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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH U LUTERANÓW 

U luteranów nie ma kultu zmarłych, lecz kultywowana jest stała pamięć i troska o groby zmarłych. Przy wie-
lu luterańskich nekropoliach znajduje się dom, w którym mieszka gospodarz opiekujący się cmentarzem. 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH U KALWINÓW 
Kalwini polscy dostosowali pamięć o zmarłych do polskiej tradycji, gromadząc się w Dzień Zaduszny  
w cmentarnej kaplicy na okolicznościowym nabożeństwie. 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH U ŻYDÓW 
Żydzi wspominają zmarłych w rocznice śmierci, kiedy zapalają specjalną świecę jorcajtową i odmawiają mo-
dlitwę: "Boże pełen miłosierdzia" lub tradycyjny kadisz. W rocznice śmierci słynnych rabinów i cadyków 
umieszcza się na ich grobach karteczki z prośbami o wstawiennictwo. 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH NA 
SŁOWACJI 

Na Słowacji w zaduszkową noc zostawiano na stole 
chleb lub inne potrawy. Ludzie chcieli w ten sposób 
uczcić zmarłych, którzy mieli w tym czasie przycho-
dzić do domu. Nasi przodkowie dekorowali grób ma-
tami i zapalali świeczki. Kto nie mógł iść na cmentarz, 
zapałał w domu dla każdego zmarłego z rodziny po 
jednej świeczce. 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
W WIELKIEJ BRYTANII 

Brytyjczycy wrzucają do ogniska kamienie, warzywa, 
orzechy by odgonić złe duchy. Ludzie robią też  za-
głębienia w rzepie i dyni i wstawiają świece by, odgo-
nić złe duchy z domu. 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
W JAPONII 

13 sierpnia, rozpoczyna się w Japonii święto bon (o-bon matsu-
ri), obchodzone ku czci duchów zmarłych, 
które przybywają do swoich rodzin, witane latarniami zapalanymi 
u progów domów (tzw. mukaebi - "ognie powitalne").  
Na domowych ołtarzykach buddyjskich czekają na zmarłych ofia-
ry. Duchy przebywają z rodzinami do 15 sierpnia, po czym są 
odprowadzane za pomocą "ogni pożegnalnych" - okuribi. W nie-
których rejonach Japonii okuribi przyjmują formę łódeczek z ofia-
rami i latarenkami, puszczanymi nocą na rzekę - efekt jest po-
dobny do polskiego puszczania wianków. Dla uczczenia zmarłych 
na dziedzińcach świątyń, czasem także na ulicach miast, odbywają się rytualne tańce zwane bon - odori. Na 
okres święta bon Japończycy biorą zazwyczaj urlopy i wyjeżdżają do swoich rodzinnych stron, by odwiedzić 
groby przodków, co powoduje wprost niewyobrażalne korki na autostradach. 
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 „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą ...” ks. Jan Twardowski 
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 Na początku pan dyrektor wygłosił  mowę wstępną, następnie zostały wręczone nagrody dla nauczycieli oraz 
pracowników szkoły. Były ogłoszone nominacje na 
ucznia miesiąca. Następnie przedstawiono program 
artystyczny przygotowany przez uczniów klas 4-6 pod 
czujnym okiem pani Lucyny Staszak. Zamieszczono w 
nim sceny z korytarza szkolnego i pokoju nauczyciel-
skiego. Między poszczególnymi scenami chór wykonał 
kilka pieśni o tematyce szkolnej. Nauczyciele oraz pra-
cownicy szkoły przygotowali niespodziankę przebiera-
jąc się za uczniów. Jak się okazało nie tylko pracownicy 
szkoły  zaskoczyli swoją pomysłowością. Okazało się 
bowiem, że  i uczniowie trzymali coś „w zanadrzu”. Po 
programie zorganizowali pedagogów i pracowników 
szkoły w klasę, którą zaproszono do pomieszczenia, 
gdzie przygotowano słodki poczęstunek. W czasie, gdy 
pracownicy szkoły zajadali się słodkościami, uczennice 
klas V i VI pilnowały swoich młodszych kolegów, prze-
prowadzając z nimi „zajęcia lekcyjne”. W taki oto spo-
sób spędziliśmy DEN. 
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19 października 2012 r. w Szkole Podstawowej we Wrześciu odbyło się ślubowanie 
uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści szli po górnym holu prowadzeni przez przewodni-
czącą samorządu szkolnego, która recytowała wiersz. Wychowawczyni klasy I, p. Teresa Ru-
gała, przywitała zebranych gości. Bohaterowie uroczystości zostali powitani przez dwie uczen-
nice z klasy szóstej, które dały im parę wskazówek dotyczących życia w szkołę. Po tym wstę-
pie pierwszaki przedstawiły swój program artystyczny – recytowali wiersze i tańczyli. Zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie wprowadzono sztandar szkoły . Wszyscy razem 
odśpiewali hymn narodowy , po czym rozpoczęło się ślubowanie. Pan dyrektor w swojej prze-
mowie podkreślił, iż jest bardzo dumny , że może przyjąć do szkoły nowych uczniów. Po prze-
mowie dzieciom zostały wręczone  
odznaki wraz z dyplomami. Bardzo 
przejęci nowi uczniowie zostawili  

w kronice klasy  pod swoim podpisem odciski własnych paluszków. 
Pani wychowawczyni, jak wiecie, prowadzi szkolne koło SKO, więc 
wręczyła swoim podopiecznym książeczki z symboliczną złotówką. 
Na zakończenie uroczystości wystąpiła przewodnicząca Rady Ro-
dziców, p. Maria Furmanek , która nagrodziła naszych dzielnych 
uczniów upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców i rodzi-
ców uczniów klasy I, po czym nastąpiła okazja do zrobienia pa-
miątkowego zdjęcia. Po sesji fotograficznej rodzice zaprosili 
wszystkich na mały poczęstunek .  

Nauczyciele też dzieci, czyli Dzień Nauczyciela w naszej szkole 
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Indywidualne Biegi Przełajowe - 28.09.2012,  
Siemianice, dziewczęta zajęły 1 miejsce, a chłopcy 6 

Indywidualne Biegi Przełajowe  
- Smołdzino 4.10.2012, dziewczęta zajęły  2 miejsce 

Sztafetowe Biegi Przełajowe -  5.10.2012, Jezierzyce, 
dziewczęta zajęły 1 miejsce, a chłopacy 6 

Sztafetowe Biegi Przełajowe - 11.10.2012, Kępice,  
dziewczęta zajęły 3 miejsce 

Unihokej – Turniej o Puchar Prezesa UKS „Piast”  
Wrzeście - 19.10.2012, Wrzeście, dziewczęta zajęły  

1 miejsce, a chłopacy 3 
Unihokej chłopców (eliminacje gminne) - 26.10.2012, 

Wrzeście,  nasi sportsmeni  zajęli 6 miejsce 
Unihokej dziewcząt (eliminacje gminne) - 27.10.2012,  

Wrzeście, nasze sportsmenki zajęły 1 miejsce 
Unihokej Dziewcząt (półfinały POM) - 30.10.2012,  
           Wrzeście, nasze dziewczęta zajęły 1 miejsce 
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Niesamowita Talia Joy Castellano ... 
Talia Joy Castellano, jest bardzo inspirującą i odważną 13-latką, od innych 
dziewczyn Talię różni jednak to, że jest chora. Od 4 lat zmaga się  
z rakiem. Jest bardzo szczupła, straciła  włosy. Nie straciła jednak zapału do 
życia, ciągle wygrywa w niej wola walki, została modelką. Przykład dziew-
czynki buduje inne chore na raka osoby. Ta-
lia bierze udział w spotkaniach, namawia 
chorych do aktywności i dzieli się z nimi 
swoim entuzjazmem. Znana  na świecie 
marka CoverGirl postanowiła, że dziewczyn-
ka zostanie twarzą ich najnowszej kampanii 

reklamowej. Plakaty ze zdjęciem Talii zostaną rozwieszone w wielu stoli-
cach  świata, a niebawem firma ujawni całą sesję z udziałem nastolatki. 
Talia pokazuje w Internecie, jak zrobić fajny makijaż i jakich użyć do tego 
kosmetyków. Pokazuje proste triki ułatwiające dbanie o urodę. Trzeba 
przyznać, że jak na tak młodą dziewczynkę, jest już nieźle wprawiona i ma spore doświadczenie w dziedzi-
nie, która ją pasjonuje. Od miesięcy  mama Talii mówi, że guz, który jest jednym z objawów raka, zmniej-
szył się, ale nie  wiadomo, co będzie dalej. 

 Hej! Nazywam się Magdalena Matczak. Dzisiaj chciała-
bym opowiedzieć wam  
o polskim muzyku, kompo-
zytorze, wokaliście, instru-
mentaliście i autorze tek-
stów, którym jest nim Kamil 
Bednarek. Młody muzyk 
znany  jako MaccaBraa uro-
dził się w Brzegu 10 maja 
1991 roku. Został wokalistą 
formacji Star Guard Muffin. 
Obecnie występuje w ze-
spole sygnowanym jego nazwiskiem. Formacja wydała debiutancki 
minialbum pt. „Ziemia Obiecana”.  W 2010 roku Kamil Bednarek 
wziął udział w trzeciej edycji programu „Mam talent”, awansował do 
finału. Wykonaniu utworu „Is This Love” Boba Marleya pozwoliło mu  
zająć 2 miejsce w finale „Mam talent”. 
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Mój pies to trzyletni cocker 

spaniel angielski. Wabi się 

Czort. Jest niski, ma długą, 

czarną sierść, brązowe oczy 

oraz długie uszy. Lubi spacery 

i zabawy z piłką. Jest psem 

wesołym i ruchliwym. Gdy ktoś 

chce wejść na jego terytorium, 

głośno szczeka. Nie znosi kotów. Gdy je widzi, zaczyna szczekać i gonić za  

nimi. Jest bardzo energiczny i szybki. Bardzo lubimy naszego Czorta. 

Maciek i Nikola Winiarczykowie 
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Pyszne rogaliki … mniam, mniam, mniam ... 
Składniki: Przygotuj 1/2 słoika dowolnego dżemu, kruche ciasto półfrancuskie, łyżkę 
masła do wysmarowania blachy lub papier do wypieków oraz 2 łyżki cukru pudru do 
posypania. 
Następnie: Rozwałkuj okrągły placek, pokrój na trójkąty, przy obwodzie koła połóż 
odrobinę dżemu, zwiń rulonik w kierunku ostrego kąta. Zegnij w kształt rogalika i ułóż 
na blaszce. Piecz na złoto w temperaturze 170 ºC. Lekko ostudzone rogaliki posyp 
cukrem pudrem i zajadaj ze smakiem. 

MODA NA ZIMĘ 2012/2013 - Zbliża się zima. Niejednokrotnie temperatury spadną poniżej 

zera. Aby cieszyć się zdrowiem i  w pełni korzystać z zimowych szaleństw, musimy się odpowiednio ubierać. 
Spójrzcie, na te puchowe kurtki, w nich na 

pewno nie zmarzniecie. W tym roku modne są 
średniej długości i bardzo dopasowane do ciała 

kurtki.  
Najmodniejsze w tym 

sezonie są czapki  
w  czarno - białe wzorki. Jeśli chodzi o obuwie, to buty na 

niewielkim obcasie za kostkę . Ciekawe, co wybierzecie. 
Może ktoś skorzysta z przedstawionych propozycji.  

Co robić, gdy na dworze pada deszcz? Kalenda-

rzowa zima zaczyna się 22 grudnia, więc mamy jeszcze sporo 
czasu na długie spacery, podczas których bawimy się  
w różnobarwnych liściach pokrywających chodniki i ścieżki, 
zbieramy grzybów, robimy korale z jarzębiny oraz kasztanowe 
ludziki. Ale co tak naprawdę robimy jesienią w czasie wolnym? 
Nasi redaktorzy przeprowadzili sondę na temat, co można robić, 
gdy za oknem pada deszcz? Okazuje się, że pytani uczniowie 
deszczowy dzień spędzają na: oglądaniu telewizji, graniu na 
komputerze, zabawie z czworonożnym ulubieńcem lub czytaniu 
książek. Powoli zaczyna padać śnieg. Pamiętajcie  

o dokarmianiu zwierząt! One nie pójdą do sklepu, więc mały prezent zrobiony z nasion, siana, soli czy 
marchewki bardzo je ucieszy.  

Imprezy andrzejkowe - Zbliżają się andrzejki. Wielu z Was zastanawia się, jak je spędzić. Oto kilka propozy-

cji: Lanie wosku – to już prawie tradycja, polegająca na wlewaniu 
płynnego wosku przez dziurkę od klucza do naczynia z wodą. Zazwy-

czaj wychodzą z niego figurki przedstawiające przeróżne rzeczy.  
Od buta do buta – w tej zabawie układa się w rzędzie buty różnych 

osób. Osoba, której but dotknie przeciwnej ściany jest uważana za 
osobę, która pierwsza weźmie ślub. Wróżenie z kart – to stary zwy-

czaj na wywróżenie sobie przyszłości z kart. Zabawa z balonem  
– osoby dobierają się w pary i tańczą, a pomiędzy nimi jest balon. 

Para, która najdłużej utrzyma balon, wygrywa. Zabawa z palusz-
kiem – opiera się na podobnych zasadach jak zabawa z balonem, 

tylko zamiast balonu tańczący trzymają w ustach paluszki. Taniec na 
gazetach – osoby tańczą na gazetach, a organizatorzy rwą je po kawałku. Kto najdłużej utrzyma się na gazecie ten 

wygrywa. Mamy nadzieję, że dzięki nam wpadliście na pomysł jak urządzić andrzejki. 


