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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 
 

Wszystkich Świętych obchodzimy 1 listopada. Jest to dzieo, w którym 

upamiętniamy zmarłe bliskie nam osoby. 

 

 

W tym dniu udajemy się na cmentarz aby zapalid 

znicz na grobie bliskiej zmarłej  osoby i odbyd z nią 

Mszę Świętą. 

 

 

 

CIEKAWOSTKI 

1. W Meksyku ten dzieo nazywamy Dia de los Muertos. 

2. Takie święto obchodzimy od 837 roku. 

3. W Polsce to święto jest uznawane za dzieo wolny od pracy i szkoły. 

4. Uroczystośd Wszystkich Świętych obchodzimy od IV wieku. 



 

 
 

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 

ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy 

UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat 

Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu 

atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad 

Tolerancji” brzmi: 

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, 

naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, 

komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w 

różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. 

Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury 

wojny kulturą pokoju”. 

Bądźmy tolerancyjni dla innych, a nasze życie z pewnością stanie  się piękniejsze. 

 

 

 

 

 



11 LISTOPADA –  

NARODOWE ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Corocznie 11 listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. 

Sam proces odbudowania niezależności przez Polskę 

składał się z serii wydarzeń. 

Wspominamy o Radzie Regencyjnej – 7 października 

1918 roku ogłosiła ona niepodległość państwa. 

Zwierzchnią władzę wojskową 11 listopada otrzymał Józef Piłsudzki. Wydarzenie to zbiegło 

się z zawarciem rozejmu w Compiègne i zakończeniem wojny światowej oficjalnie. 

 

POLSKA NIEPODLEGŁA 

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z 

najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – 

niewoli naznaczonej walką,cierpieniem i wysiłkiem wielu 

pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. 

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, 

którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj  

z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, 

modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. 

DZIEJE OBCHODÓW 

Rocznice odzyskania niepodległości świętowano w 

Warszawie (w latach 1919-1936), miały one charakter 

wojskowy. Organizacja odbywała się zazwyczaj w 



pierwsząniedzielę po 11 listopada. W 1919 roku nie było sprzyjającej sytuacji by uczcić 

rocznicę odzyskania niepodległości, ponieważ trwały wojny o Granicę Rzeczypospolitej. 

 

14 listopada 1920 roku pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie 

niepodległości. Józefa Piłsudzkiego uhonorowano wtedy jako zwycięskiego Wodza 

Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę marszałkowską. 

 

 

 

 

  

 

 



Jak uczyć się efektywnie 

CHCESZ BYĆ CZYMŚ W ŻYCIU, TO SIĘ UCZ, ABYŚ NIE ZGINĄŁ W TŁUMIE; NAUKA 

TO POTĘGI KLUCZ, W TYM MOC, CO WIĘCEJ UMIE”.  

IGNACY BALIŃSKI 

 

Przedstawiamy  10 sposobów aby uczyć się szybciej  

i być lepszym uczniem 

1. Skup się 

Powszechnym problemem, z którym borykają się obecnie uczniowie w każdym wieku i na każdym etapie, są 

wszechobecne rozpraszacze uwagi. Współczesny nowoczesny i dynamiczny świat jest pełen hałasu i zakłóceń. 

Wokół nas jest cała masa rzeczy, które nieustanie nas bombardują i konkurują o naszą uwagę. W takim otoczeniu 

nasza zdolność do skupienia się przez dłuży czas na jednej rzeczy uległa osłabieniu. 

Jeśli chcesz się efektywnie uczyć musisz odzyskać swoje skupienie. Jeśli zdecydowałeś, że się uczysz koncertuj 
się tylko na tym. 

2. Określ swoje DLACZEGO 

Trudno jest się uczyć, jeśli nie jesteś pewien, czego chcesz się nauczyć i po co. Określ cel swojej nauki. 

Niezależnie od tego, czy jest to rozwój osobisty, czy też rozwój zawodowy. Jeśli masz określone DLACZEGO, 

masz większą motywację, aby się uczyć. Łatwiej też utrzymasz koncentrację i zwalczysz pojawiające się 
rozpraszacze uwagi. 

3. Opracuj plan nauki i trzymaj się go 

Jeśli widzisz sens w swojej nauce i znasz swoje DLACZEGO, określ dla siebie jasne cele edukacyjne. 

 4. Wykorzystuj każdą okazję do nauki 

Zwłaszcza, gdy już skończysz szkołę ciężko jest czasem znaleźć czas na naukę i własny rozwój. Jesteśmy zajęci 

pracą, rodziną i mamy wiele inny zobowiązań, które wynikają z „dorosłego” życia. Jednak niech brak czasu nie 

będzie Twoją wymówką. Żyjemy w pięknych czasach, wieku informacji, gdzie dostęp do wiedzy jeszcze nigdy 

w historii ludzkości nie był tak prosty. Dzięki technologii możesz uczyć się w dowolnym miejscu, bez 

konieczności noszenia ciężkich książek lub odwiedzania biblioteki.Rezerwuj sobie w kalendarzu z góry czas na 

naukę i własny rozwój. Jeśli tego nie zrobisz, zawsze pojawią się jakieś inne zajęcia, które będą Ci w tym 
przeszkadzać. Jeśli coś jest ważne trzeba na to znaleźć czas. A nauka i własny rozwój jest ważna. 

https://rosnijwsile.pl/jak-odkryc-swoje-powolanie-i-cel-w-zyciu-swoje-dlaczego/


5. Wysypiaj się 

Chcesz wiedzieć, jaki jest najprostszy sposób, aby uczyć się szybciej i skuteczniej? To proste – dobrze się 
wysypiaj. 

Sen to czas, kiedy nasz mózg przetwarza i „układa” sobie informacje, których doświadczyliśmy oraz 
nauczyliśmy się w ciągu dnia. Sen jest kluczowy dla konsolidacji nowo poznanych informacji. 

Długość potrzebnej ilości snu różni się od osoby. Niektórzy potrzebują mniej godzin snu inni więcej. Ogólnie 
zaleca się, aby zdrowa, pracująca osoba dorosła spała od 7 do 9 godzin w ciągu doby. 

6. Ćwicz regularnie 

Co nauka ma wspólnego z ćwiczeniami? Ćwiczenia poprawiają dopływ krwi do mózgu, zwiększają stopień 

skupienia, sprawność i jasność umysłu. Poprawiają zdolność do zapamiętywania nowych faktów, jak również 
usprawniają procesy uczenia się i kojarzenia. 

7. Rób notatki 

Nie ma mowy o skutecznym uczeniu się bez efektywnego powtarzania przyswojonego materiału. Pierwszym 
krokiem do przypomnienia sobie tego, czego się nauczyłeś, jest sięgnięcie do własnoręcznie zrobionych notatek. 

8. Walcz z krzywą zapominania 

Największym wrogiem ucznia jest „krzywa zapominania”. Jest to krzywa przedstawiająca zależność między 

ilością przechowywanej informacji w pamięci a upływem czasu, jaki nastąpił od momentu ich zapamiętania. 

Historycznie koncepcja krzywej zapominania została opracowana przez  niemieckiego psychologa Hermanna 

Ebbinghausa. Wykres krzywej zapominania pokazuje, jak szybko zapominamy to czego się nauczyliśmy, jeśli 

nie pielęgnujemy i nie używamy naszej zdobytej wiedzy. Mimo istnienia pewnych kontrowersji dotyczących 
badań Ebbinghausa, warto o nich pamiętać. 

Aby upewnić się, że Twoja nowo przyswojona wiedza nie wyparuje z Twojej pamięci, zaplanuj powtórki 

materiału i ponowne sesje nauki i wpisz je do swojego kalendarza. Może to być tak proste, jak przeglądanie 

notatek albo przeglądanie i skanowanie tytułów oraz rozdziałów w podręczniku. Wybierz dla siebie najbardziej 
efektywny sposób na powtórki. Ważne, żebyś o nich pamiętał. 

Co najlepiej pomaga w zapamiętywaniu? 

Najskuteczniejszą strategią, aby lepiej zapamiętać to czego się nauczyliśmy, jest wprowadzenie w życie, jak 

najszybciej się da, swojej nowo zdobytej wiedzy czy umiejętności. Praktycznie stosowana wiedza najlepiej 
zostaje w pamięci. 

Dorośli najlepiej uczą się rzeczy, które są dla nich istotne. Kiedy zdobyta wiedza i umiejętności mogą rozwiązać 

rzeczywiste problemy. Możliwość przeprowadzenia praktycznego projektu, nawet krótkiego i prostego, 

zapewnia doskonałe możliwości natychmiastowego zastosowania wyuczonej teorii i wdrożenia jej w życie. 
Zwiększa to znacznie efektywność nauki i zapamiętywania. 

https://rosnijwsile.pl/10-sposobow-jak-poprawic-pamiec-i-sprawnosc-umyslowa-mozgu/
https://rosnijwsile.pl/10-sposobow-jak-poprawic-pamiec-i-sprawnosc-umyslowa-mozgu/


9. Nie przejmuj się stylem uczenia, ale weź pod uwagę 

kontekst 

Teoria stylów uczenia się (na przykład uczących się wzrokowo, słuchowo) wciąż jest dość silna. Jednak w 
rzeczywistości dowody naukowe na poparcie jej skuteczności są niejednoznaczne i budzą pewne kontrowersje. 

Możesz użyć dowolnej preferowanej przez Ciebie metody i stylu uczenia się, ale co ważniejsze, weź pod uwagę 
kontekst uczenia się. 

Jeśli słuchasz audiobooka, z którego chcesz przyswoić i zachować wiele informacji, może  

10. Ustal swoją rutynę nauki 

Rutyna nauki jest potężnym sposobem na zwiększenie Twoich umiejętności i zdolności uczenia się. Jak mawiał 

Arystoteles: „jesteśmy Tym co ciągle powtarzamy”. Mając swoją rutynę działasz jak na „autopilocie”. Nie 

musisz pamiętać, że powinieneś się teraz uczyć, nie musisz walczyć o motywację, po prostu spokojnie bierzesz 
się do roboty i czerpiesz korzyści z regularnej i systematycznej nauki. 

„ZAWSZE IDŹ PRZEZ ŻYCIE TAK, JAKBYŚ MIAŁ COŚ NOWEGO DO 

NAUCZENIA SIĘ, A TAK SIĘ STANIE”.  

VERNON HOWARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rosnijwsile.pl/skuteczne-sposoby-jak-sie-zmotywowac-i-spelniac-marzenia/


Mikołajki 

 

Mikołajki to wyczekiwane przez wszystkie dzieci święto, które obchodzone jest 6 grudnia. 

Tego dnia otrzymujemy prezenty. Oto kilka ciekawostek związanych z tym  dniem: 

o Mikołajki jest to polska nazwa święta, które obchodzi się ku czci św. biskupa 

Mikołaja z Miry. 

o Do XIX wieku mikołajki były dniem wolnym od pracy. 

o Tradycyjnym mikołajkowym podarkiem dla dzieci w Holandii są czekoladowe litery. 

 

o Osoba, która przynosi prezenty, ma wiele imion, zależnie od państwa i tradycji. 

 

o Rudolf i jego czerwony nos został wymyślony na potrzeby marketingowe w 1939 

roku. Sieć domów towarowych Montgomery Ward zleciła stworzenie opowieści, która 

zwiększy świąteczne obroty. 

 

o W Austrii Świętemu Mikołajowi towarzysz Krampus – pół-kozioł, pół-demon, który 

ma karać dzieci, które są niegrzeczne. W Holandii zaś jego pomocnik to Zwarte Piet 

(Czarny Piotruś). 

 

 

 

 

 

 



 

Boże Narodzenie i kolędy 

 
Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż... Nadchodzi magiczny czas wspólnego śpiewania kolęd 

i pastorałek. Poznajmy bliżej ich genezę, bo warto. Zatem... 

W dużym skrócie. Kolęda ma charakter katolicki z motywem narodzin i adoracji Dzieciątka 

Jezus. Natomiast pastorałka jest bardziej świecka, wręcz ludowa: pojawiają się wątki 

przydomowych zwierząt, staropolskiego jadła, imion itp. 

Przedstawimy  krótką historię kolęd i pastorałek. 

Obyczaj śpiewania kolęd – utworów związanych ze świętami Bożego Narodzenia pojawił się 

u nas we wczesnym średniowieczu. Posiadały one charakter łacińskich pieśni ogólno 

kościelnych, które stopniowo zmieniały swoją formę oraz treść. Już w XIII w., za sprawą 

przybyłych do Polski Ojców Franciszkanów, pojawił się zwyczaj adoracji żłóbka z 

Dzieciątkiem Jezus, przechodząc w podniosłe nabożeństwo. W jego trakcie śpiewano pieśni 

o cechach późniejszych kolęd z obrzędem lulania, kołysania Dzieciątka. 

Pierwsze zachowane w formie słownej kolędy odnaleźć można w rękopisach z XV w., choć 

nie posiadały (jeszcze) zapisu nutowego. Przykładowo, w „Kancjonale Jana z Przeworska” z 

1435 r. zachował się tekst kolędy „Chrystus się nam narodził”. Już pierwsze wersy mają 

konstrukcję uznawaną dziś za językowe archaizmy. „Chrystus się nam narodził, jenż dawno 

powieszczon był, w Betlejem, żydowskim mieście, z Panny Maryjej czyście. Alleluja...” 

Przekazywane z pokolenia na pokolenie melodie kolęd, wraz z tekstami, ulegały 

modyfikacjom i rozbudowie struktury melodyczno-harmonicznej. Jedne zmieniały swoją 

wartość muzyczną, inne zachowały niemal oryginalny charakter aż do dnia dzisiejszego, 



choć miewają czasem archaizującą formę językową. Z najwcześniejszych średniowiecznych 

kolęd polskich pochodzą m.in.: „Chrystus się nam narodził”, „Anioł pasterzom mówił”, czy 

„Piosnka na dzień Narodzenia Pańskiego”. 

Najpiękniejsze oraz najbardziej znane kolędy powstały w XVIII oraz XIX w.: „Bóg się 

rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy” czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. W 

XIX w. znanych jest już w Polsce kilkaset kolęd i pastorałek o wielkim i zróżnicowanym 

bogactwie melodycznym, zawierające elementy hymnów, kujawiaków, mazurków 

i polonezów. Ich znajomość zawdzięczamy między innymi tytanicznej wręcz pracy, jaką 

przekazał nam ks. Michał Marcin Mioduszewski. Zawarł swoją wiedzę w zbiorach 

zatytułowanych: „Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne z melodyjami w Kościele 

katolickim używane” z 1838 r. czy „Pastorałki i kolędy z melodyjami” z 1843 r. Dzięki 

niemu możemy poznać pochodzenie i rozwój poszczególnych pieśni. 

Niepowtarzalny klimat i naturalistyczna głębia kolęd stała się twórczą inspiracją wielu 

kompozytorów muzyki klasycznej. Tu warto wspomnieć np. motyw melodyczny kolędy 

„Lulajże Jezuniu”, który wykorzystał między innymi Fryderyk Chopin w swoim „Scherzo h-

moll”. 

Wiek XX i XXI przyniósł nowe muzyczne spojrzenie na kolędy i pastorałki, które stały się 

nieodłącznym elementem obchodów świąt Bożego Narodzenia. Przebyły długą, 

kilkusetletnią drogę z klasztorów i świątyń, trafiając „pod strzechy”, do każdego domu. 

Na koniec, przedstawiciele muzyki popularnej, czy jak kto woli – rozrywkowej. Bez nich nie 

sposób się obejść w święta, bo znamy i słuchamy ich w ten niezwykły czas. Znakomite 

interpretacje kolęd wykonywali/wykonują absolutni mistrzowie gatunku: Bing Crosby, 

Frank Sinatra, Elvis Presley, Tom Jones, Jerzy Połomski, Irena Santor, Ewa Bem, Krzysztof 

Krawczyk, Stanisław Sojka, Justyna Steczkowska oraz zespoły: No To Co, Czerwone Gitary 

czy Skaldowie. 

 

 



Świąteczny  makowiec 

Rozczyn: 
 25 g drożdży świeżych 

 1 łyżka cukru 

 1 łyżka mąki 

 50 ml ciepłego mleka 

Ciasto: 

 450 g mąki pszennej 

 2 żółtka 

 80 g rozpuszczonego masła 

 50 ml mleka 

 70 g cukru pudru 

 rozczyn drożdżowy 

 1 roztrzepane jajko (przed pieczeniem) 

Lukier: 

 1/2 szklanki cukru pudru 

 3-4 łyżki wody 

Dodatkowo: 

 800 g masy makowej 

 skórka pomarańczowa do dekoracji po lukrowaniu

 

Do miseczki wkruszamy świeże drożdże, cukier, mąkę oraz letnie mleko, mieszamy 

łyżeczką i odstawiamy na 5 minut do podrośnięcia. Drożdże powinny zdecydowanie 

rosnąć, jeżeli tak się nie stanie to trzeba zrobić nowy rozczyn (mleko mogło być 

zimne, drożdże stare, itp.) 

Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy rozczyn oraz pozostałe składniki na ciasto. 

Mieszamy początkowo łyżką, później zagniatamy i odkładamy na ok. 40 minut 

do podrośnięcia. 

Po tym czasie ciasto powinno podwoić objętość. Dzielimy je na dwie części. 

Następnie każde ciasto rozwałkowujemy na kształt prostokąta. Na środek 

rozwałkowanego ciasta nakładamy masę makową, omijamy brzegi, aby później się 

ładnie skleiło. 

Zwijamy jak roladę, przewracamy łączeniem pod spód. Smarujemy roztrzepanym 

jajkiem. Dwa makowce pieczemy równocześnie (w dwóch keksówkach) lub po kolei 

w wyłożonej papierem do pieczenia keksówce. 

Piec w temp 180 stopni przez ok. 30 minut. Po ostygnięciu makowca smarujemy go 

lukrem i posypujemy skórką pomarańczową. Smacznego! 


