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Barwy listopada

Witamy w kolejnym numerze.
Dopiero zaczął się rok szkolny, a
tu już... listopad. Ale na nudę lub
jesienną nostalgię nie można
narzekać. Jak wiele działo się w
ostatnich dniach, dowiecie się z
naszej gazetki. Miłego czytania!

 W numerze: 
@ Święto
Niepodległości
@ Pamiętamy...
@ Andrzejki
@ Wycieczka
@ Konkurs o gen.
Nilu
@ Memy
@ Top 10 gier
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                                                        11 listopada - Święto Niepodległości

Ciekawostki

1.Od 1939 do 1989 roku, obchody święta były
zakazane.
2.Tarnów jako pierwszy odzyskał niepodległość.
3.Niepodległość Polski została oficjalnie
 zapowiedziana na 7 listopada 1918 roku.
4.11 listopada radio gra głównie muzykę polską, a
telewizja jest pełna filmów związanych z historią
Polski.
5.Do wybuchu II wojny światowej obchody Święta
Niepodległości odbyły się tylko dwa razy (w 1937 i
1938 roku),
6. W 1945 roku komunistyczny rząd ogłosił 22
lipca jako święto narodowe nazywając je
Narodowym Świętem Odrodzenia Polski.
7.Najstarsza obecnie żyjąca Polka, stulatka
Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca 1906
roku, czyli jeszcze w zaborze austro-
węgierskim.
8.Tego dnia w 1293 roku, książę głogowski
Henryk III porwał księcia legnickiego Henryka V
Brzuchatego.

11 listopada bieżącego roku obchodzimy 103
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Po 123 latach niewoli Polska
odzyskała wolność wraz z końcem pierwszej
wojny światowej, w 1918 roku. 
Marzenia Polaków o odzyskaniu
niepodległości zaczęły się spełniać na
początku XX wieku- w 1914 roku, kiedy to 3
zaborców ( Rosja, Prusy i Austria), stanęło
przeciwko sobie i walczyło w I wojnie
światowej zwanej wielką.
Ustawę o ustanowieniu dnia niepodległości
wprowadzono dopiero 23 kwietnia 1937
roku. Uroczystość odbyły się jedynie dwa
razy, gdyż po wybuchu II wojny światowej
wszystkie tego typu ceremonie były surowo
zakazane. Mimo to z okazji rocznic
historycznych np. 11 listopada lub 3 maja
nawet w czasie okupacji polskie podziemie
patriotyczne organizowało akcje takie jak
wywieszanie polskich flag na ważnych
budynkach stolicy.  Po wojnie święto to
zostało zniesione, aż do 1989 roku w którym
to Sejm PRL-u przywrócił je pod obecnie
używaną nazwą – Narodowe Święto
Niepodległości.
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Pamiętamy o tych, którzy odeszli

     
    W dniu Wszystkich Świętych, a także
następnego dnia w Dzień Zaduszny - 2
listopada Polacy odwiedzają cmentarze,
aby ozdobić groby swoich bliskich
kwiatami i zapalić znicze. Dzień
Zaduszny, zwany też Zaduszkami, dla
katolików łacińskich i wielu innych
chrześcijan, to dzień modlitw za
wszystkich wiernych zmarłych.
    Dzień ten był dniem wolnym od pracy,
również w czasach PRL-u, ale kładziono
nacisk na świecki charakter i nazywano
je Świętem Zmarłych, Dniem
Zmarłych lub Dniem Zmarłych i
Poległych.
     1 i 2 listopada to dni wspomnień,
zadumy i pamięci o naszych bliskich
zmarłych. Jest to też czas zatrzymania się
i zamyślenia nad sensem życia i śmierci.

Istnieje również podobne święto
do Dnia Zmarłych. Día de los
Muertos -meksykańskie święto
zmarłych. Czci się wtedy
wszystkich zmarłych. Ozdabia
się stoły czaszkami (Calaveritas)
i obrazami zmarłych. Wyprawia
się również festiwale i maluje 
twarze. Meksykanie wierzą, że
zmarli uczestniczą z nimi w tych
festiwalach.

Czaszki Calaveritas
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Andrzejki
                                                                                                                                              Karola

A

                     Wróżby andrzejkowe 
 - Lanie wosku
To jedna z najpopularniejszych wróżb andrzejkowych.
Potrzebne do niej nam będą świece oraz klucz i miska
z wodą.
 - Rzucanie monetą
Każdy z uczestników musi pomyśleć życzenie, a
następnie wybrać monetę o dowolnym nominale i z
wyznaczonego miejsca spróbować trafić do naczynia
z wodą. Temu, komu się uda spełni się marzenie.
 - Kartki z zawodami
Na kartkach wpisujemy nazwy różnych zawodów,
następnie wrzucamy je do naczynia i urządzamy
losowanie. Każdy z uczestników wybiera jedną kartkę
i odczytuje swoją pracę przyszłości.

Andrzejki to wieczór wróżb, przypadający na wigilię
imienin Andrzeja, czyli na noc z 29 na 30 listopada.
Święty Andrzej to patron Szkocji, Grecji, Rosji,
Hiszpanii i wielu innych państw oraz miast, a także
narodów słowiańskich. Święty Andrzej Apostoł jest
patronem małżeństw oraz orędownikiem zakochanych
– pewnie dlatego wieczór, w którym panny wróżyły
dawniej, chcąc dowiedzieć się czegoś o swoim
przyszłym mężu, związany jest właśnie ze świętym
Andrzejem. Obecnie andrzejki to okazja do wróżenia i
dla kobiet, i dla mężczyzn. Dawniej jednak wróżby
matrymonialne panów odbywały się w katarzynki, w
nocy z 24 na 25 listopada. 

K.P

K.R.



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 2 11/2021 | Strona 5 
www.juniormedia.pl INFO Gadka

Na terenie Szkoły Podstawowej w Mircu
odbył się konkurs z wiedzy o życiu i
działalności Generała Augusta Emila
Fieldorfa ps. "Nil"- osoby niezwykłej,
Niezłomnego Bohatera, patrioty,
ogromnie zasłużonej postaci dla naszej
Ojczyzny, przez wiele lat niesłusznie
wykreślanej z naszej historii .
W tym roku 43 uczniów ze szkół
podstawowych z terenu gminy Mirzec
wzięło udział w konkursie. Uczniowie z
naszej szkoły uczestniczący w konkursie
to: Jakub Potrzeszcz (wyróżnienie)
Oskar Kolasa, Krzysztof Iwoła, Igor
Kozieł. 

Konkurs z wiedzy o życiu i działalności 
generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila"
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Wycieczka: Opatów, Ujazd, Sandomierz

W dniu 3 listopada w ramach projektu ,,Poznaj Polskę"
wzięliśmy udział w wycieczce do Sandomierza,
Opatowa i Ujazdu. Opiekunami byli nasi nauczyciele:
pani  Beata Paszkowska, pan Radosław Rosiński,
pani Katarzyna Rozwadowska i pani Anna
Potrzeszcz.
Najpierw zwiedzaliśmy podziemia opatowskie.
Następnie byliśmy na rynku. Udaliśmy się na ruiny
zamku w Krzyżtoporze. Po ich zwiedzeniu
pojechaliśmy do Sandomierza, aby zobaczyć katedrę
Narodzenia NMP. Później zwiedziliśmy Muzeum
Okręgowe. 
Podróż w obie strony przebiegła pomyślnie w dobrym
humorze. Odnalazły się też nowe gwiazdy muzyczne. 

Najbardziej podobało nam się muzeum w
Sandomierzu. Zwiedzaliśmy tam różne eksponaty z
zamierzchłej przeszłości. Najbardziej
rozpoznawalnym rekwizytem była korona Kazimierza
III Wielkiego. Bardzo ciekawym doświadczeniem było
zwiedzanie podziemi opatowskich.  Słynne
opatowskie piwnice, począwszy od średniowiecza, a
szczególnie w wiekach XVI i XVII pełniły rolę
magazynów kupieckich, gdyż Opatów położony był na
skrzyżowaniu wielkich szlaków handlowych.
Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie – trasa
typu piwnice i składy – to niezwykła wycieczka
podziemnymi korytarzami i pomieszczeniami.
Bardzo podobały nam się także ruiny zamku
Krzyżtopór w Ujeździe. Zamek jest niezwykle
ciekawy. Ilość okien odpowiada ilości dni w roku, ilość
sal – ilości miesięcy, pokoi – liczbie tygodni a wież –
ilości kwartałów.
Z wycieczki wróciliśmy zmęczeni, ale pełni
niezapomnianych, pozytywnych  wspomnień.
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Wyłowione z sieci
                                                                                                                                                          Krzysiek
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TOP 10 gier!

    
Chyba każdy z nas gra w jakieś gry m. in.
Minecraft, Gta V, World of Tanks itd. Ta
strona będzie przedstawiać TOP 10, czyli
wybrane przeze mnie 10 najlepszych
produktów z danej dziedziny. W tym
numerze TOP 10 najlepszych gier.
Pierwsze miejsce: Battlefield 2042.
Drugie miejsce: Forza horizon 5.
Trzecie miejsce: Call of Duty: Vanguard.
Czwarte miejsce GTA: The Trilogy
Definitive Edition.
Piąte miejsce: Farming Simulator 22.
Szóste miejsce: Football Manager 2022.
Siódme miejsce: Fifa 22.
Ósme miejsce: World of Tanks.
Dziewiąte miejsce: Fortnite.
Ostatnie miejsce, czyli 10: Minecraft.
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