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Obchodzone 11 listopada
Narodowe Święto
Niepodległości jest polskim
świętem państwowym
upamiętniającym
odzyskanie przez Polskę
niepodległości w 1918
roku. Uwolnienie kraju z
jarzma zaborców nastąpiło
po 123 latach trwania
zniewolenia. Sam proces
odbudowy niezależności
przez Polskę nie został
wdrożony z dnia na dzień,
ale składał się z serii
wydarzeń. Warto
wspomnieć powołanie
Rady Regencyjnej, która
ogłosiła niepodległość
państwa 7 października
1918 roku. Znamiennym
dniem okazał się też 11
listopada, gdy zwierzchnią
władzę wojskową

otrzymał Józef Piłsudski.
Zbiegło się to również z
oficjalnym zakończeniem I
wojny światowej. Oficjalnie
Święto Niepodległości
zaczęto regularnie
obchodzić 11 listopada
1937 roku. W 1945 roku
święto zniesiono na czas
okupacji, a przywrócone
zostało dopiero w 1989
roku. Obecnie 11 listopada
jest świętem wolnym od
pracy, które jest co roku
uroczyście obchodzone w
całej Polsce.
Popularnością cieszą się
wydarzenia cykliczne takie
jak biegi niepodległości,
parady uliczne, koncerty
patriotyczne, wystawy czy
inscenizacje historyczne.
Jednym z najbardziej
charakterystycznych

wydarzeń jest odbywający
się w Warszawie Marsz
Niepodległości. Jest on
manifestacją w formie
pochodu, który co roku 11
listopada przechodzi
ulicami Warszawy. Nasz
udział w uroczystościach
organizowanych z tej okazji
jest wyrazem wdzięczności
dla tych, którzy brali udział
w walce o Niepodległą.
Jest wyrazem szacunku dla
przodków, którzy oddali za
Polskę to, co najcenniejsze
- życie.
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Kartka z kalendarza

#SzkołaPamięta

Listopad jest jedenastym miesiącem w roku. Jest to miesiąc jesienny i ma
30 dni. W listopadzie bardzo dużo drzew traci liście i właśnie od tego
zjawiska pochodzi nazwa miesiąca. W tym miesiącu temperatury nie są już
przyjemne, w dzień są niskie, a w nocy często występują przymrozki. W
listopadzie obchodzimy wiele świąt np. Wszystkich Świętych, Zaduszki,
Narodowe Święto Niepodległości czy Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Wiktoria Sabała

-

-

W całej Polsce 1-go i 2–go listopada na cmentarzach spotykamy rzesze
ludzi odwiedzających groby swoich bliskich. W tych dniach w szczególny
sposób otaczamy modlitwą wszystkich zmarłych. Na grobach zapalane są
znicze oraz składane kwiaty. Obyczaj nakazuje zapalić światło także na
grobach zapomnianych, których nie odwiedza już nikt bliski. Na
bezimiennych, polnych i leśnych mogiłach, w żołnierskich i powstańczych
kwaterach cmentarnych, na miejscach straceń, w obozach zagłady, a więc
w miejscach pamięci narodowej. Przy grobach osób szczególnie
zasłużonych dla Polski warty honorowe pełnią żołnierze, drużyny
harcerskie, delegacje różnych stowarzyszeń. Dzień Wszystkich Świętych
obchodzony jest na całym świecie. Pamięć o zmarłych jest bowiem
właściwością wszystkich ludzi i cechuje społeczności ludzkie, jakie
kiedykolwiek żyły na kuli ziemskiej, w najdalszych nawet zakątkach świata.
Na całym świecie i to od niepamiętnych czasów odprawiane były obrzędy
poświęcone zmarłym, święta zaduszne lub inaczej zaduszki. Istotą tych
świąt była wiara w nieśmiertelność duszy ludzkiej i w możność niezwykłego
obcowania żywych i zmarłych. W kościele prawosławnym takim dniem jest
Niedziela Wielkanocna. W krajach anglosaskich, natomiast,
odpowiednikiem Dnia Wszystkich Świętych jest Halloween. 

Katarzyna Baś
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#SzkołaDoHymnu

-
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11 listopada Polska świętuje odzyskanie niepodległości. W tym roku
przypada 101. rocznica, odkąd Polska, po 123. latach zaborów, stała się
niezależnym państwem. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości
ogłoszono drugą edycję ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do hymnu”.
Nasza szkoła przeprowadziła tę akcję 08.11.2019 roku o godzinie 11:11.
Na parkingu na parkingu przy Szkole Podstawowej im. Mariana Falskiego
w Kraszewicach zgromadzili się: wójt gminy Kraszewice Konrad Kuświk
wraz z sekretarzem Pawłem Uścinowiczem, dyrektor Szkoły Podstawowej
Robert Dziwiński wraz z zastępcą Marią Sobieraj, dyrektor publicznego
przedszkola i żłobka Ewelina Jędrzejewska, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kraszewicach wraz z nauczycielami, przedszkolaki i maluchy z
przedszkola i żłobka "Mali odkrywcy” wraz z opiekunami, podopieczni
warsztatów terapii zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej z opiekunami,
wszyscy chętni mieszkańcy. Samorząd uczniowski wręczył uczestnikom
flagi narodowe i wszyscy wspólnie odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego".
Organizatorem akcji był pan Maciej Zadka wraz z Samorządem
Uczniowskim.

Eliza Podgórska www.kraszewice.pl

www.kraszewice.pl www.kraszewice.pl
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Polski hymn narodowy

Henryk Dąbrowski Józef Wybicki

Między 16 a 19 lipca
1797 roku podczas
pobytu polskich
legionistów w
Reggio Emilia poeta
Józef Wybicki
napisał „Pieśń
Legionów Polskich
we Włoszech”, którą
na cześć gen.
Dąbrowskiego
nazwano
„Mazurkiem
Dąbrowskiego”.
Powszechnie
rozpowszechniony
pogląd mówi, że
„Pieśń Legionów
Polskich” powstała
do melodii ludowego
mazurka.
Najczęściej podaje
się, że po raz
pierwszy publicznie

pieśń odśpiewano
20 lipca 1797 roku.
Pierwsza zwrotka
hymnu nawiązuje do
ostatniego rozbioru
Polski. Po klęsce
insurekcji
kościuszkowskiej, w
1795 terytorium
Rzeczypospolitej
zostało całkowicie
rozdzielone
pomiędzy Rosję,
Prusy i Austrię.
Zwrotka wyraża
zatem patriotyzm i
wiarę w odzyskanie
niepodległości. Po III
rozbiorze
Rzeczypospolitej
znaczna liczba
polskich żołnierzy
wyemigrowała do
Francji i Włoch.

W styczniu 1797
roku generał Jan
Henryk Dąbrowski
na mocy umowy z
rządem
lombardzkim, w
porozumieniu z
Francuzami,
utworzył Legiony
Polskie. W refrenie
autor, który
współtworzył
Legiony, wyraził
nadzieję powrotu do
Polski pod
dowództwem gen.
Dąbrowskiego.
Nadzieja legionistów
na powrót do Polski
była jednak
związana z walkami
prowadzonymi pod
zwierzchnictwem
generała Napoleona

Bonaparte, który już
wówczas odnosił
sukcesy wojskowe w
północnych
Włoszech, a kilka lat
później rządził
Francją. W drugiej
zwrotce hymnu autor
wyraził przekonanie,
iż z pomocą
Bonapartego
żołnierze podążając
z zachodu poprzez
rzekę Wartę i
południa poprzez
Wisłę byliby w stanie
przywrócić
niepodległą Polskę.
Trzecia zwrotka
nawiązuje do
Stefana
Czarnieckiego,
dowódcy polskiego
w czasie potopu

szwedzkiego w XVII
wieku i m.in.
przeprawy na wyspę
Als. Czwarta
zwrotka  stanowiła
dla pozostających na
emigracji legionistów
obraz Polaków
pozostających w
Ojczyźnie i
wysłuchujących
tarabanu na znak
zbliżających się
polskich wojsk.
Podsumowując,
słowa „Pieśni
Legionów Polskich
we Włoszech”
nawiązywały do
wzniosłych wydarzeń
z dziejów polskiego
oręża oraz
współczesnych
zwierzchników

wojskowych, w
których pokładano
nadzieję na powrót
do Ojczyzny i
odzyskanie
niepodległości.
 Osoby obecne
podczas publicznego
wykonywania lub
odtwarzania hymnu
stoją w postawie
wyrażającej
szacunek, a ponadto
mężczyźni w
ubraniach cywilnych
- zdejmują nakrycia
głowy,.

Wiktoria Sabała

pl.wikipedia.org https://pl.wikipedia.org
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XVI Powiatowy Bieg Niepodległości

13 listopada bieżącego roku odbył się bieg z okazji 101 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. W Polskich Ten nietypowy sposób
świętowania dnia 11 listopada został zapoczątkowany w 2003 roku przez
Gimnazjum im. Olimpijczyków. Obecnie jego kontynuatorem jest Szkoła
Podstawowa. Stało się już tradycją, że odzyskanie wolności świętujemy
łącząc się w duchu sportowej rywalizacji. W ulicznej sztafecie wzięło udział
wielu uczniów z naszej szkoły oraz przedstawicieli większości szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu ostrzeszowskiego, łącznie
wystartowały 22 drużyny. Niestety pogoda nie dopisywała. Zimny deszcz i
wiatr nie odstraszył jednak zawodników. O godzinie 11:30 na hali sportowej
odbyło się uroczyste rozpoczęcie, po  którym wszyscy wyszli przed szkołę i
rozpoczęli rywalizację. Uczniowie naszej szkoły gorąco kibicowali i
zagrzewali do walki. Prowadzona była klasyfikacja zarówno drużynowa jak
i indywidualna.
Wyniki drużynowe:
Klasy IV-VI

1. SP Doruchów
2. SP w Mąkoszyce
3. SP Kobyla Góra

Klasy VII -VIII
1. SP Mąkoszyce
2. SP Kraszewice
3. SP Parzynów

Szkoły ponadpodstawowe
1. I skład ZS nr 1 Ostrzeszów
2. II skład ZSnr 1 Ostrzeszów
3. III skład ZSnr 1 Ostrzeszów

Najlepszymi zawodnikami w kategorii klas IV-VI byli: Marszałkowska
Barbara - 2,52 min oraz Konieczny Kornel, który uzyskał czas 2,38 min. W
kategorii klas VII-VIII najlepszy czas uzyskali: Hubert Garncarek - 2,17 min
oraz Krzewińska Roksana 2,42 min. 

Aleksandra Gatkowska

-

-

-

„Syn Winnetou”

26 listopada klasy szóste udały się do kaliskiego CKiS na film pt. „Syn
Winnetou”. Film opowiadał o chłopcu, który miał na imię Max. Mieszkał z
mamą, ale z ojcem utrzymywał kontakt. Często bawił się z nim, gdzie
chłopiec udawał Indianina. Pewnego dnia jego mama wyjechała z
koleżanką do Londynu, w tym czasie „wódz” - bo tak nazywano chłopca
udał się na obóz. Poznał tam wiele dzieci, a z jednym chłopcem się
zaprzyjaźnił. Założył się z nim, że dostanie rolę syna Winnetou. Na
przygotowanie do castingu miał tylko 2 tygodnie.  Wspierali go poznany
kolega oraz jego ojciec. Chłopcu udało się otrzymać rolę. Po obejrzeniu
filmu nastąpiły warsztaty o spełnianiu marzeń. Po nich stwierdziliśmy, że
warto mieć marzenia. Dzięki nim uczymy się cierpliwości i wytrwałości, a
także pokory wobec niepowodzeń.                                      Laura Pomykała

-

-

-
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Cień wosku Ci ukaże, co Ci życie niesie w darze!

-

Halloween 

-

-

Andrzejki, jędrzejówki, jędrzejki - obchodzone są w Polsce w noc z 29 na
30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja. Imię Andrzej jest kojarzone ze
starogreckim andros i aner oznaczającymi męża bądź mężczyznę lub
adnreios (dzielny, mężny), nawiązującym do męczeńskiej śmierci św.
Andrzeja. Tradycja andrzejkowych wieczorów sięga zamierzchłych czasów.
Pierwsze pisemne wzmianki o tym święcie pochodzą z XVI wieku. Kilka
dekad temu to św. Andrzej patronował pragnącym miłości pannom, zaś
patronką chętnych na ożenek kawalerów była św. Katarzyna (4 listopada).
Andrzejki w dawnej Polsce były jedną z ważniejszych dat w kalendarzu, a
wróżby odprawiane w ten wyjątkowy wieczór traktowano z ogromną
powagą. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wszystkie polskie dziewczęta na
wydaniu wiedziały, że w imieniny św. Andrzeja mają szansę dowiedzieć się,
jak ułoży im się życie uczuciowe. Panny pod poduszką umieszczały męskie
spodnie, aby wyśnić przyszłego męża bądź liczyły sztachety w płocie w
nadziei na to, że dowiedzą się czegoś o przyszłym małżonku, a wokół
domów palono wielkie ogniska, które miały odpędzać złe duchy. Z biegiem
czasu andrzejki wchłonęły obchody katarzynek, a chłopcy zaczęli
świętować razem z dziewczętami.

Halloween - zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach w
wieczór 31 października. Odniesienia do Halloween są często widoczne w
kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. Halloween najhuczniej jest
obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej
Brytanii. Mimo że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie
Bożego Narodzenia największą popularnością. Święto Halloween w Polsce
pojawiło się w latach 90. Głównym symbolem święta jest wydrążona i
podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne
motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki,
nietoperze, czarne koty itp. Halloween wywodzi się z obchodzonego w
Europie północnej święta z okazji końca jesieni a początku zimy, znanego
na terenach irlandzkich jako Samhain („koniec lata”), walijskich jako Nos
Galan Gaeaf („wieczór zimowy). Z jednej strony był to czas radowania się
minionymi zbiorami oraz powrotem bliskich do domów, z drugiej strony
pojawiało się widmo zimy - czasu zmagań z głodem, chłodem i
niedostatkiem światła słonecznego - w północnej Europie to zimą i wczesną
wiosną umierało najwięcej ludzi. W powszechnej świadomości Halloween
kojarzone jest ze świętem zmarłych - w rzeczywistości, zarówno poganie
jak i wcześni chrześcijanie upamiętniali zmarłych wiosną - między marcem
a majem. Miłośnicy Halloween w Polsce wybierają się na maratony
horrorów, przebierane imprezy i wycieczki do escape roomów. 

Maja Malinowska (źródło: Wikipedia)
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