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11 Listopada  - rocznica 
odzyskania Niepodległości. 

Ważne tematy: 

• Pierwsze dni Niepodle-
głości—dlaczego tak  są 
waŜne dla  nas?  

• Dzień Wszystkich Świę-
tych i Dzień Zaduszny –
pamiętajmy o tych co od 
nas odeszli… 

• Polski orzeł powrócił -
symbole narodowe. 

• Dzień Pluszowe Misia  

• Andrzejki i Katarzynki 
-  co to takiego? 

G az et k a  w yd a n a  prz ez  S p e c ja l n y 
Oś rod ek  S z k o l no  -  W yc h ow aw cz y 
i m .  św .  F r an c i sz k a  z  As yżu   
w  N ow ym .  M i eśc i e  n ad  P i l i cą   

03. listopad 2020 r.  
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  Wolność zawitała na polskie 

ziemie. Po 123 latach niebytu Polska 

odzyskała niepodległość. Stało się to  

w listopadowe dni 1918 r.  Dzień 11 

listopada przyniósł od dawna oczeki-

waną wiadomość : Niemcy podpisały 

akt kapitulacji!   

  Polacy chcieli jak najprędzej 

uwolnić się spod obcego panowania. 

Najwcześniej bo juŜ 19 października 

1918 r., powołano na Śląsku Cieszyń-

skim- Radę Narodową Śląska Cie-

szyńskiego. 28 października powsta-

ła w Krakowie Polska Komisja Li-

kwidacyjna. W Polsce centralnej for-

malną władzę sprawowała Rada Re-

gencyjna, powołana przez okupanta 

niemieckiego. Ugrupowania lewicy 

niepodległościowej powołały 6 na 7  

listopada Tymczasowy Rząd Ludo-

wy Republiki Polskiej w  Lublinie. 

Rewolucja w Niemczech uwolniła z  

więzienia Józefa Piłsudskiego, któ-

ry 10 listopada przybył do Warszawy 

entuzjastycznie witany przez miesz-

kańców. Rada Regencyjna podpo-

rządkowała się Piłsudskiemu i dekre-

tem z 11 listopada przekazała mu na-

czelne dowództwo nad tworzącym się 

wojskiem. 14 listopada rozwiązała się, 

przekazując mu pełnią władzy, którą 

miał sprawować jako Naczelnik Pań-

stwa (tytuł ten nawiązywał do trady-

cji kościuszkowskiej) do chwili zebra-

nia się Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. 

Podporządkowały się równieŜ Piłsud-

skiemu dwa ośrodki władzy– rząd Da-

szyńskiego w Lublinie i Polska Komi-

sja Likwidacyjna 18 listopada  1918 r.  

  Naczelnik Państwa powołał 

ogólnokrajowy rząd w Warszawie. Pre-

mierem został Jędrzej Moraczewski . 

 Rozpoczęła się walka o kształt Polski, 

11 listopad to początek walki o niepod-

ległość. Ale bardzo waŜny…  

 Przygotował: M. Walczak  

Józef Piłsudski  - był najwybitniejszą postacią 
obozu niepodległościowego, zwolennikiem odbudo-
wy państwa polskiego poprzez własne siły zbrojne, 
tworzone przy wsparciu Austro—Węgier.  Realiza-
cję idei niepodległościowej rozpoczął od przygoto-
wania  kadr dowódczych dla przyszłego powstania. 
Z jego inicjatywy, juŜ 1908 r., powstał w Galicji 
tajny „Związek Walki Czynnej” a następnie jawne 
organizacje—Związek Strzelecki we Lwowie i To-
warzystwo „Strzelec” w Krakowie.  



czyśćcu moŜemy pomagać. Cała 

wspólnota Kościoła przychodzi  

z pomocą duszom czyśćcowym zano-

sząc w tym dniu prośby przed tron 

BoŜy. Aby przyjść z pomocą zmar-

łym pokutującym w czyśćcu, Ŝyjący 

mogą w tych dniach uzyskać i ofia-

rować odpusty zupełne. NaboŜeń-

stwo do dusz czyśćcowych było i jest 

bardzo Ŝywe. Świadczą o tym uro-

czyście urządzane pogrzeby, często 

zamawiane Msze św. w intencji 

u góry 

Dla nich 

harcerskie warty 

i chorągiewek gromada, 

i dla nich ten dzień 

– pierwszy dzień listopada. 

Danuta Gellnerowa. 

„Dla tych, którzy odeszli” 

Dla tych 

którzy odeszli w nieznany świat, 

płomień na wietrze 

kołysze wiatr. 

Dla nich tyle kwiatów 

pod cmentarnym murem 

i niebo jesienne 

zmarłych, w Kościele rzymskim  

powszechne są Msze św. gregoriań-

skie (30 Mszy św. po kolei przez 30 

dni). W Polsce istnieje nawet zgro-

madzenie Sióstr WspomoŜycielek 

Dusz Czyśćcowych, załoŜone 

przez błogosławionego o. Honorata 

Koźmińskiego - kapucyna. 

 

Przygotowała: I. Ceran  

 Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych Kościół obcho-

dzi 2 listopada i w tradycji polskiej 

dzień ten jest nazywany Dniem 

Zadusznym lub inaczej 

"zaduszkami". To wspomnienie 

wprowadził opat benedyktynów w 

Cluny we Francji, św. Odilon 

(Odylon). On to w 998 r. zarządził 

modlitwy za dusze wszystkich zmar-

łych w dniu 2 listopada. Sobór Try-

dencki orzekł prawdę, Ŝe duszom w 

 1 listopada Kościół katolic-

ki obchodzi uroczystość Wszystkich 

Świętych. Dzień ten kojarzy się 

dla wielu ze zniczem, z grobem  

bliskich osób, z cmentarzem, dla 

innych z wiązanką kwiatów, jeszcze 

dla innych z modlitwą i pamięcią  

o tych, którzy wyprzedzili nas  

w drodze do wieczności. Nie mniej 

jednak w tym dniu udajemy się  

z na cmentarz i nawiedzamy groby 

naszych bliskich, przyjaciół, rodzi-

ców, krewnych, znajomych, stawia-

jąc kwiaty, zapalając ten "płomyk 

nadziei", wierząc, Ŝe juŜ cieszą się 

oni chwałą w domu Ojca Niebieskie-

go. Kościół w tym dniu oddaje cześć 

tym wszystkim, którzy juŜ weszli do 

chwały niebieskiej, a wiernym piel-

grzymującym jeszcze na ziemi 

wskazuje drogę, która ma zaprowa-

dzić ich do świętości. Przypomina 

nam równieŜ prawdę o naszej 

wspólnocie ze Świętymi, którzy ota-

czają nas opieką. 

 

Przygotowała: I. Ceran  

1 Listopada—nie zapomnijmy o naszych najbliŜszych.   

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
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jako godło pań-

stwowe. Orzeł 

jako herb istniał 

w historii Polski 

od wieków. Po odzyskaniu niepodle-

głości wizerunek godła przypominał 

orła Stanisława Poniatowskiego. 

Ten herb obowiązywał do 1927 r. 

Wtedy to powstał nowy, według pro-

jektu profesora Zygmunta Kamiń-

skiego. Był wzorowany na orle  

z epoki Stefana Batorego.   

 
Przygotował: M. Walczak  
 
 

 KaŜde niepodległe państwo 

powinno mieć flagę i godło. Nic 

dziwnego więc, Ŝe Sejm zatwierdził 

flagę państwa polskiego, choć grani-

ce dopiero się kształtowały.  

„Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej 

uznaje się kolor biały i czerwony  

w podłuŜnych pasach, równoległych, 

z których górny – biały, dolny zaś – 

czerwony” – tak głosiła ustawa 

sejmowa z 1 sierpnia 1919 r. Przy 

czarno-białym rysunku podane były 

proporcje (5:8), lecz z ustawy nie 

wynikało, jakimi ma być odcień 

czerwieni.  

Dopiero dwa lata później ukazała 

się wydana przez Ministerstwo 

Spraw Wojskowych, opracowana 

przez Stanisława Łozę, broszura 

„Godło i barwy Rzeczypospolitej 

Polskiej” z barwnymi wizerunkami 

znaków państwowych. Czerwień na 

fladze narodowej czy sztandarach 

wojskowych miała odcień karmazy-

nu. 13 grudnia 1927 r. ogłoszono 

rozporządzenie Prezydenta RP,  

w którym odcień czerwieni zmienio-

no na cynober.  

Po odzyskaniu niepodległości Orzeł 

Biały został przyjęty przez Sejm 

 

 

        Pieśń powstała w 1917 r. do 

melodii tzw. Marszu dziesiątego 

kieleckiej orkiestry legionowej, któ-

ry z kolei był śpiewany na melodię 

rosyjskiego marsza Przejście przez 

Morze Czerwone.  

 

Przygotował: M. Walczak 

Legiony – to Ŝołnierska nuta, 

Legiony – to ofiarny stos, 

Legiony – to rycerska nuta, 

Legiony – to straceńców los, 

My pierwsza brygada, Strzelecka 

gromada,  

Na stos rzuciliśmy nasz Ŝycia los,  

Na stos, na stos.  

 

O, ile mąk, ile cierpienia 

O, ile krwi, wylanych łez, 

Pomimo to, nie ma zwątpienia, 

Dodawał sił, wędrówki kres. 

My, pierwsza Brygada… 

Krzyczeli, Ŝeśmy stumanieni, 

Nie wierząc nam, ze chcieć – to móc 

Leliśmy krew osamotnieni,  

A z nami był nasz drugi Wódz! 

My pierwsza brygada… 

Inaczej się dziś zapatrują  

I trafić chcą do naszych dusz, 

I mówią, Ŝe nas juŜ szanują, 

Lecz właśnie czas odwetu juŜ! 

My, pierwsza Brygada… 

Nie chcemy dziś od was uznania, 

Ni waszych mów, ni waszych łez, 

JuŜ skończył się czas kołatania 

Do waszych serc – do waszych kies!  

My pierwsza Brygada… 

Dziś nadszedł czas pokwitowania  

Za mękę serc i katusz dni, 

Nie chwiejcie więc politowania,  

Zasadą jest: za krew – chciej krwi! 

My pierwsza brygada… 

Nieść Ŝycie swe dla ideału 

I swoją krew, i marzeń sny. 

My, pierwsza Brygada… 

Potrafim dziś dla potomności 

Ostatki swych poświęcić dni, 

Wśród fałszów siać siew szlachetności, 

Miazgą swych ciał, Ŝarem swej krwi. 

My, Pierwsza Brygada… 

Dumny Polski orzeł powrócił! 

Pieśni Ŝołnierskie. 
My, Pierwsza Brygada - pieśń Tadeusza Biernackiego  
i Andrzeja Tadeusza Hałacińskiego.  
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25 listopad - Światowy Dzień Pluszowego Misia.  

Str. 4 PROMYK nr 2 

Mały, duŜy, bury, kolorowy, milutki,  

z kokardką czy w kubraczku... KaŜdy posiada 

bądź posiadał własnego ulubionego misia plu-

szowego. Jest to jedna z najpopularniejszych 

zabawek w Europie juŜ od XIX wieku! Miś plu-

szowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim 

czasem dzieciństwa. Wiele razy, pewnie, dla Was 

był kumplem do zabawy, kompanem podróŜy, 

przyjacielem, któremu moŜna wszystko powie-

dzieć, antidotum na nocne koszmary. 

  Pierwsze misie pluszowe powstały w Euro-

pie, następnie były teŜ eksportowane do USA. 

Nazwa Teddy Bear, wzięła się od zdrobnienia 

imienia Teodora Roosevelta. WiąŜe się z tym hi-

storia o niedźwiadku, którego postrzelił podczas 

polowania jeden z jego towarzyszy. Gdy prezy-

dent zobaczył przestraszone zwierzątko, kazał je 

wypuścić. Cała historyjka została zobrazowana  

w komiksie i opublikowana w gazecie. Producenci 

zabawek podchwycili historyjki i nazwali pluszo-

wego misia “Teddy Bear”. 

Dzisiaj w kaŜdym sklepie z zabawkami moŜemy 

natknąć się na pluszowe misiaki. Często są one 

bohaterami powieści, bajek, filmów i piosenek tak 

jak m.in. Kubuś Puchatek, Koralgol, Paddington, 

Miś Uszatek, Yogi, Rupert, Mój Brat Niedźwiedź, 

Mały Miś, Troskliwe Misie czy  

Gumisie.  

 

 

 

 

 

 Nie moŜna wyobrazić sobie świata bez uro-

czego, łagodnego misia. Jest on patronem wielu 

przedszkoli i Ŝłobków w Polsce i na świecie. Stał 

się równieŜ symbolem pomocy, dzięki akcji  

charytatywnej “Podaruj Misia”. 

Przygotowała: I. Ceran 

Misiowe zagadki: 
• Przez całą zimę słodko śpi, a słodko dlatego Ŝe miód mu się 

śni. 
• Jaki napój, który moŜesz kupić w sklepie kojarzy ci się  

z misiem? 
• JuŜ taki jest niedźwiedzi ród, Ŝe ogromnie lubi …? 
• Jakie czasopisma znasz, które kojarzą ci się z misiem?  
• Wymień nazwy dobranocek, w których występują misie. 
• Co to za misie? 
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Pokoloruj misia.  

Zabawy logiczne.  

Str. 5 

Przyjrzyj się uwaŜnie obrazkom i połącz misia z odpowiednim cieniem.   
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Czym są Andrzejki i Katarzynki? 
 Koniec listopada to czas wróŜb i przepowiedni. Właśnie w ostatnim tygodniu tego miesiąca przypadają  

Andrzejki oraz Katarzynki. Kiedyś były to wieczory spotkań i wróŜb dziewcząt w Andrzejki i chłopców w Katarzynki 

marzących o narzeczonych i małŜeństwie. Dziś wróŜymy raczej dla zabawy i przyjemności, niŜ po to by poznać imię, 

stan i zamoŜność przyszłego partnera Ŝyciowego. 

KATARZYNKI - wywróŜ sobie Ŝonę. 
 Święta Katarzyna patronuje m.in. dziewicom 

i Ŝonom, modystkom, kołodziejom, garncarzom, garba-

rzom, młynarzom, piekarzom, prządkom, szwaczkom, 

krawcowym, Ŝeglarzom, kolejarzom, woźnicom, prze-

woźnikom, fryzjerom,  a ponadto: adwokatom i notariu-

szom. To takŜe patronka cnotliwych kawalerów, którzy 

pragną poznać pannę i wejść w związek małŜeński. Ka-

tarzynki to "męski" odpowiednik Andrzejek.  

 W nocy z 24 na 25 listopada kawalerowie mogą 

otrzymać przepowiednie dotyczące daty oŜenku, czy 

imienia przyszłej partnerki. Jednym ze sposo-

bów wróŜenia, który przynosi informację o przyszłej 

Ŝonie, jest schowanie pod poduszkę ptasiego pióra. Sen 

przynosi wówczas informację, jaka będzie Ŝona: jeśli 

przyśni się sowa oznacza to mądrą kobietę, jeśli nato-

miast we śnie pojawi się kura, symbolizuje to dobrą, 

opiekuńczą matkę. Jeśli będzie to kaczka, moŜe być to 

kobieta gaduła, paw będzie oznaczał strojnisię, a kukuł-

ka brak dbałości o potomstwo. 

ANDRZEJKI - panieńskie zabawy. 
 Zwyczaj Andrzejek prawdopodobnie wywo-

dzi się od Andrzeja apostoła, który był rodzonym bra-

tem świętego Piotra. Pochodził z Betsaidy nad Jezio-

rem Genezaret. Warto wspomnieć o tym, Ŝe święty 

Andrzej jest patronem wielu krajów: Austrii, Grecji, 

Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji i Szkocji. Patronu-

je takŜe rybakom, rycerzom, woziwodom i małŜeń-

stwom. Andrzejki to święto panieńskie, a wróŜby do-

tyczą głównie przepowiedni małŜeństwa.  

 W Andrzejki (przypadające w nocy z 29 na 30 

listopada) wszystkie niezamęŜne dziewczyny stawiają 

buty jeden za drugim: ta panna, której but stanie czę-

ściowo za progiem, moŜe liczyć na rychły związek.   

 Zarówno dawniej jak i dziś wróŜby chłopców 

były mniej liczne i mniej popularne niŜ wróŜby dziew-

cząt. Na szczęście dziś zarówno młodzieŜ, jak i dzieci 

bawią się na imprezach andrzejkowych wspólnie. 

WróŜby nie są dziś wyrocznią której naleŜy ślepo ufać 

i oczekiwać spełnienia lecz dobrą zabawą i okazją do 

wspólnych spotkań i radości. 

 

Przygotowała: A. Milczarczyk 

WróŜenie z plam i kleksów. 
Na kartkę papieru lub kawałek materiału/ściereczki nale-

Ŝy puścić kilka obfitych kropel dowolnej plamiącej sub-

stancji. MoŜe to być np. atrament, farba, sok z buraka, 

itp. Następnie składamy kartkę lub tkaninę na pół. 

Kształt, który powstanie moŜemy zinterpretować.  

Często powtarzające się znaczenia plam 

i kleksów: 

• Człowiek – poznasz kogoś wyjątkowego, moŜe to 

być miłość na całe Ŝycie; 

• Roślina – uwaŜaj, bo ktoś ci bliski, moŜe cię zdra-

dzić lub oszukać; 

• Ptak – nie spotkasz w tym roku tej jedynej, wyjątko-

wej osoby, o której marzysz; 

• Dłoń – przyjaciele pomogą ci w biedzie, na nich zaw-

sze moŜesz liczyć; 

• Zamek –  oddalisz się od bliskich; 

• Pojazd – nie będziesz sobie radzić z Ŝyciowymi pro-

blemami; 

• Łódź –  lekki stosunek do Ŝycia, ściąganie kłopotów. 
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 ROGALE MARCIŃSKIE - rogal z nadzie-

niem z białego maku tradycyjnie przygotowywany 

w Poznaniu i niektórych częściach Wielkopolski z 

okazji Dnia Świętego Marcina (11 listopada).  

Rogale świętomarcińskie są głównym wypiekiem 

podczas obchodów dnia ulicy Święty Marcin  

w Poznaniu. 

Tradycyjne poznańskie wypieki.  

 Tradycja ta wywodzi się z czasów pogańskich, gdy pod-

czas jesiennego święta składano bogom ofiary z wołów lub,  

w zastępstwie, z ciasta zwijanego w wole rogi. Kościół łaciń-

ski przejął ten zwyczaj, łącząc go z postacią św. Marcina. 

Kształt ciasta interpretowano jako nawiązanie do podkowy, 

którą miał zgubić koń świętego. .. 

 W Poznaniu tradycja wypieku rogali świętomarciń-

skich na 11 listopada istniała juŜ na pewno w 1860 roku, 

kiedy to opublikowano w „Dzienniku Poznańskim” najstarszą 

dziś znaną reklamę rogala świętomarcińskiego. 

Popularna jest jednak legenda, Ŝe tradycja w obecnym kształ-

cie narodziła się w listopadzie 1891 roku. Gdy zbliŜał się dzień 

św. Marcina, proboszcz parafii św. Marcina ks. Jan Lewicki 

zaapelował do wiernych, aby wzorem patrona zrobili coś dla 

biednych. Obecny na mszy cukiernik Józef Melzer, który  

pracował w pobliskiej cukierni, namówił swojego szefa, aby 

wskrzesić starą tradycję. Bogatsi poznaniacy kupowali smako-

łyk, a biedni otrzymywali go za darmo.  

 Zwyczaj wypieku w 1901 roku przejęło Stowarzyszenie 

Cukierników. Tradycja pieczenia rogali przerwała do dziś,  

a wypieki są znane w całej Polsce i na świeci.  

Przygotował: M. Walczak 

Nowości kinowe - nowe odsłony.  

PINOKIO - nowe spojrzenie 
na losy drewnianego chłopca 
i jego ojca Geppeta.  

TAJEMNICZY OGRÓD -  
to kolejna adaptacja baśni 
wszechczasów autorstwa 
Frances Hodgson Burnett. 

Przygotowała: A. Milczarczyk  



Pamiętajmy o higienie - pandemia nie śpi. 

SZKOLNY HUMOR 

Jesteśmy w sieci:  

www.osw-

franciszek.pl 

Per aspera ad astra -  

przez trudy do gwiazd  

Nowe Miasto nad Pilicą  
Plac O. H. Koźmińskiego 9 

S p e c j a l n y Oś r o d e k  S z k o l n o  -  W yc h o w aw c z y 
i m .  św .  F r a n c i sz k a  z  As yżu   

W TYM MIESIĄCU TWORZYLI 

PROMYKA: 
 

• Redaktor naczelny + szata 

graficzna - 

  Marcin Walczak  

• Dziennikarze redakcyjni : 

 Iwona Ceran  

 Agnieszka Milczarczyk 

 Agnieszka Rojecka -

 Zaręba 

 

9 tysięcy kroków   8 godzin snu 7 minut odpoczynku, medytacji 6 szklanek wody  

5 porcji warzyw i owoców 4   przerwy od pracy  3 posiłki pełne, duŜe 2 godziny bez telefonu  

 przed snem  

1 TRENING 

          ĆWICZENIA 

KAśDEGO DNIA ! 

DOBRE RADY:  
• Zakrywaj usta i nos (noś maseczkę), 
• Dezynfekuj ręce, 
• Zachowaj dystans społeczny, przynajmniej 1 metr, 
• Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie, 
• Nie dotykaj rękami uszu, nosa i ust.  

 Listopadowi solenizanci:  
Hubert, Tomasz, Łukasza ElŜbieta, Sylwia, Grzegorz, Katarzyna,  
Dominik, Leon, Andrzej, Marcin, Liwia, Paweł, Wiktor, Klaudiusz, 
Adrian, Bogdan, Sławomir.        WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. 

Nauczyciel - Aniu, wy-
mień proszę cztery  
Ŝywioły. 
Ogień, powietrze, ziemia 
i ? – myśli Ania . 
A czym myjesz ręce?-  
podpowiada nauczyciel 
JuŜ wiem, mydło! 

Pani nauczycielka 
wywołuje Jasia do 
odpowiedzi: 
- Jasiu, podaj proszę 
dwa zaimki. 
- Kto?, Ja? 
- Brawo Jasiu,  
PIĄTKA! 

-Masz dziewięć cukier-
ków. Trzy dałeś Ani  
i trzy Zosi. 
Ile cukierków zostanie 
dla Ciebie? – pyta na-
uczycielka . 
Za mało – odpowiada 
Jasio. 

Przysłowia na  
Listopad: 

 
- Jak listopad ciepły, marzec 
mrozem przewlekły. 
 
- Deszcz początkiem listopada, 
mrozy w styczniu zapowiada. 
 
- Kiedy zima w listopadzie, 
jeszcze w kwietniu zimno  
kładzie. 

Ciekawostka:  
Imię Andrzej w innych  

językach: 
Język angielski - Andrew. 

Język niemiecki - Andreas. 

Język francuski - André. 

Język włoski - Andrea. 

Język hiszpański - Andrés. 

Język portugalski - André. 

Język fiński - Antero, Antti. 

Język rosyjski - Андрей. 

Przygotowała:  
A. Rojecka—Zaręba 


