słuchając wierszy i pieśni patriotycznych. Uroczystość  przygotowana
została przez klasy trzecie oraz nauczycielki: panią Annę Majcher
 i panią Gabrielę Masłowską.

akademia A.C
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     Ciekawostki historyczne - Józef Piłsudski 

Józef Piłsudski

J. Piłsudski grający w szachy

.J. Piłsudski z psem

.
Mera - córka Kasztanki

       Józef Piłsudski 
         galeria zdjęć...

Ciekawostki z życia
Marszałka:
 1. Ulubionym zwierzęciem Piłsudskiego był
pies i wabił się … Pies.
2.  Piłsudski był wielbicielem twórczości
Juliusza Słowackiego, którego uważał nawet
za największego poetę. Właśnie dzięki jego
inicjatywie  w 1927 r. dokonano ekshumacji
prochów wieszcza, które wówczas
spoczywały na paryskim cmentarzu
Montmartre 
i przetransportowano je do Polski, by
ostatecznie złożyć w krypcie królewskiej na
Wawelu.

Pierwszy marszałek polski (1920), dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930). Żołnierz, polityk,
działacz społeczny i niepodległościowy. Był twórcą Organizacji Bojowej PPS, Legionów Polskich
 i Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 11 listopada 1918 roku był naczelnym wodzem Armii Polskiej. W
młodości, w czasach konspiracji był znany pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław. Za czasów
Legionów Polskich nazywano Józefa Piłsudskiego: Komendantem, Marszałkiem, Dziadkiem oraz
Ziukiem.Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie w patriotycznej
rodzinie, zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie.   Ciało Marszałka zostało pochowane w krypcie św.
Leonarda w Katedrze na Wawelu. Serce spoczęło, zgodnie 
z testamentem w grobie matki w Wilnie na cmentarzu "na Rossie". W 1937 roku na polecenie
metropolity krakowskiego arcybiskupa Adama Sapiehy trumna ze szczątkami Marszałka została
przeniesiona do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów.

3. Józef Piłsudski uznawał szachy i stawianie
pasjansa za doskonałą rozrywkę. Znał wiele
rodzajów pasjansów: Grób Napoleona,
Prześcieradło, Ogonki, Warkocz Wenery.
Unikał natomiast brydża – gry strategicznej, w
której rozmiłowała się część ówczesnej kadry
oficerskiej.
4. Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. o godz.
20:45 w ulubionym narożnym pokoju w
Belwederze, w otoczeniu swojej rodziny. Po
śmierci wykonano gipsowy odlew jego twarzy,
a ciało zabalsamowano. 
5. W kondukcie żałobnym podążającym ulicami
Krakowa dwaj oficerowie prowadzili klacz
wydaną na świat przez Kasztankę – Merę, była
ona przykryta kirem.
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W tym numerze rymowany przepis na łazanki Julki 

Potrzebne składniki Ci będą takie: 35 dag mąki, 2 jaja, 4-5 łyżeczek wody, 3 dag grzybów
jesiennych suszonych, 50 dag kapusty kwaszonej 8 dag cebulki, tłuszczyk, 2 dag mąki, sól,
pieprz i kminek , tłuszcz i bułeczka tarta do smaku mój drogi rybaku.
Łazanki trzeba zrobić tak, by trafiły Tobie w smak. Więc te grzyby : umyj, namocz, gotuj,
wyjmij i w paseczki piękne pokrój. Kapustkę także trzeba pokrajać, zalać wywarem z grzybów
ugotować i odparować . Cebulkę obrać (rzecz jest jasna), ale nie rozpłacz się jak będziesz je
krajać. Usmaż ją Mój drogi, oprósz mąką, zasmaż leciutko . Przełóż do naczynka
wysmarowanego tłuszczykiem, posypanego tartą bułeczką i zapiecz w piekarniku. I gotowe
jest jesienne danie. Smacznego! 

Łazanki

               Smacznie i zdrowo...
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                             Wycieczka VI A do Kina Helios w Kielcach

VI A

Mikołajki w kinie.

6 grudnia nasza klasa pojechała  do kina Helios w kieleckiej  Galerii
Echo na świąteczny film "Mikołaj w każdym z nas". Norweski reżyser
tego filmu Terje Rangnes spróbował  odpowiedzieć na pytanie
zadawane w okresie świątecznym głownie przez dzieci - czy Mikołaj w
ogóle istnieje? 
Film większości z nas przypadł do gustu. Jeśli znajdziecie czas, na
przedświąteczny wypad do kina, z całą pewnością możecie pójść
właśnie na niego. Polecamy. 

J.G
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