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 Narodowe Święto Niepodległości – polska uroczystość, obchodzona co roku 
11 listopada.  
W 1918 r. po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. 
Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989. Jest dniem wol-
nym od pracy. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero 
ustawą z 23 kwietnia 1937 roku. Prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do 
czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy w roku: 1937 
i 1938. Od 1926 r. 11 listopada był dniem wolnym od pracy w administracji rządo-
wej i szkolnictwie na podstawie okólnika, wydanego przez Prezesa Rady Ministrów 
Józefa Piłsudskiego. Podczas okupacji hitlerowskiej w latach    1939–1944 oficjalne 
lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było to nie-
możliwe. W 1945 roku ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obcho-
dzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN zniesiono jednocześnie 
Święto Niepodległości ustanowione w 1937. Święto obchodzone 11 listopada zostało 
przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989, lecz pod nieco 
zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości. Główne obchody, z udziałem 
najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Pił-
sudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olimpia Siemiątkowska, 
Wiktoria Wolny 

Kl. 5a 

11 listopada Święto �iepodległości 



 

 

 

 

 

  

Harmonogram wydarzeń 
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Pn Wt Śr Cz Pt So N 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

  LISTOPAD   2012  

Pieśni patriotyczne �arodowe Święto �iepodle-
głości 

Z okazji Święta Niepodległości w 

2009 r. na stronie internetowej 

Prezydenta RP Lecha Kaczyń-

skiego udostępniono zestaw pie-

śni patriotycznych. Znalazło się 

na niej 19 pieśni patriotycznych i 

wojskowych, m.in.: „Legiony”, 

„O mój rozmarynie”, „Przybyli 

ułani”, „Ułani, ułani”, 

„Rozkwitały pąki białych róż”, 

„Czerwone maki”, „Dziś do cie-

bie przyjść nie mogę”, „Piechota. 

Nie noszą lampasów”, „Oka”, 

„Modlitwa obozowa”, „Wojenko, 

wojenko”.  

1.11. – Wszystkich Świętych 
 

2.11. – Zaduszki 
 

3.11. – Światowy Dzień Użyteczno-
ści 

 
3.11. – Święto Myśliwych 

 
9.11. – Światowy Dzień Jakości 

 
10.11. – Dzień Młodzieży 

 
11.11. – Międzynarodowy Dzień 

 Nauki i Pokoju 
 

11.11. – Święto Niepodległości 
 

13.11. – Dzień Niewidomych 
 

14.11. – Dzień Seniora 
 

15.11. – Międzynarodowy Dzień 
Pamięci Ofiar Wypadków Drogo-

wych 
 

17.11. – Dzień bez przekleństw 
 

17.11. – Międzynarodowy Dzień 
Studenta 

 
17.11. – Światowy Dzień Rzucania 

Palenia 
 

20.11. – Dzień Tolerancji 
 

21.11. – Dzień Pracownika Socjalne-
go 

 
21.11. – Dzień Żywności i Walki z 

Głodem 
 

21.11. – Światowy Dzień Telewizji 
 

21.11. – Światowy Dzień Życzliwo-
ści i Pozdrowień 

 
24.11. – Katarzynki 

 
25.11. – Dzień bez futra 

 
25.11. – Dzień Tramwajarzy i Kole-

jarzy 
 

25.11. – Międzynarodowy Dzień 
Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 

 
30.11. – Andrzejki 

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości 
jest to święto upamiętniające odzy-
skanie przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku. Na 123 lata Polska 
została wymazana z mapy Europy, 
licząc od momentu ostatniego roz-
bioru dokonanego przez Austrię, 
Prusy i Rosję.  
 
Święto to - obchodzone 11 listopada 
każdego roku - zostało ustanowione 
w ostatnich latach II RP tuż przez 
rozpoczęciem II wojny światowej. 
Do kalendarza powróciło w 1989 r. 
Jest to dzień wolny od pracy.  

 
Nazwa ta pochodzi od słowa liść , ponieważ w listopadzie możemy zbie-
rać różne liście np. do zrobienia pracy plastycznej jak złocisty bukiet z 
kwiatów dębu. Ponadto wiemy, że liść opadł i już jesień wokół nas..  
 
Wiedzieliście o tym? 
 

  
Opracowała O. Ćwirko 

Pochodzenie słowa Listopad  
Skąd się to wzięło ? 
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Przyszli �obliści…. 
Jeśli masz w domu opowiadanie, wiersz lub tekst piosenki i chciałabyś/chciałbyś 

się nim podzielić, prześlij je do �as–  ewaopole@poczta.fm.pl, a My opublikujemy 

Twoje dzieła.  

 

 
 
 

Narodowy Dzień Niepodległości Obchodzony w War-
szawie 

  
 Dnia 11 listopada w Polsce obchodzony jest Na-
rodowy Dzień Niepodległości. Jest ono obchodzone, 
żeby upamiętnić rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości w 1918 roku po 123 latach niewoli. Roz-
bioru Polski dokonały trzy państwa Austria, Rosja i 
Prusy. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było 
procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość 
arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się 
wydarzeń w Polsce z końcem  I wojny światowej na 
świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja 
Niemiec na froncie zachodnim). Święto obchodzone 11 
listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX 
kadencji ustawą z 15 lutego 1989, lecz pod nieco zmie-
nioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości. 
 
 Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Główne 
obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, 
odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskie-
go, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 

 
 

Opracował: Jakub Panic 

1 listopada – dzień wszystkich Świętych. 

Dzień , w którym wspominamy naszych 
bliskich , którzy już nie są z nami. W do-
wód o tym ,że o nich pamiętamy zapala-
my znicze a ,dzień później na święto 
zmarłych (to będzie 2 listopada) pielęgnu-
jemy ich groby. Jest to święto zwłaszcza   
męczenników.                           
 
 
 
 
 
  
 

męczennicy to między innymi :Św. Niko-
dem, Św. Tekla, Św. Karp z Berei. Itp. 
 

Opracował: Jarek Krajewski   Kl. 5a 

Podpatrzone reporterskim okiem  

�arodowe Święto �iepodległości Dzień wszystkich Świętych 
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Wieści szkolne Wieści szkolne Wieści szkolne Wieści szkolne     
    

Powiększamy naszą gazetkę o nową rubrykę. Tutaj opisywać będziemy ważne i mniej 
ważne wydarzenia szkolne. Coś zaobserwowałeś nie zwykłego przyjdź do nas aby to 

opiszemy.  
 

 Uważam , że uczniowie 
klną , ponieważ chcą się popisać 
przed dziewczynami                    i 
kolegami Jeszcze klną , bo się 
denerwują i wyraża agresje słow-

ną. 

              Chłopcy klną przed dziewczynami, bo 
chcą się popisać. Dziewczyny tak samo, gdy 
chcą mieć chłopaka, to muszą mu zaimpo-
nować przekleństwami. Denerwując się wy-
rażamy agresję. Agresję słowną  najczęściej 
wyrażamy ,jak coś nam się stanie, np : jak 
ktoś umrze  z rodziców albo jak ktoś będzie 
miał wypadek.   Agresja słowna- to przezy-
wanie, wyśmiewanie, ośmieszanie, plotko-
wanie, namawianie się, szantażowanie, ob-
rażanie, odsuwanie od pewnych czynności, 
zabranianie uczestnictwa w niektórych pra-
cach lub zabawach, wprowadzanie w błąd 
podając fałszywe informacje, np.: błędne 
podpowiadanie w czasie lekcji.  

              Dotkliwość tych postaci agresji bywa czę-
sto znacznie większa niż agresji fizycznej, 
ranią one godność osoby, narażają na upo-
korzenie i ośmieszenie.  

              Jedną z najważniejszych oddziaływań 
wychowawczych powinno być likwidowanie 
zachowań agresywnych. Rozwój agresywno-
ści hamuje:  

  -akceptację, 

  -poczucie bezpieczeństwa , 

  -rzadkość okazji obserwowania agresji w 
otoczeniu  

  - moralne potępienie agresji                                               

                
Kuba Kosiorek 5a 

Sądzę, że uczniowie klną i robią to, ponieważ 
chcą się popisać przed innymi. Uczniowie lubią 

być lubiani, więc wymyślają różne rzeczy do po-
pisywania się w tym przeklinanie. Myślą, że jak 

będą przeklinać tylko przy innych uczniach to się 
nie wyda. Robią to również dlatego, bo chcą się 

dowiedzieć jak to jest. Niektórzy lubią przeklinać, 
a inni nie, dlatego, że boją się spróbować. Mło-

dzież uwielbia próbować coś czego nie może, 
więc przeklina. Dlaczego uczniowie klną niełatwo 

jest wyjaśnić, bo każdy ma swój powód, np. boją 
się czegoś, nienawidzą kogoś,więc go obrażają. 

 
 

Opracował : Daniel Michalski kl. Va 
 

Czy uczniowie klną i dlaczego? 

Czy uczniowie klną i dlaczego? 
 
 
     Myślę, że niektórzy uczniowie klną, ponieważ 
są niegrzeczni lub zdenerwowani. Czasami klną, 
bo myślą, że jak będą tak mówić, to inni pomy-
ślą, że są dojrzali. Przeklinają też, bo chcą się do-
wiedzieć, jak to jest.  
 
 

Kuba Panic 5a 
       

Czy uczniowie klną i 
dla czego? 



 

 

Andrzejki 
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 moralne potępienie agresji                                                

                                                                                                           

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 

29 na 30 listopada w wigilię świętego Andrzeja. 

Data Andrzejek wypada zazwyczaj początku Ad-

wentu, a więc na początku nowego Roku Liturgicz-

nego, którego początek przypada w pierwszą nie-

dzielę między 27 listopada, a 3 grudnia.  

Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy przed 

rozpoczynającym się okresem Adwentu, w którym 

powstrzymywano się tradycyjnie od zabaw, podob-

nie jak w okresie Wielkiego Postu. Obecnie okres 

Adwentu w Kościele Katolickim nie jest okresem 

postu, a jedynie czasem refleksji, czasem oczeki-

wania na przyjście Zbawiciela. Tak więc, wierni 

mogą w Adwencie (i w Andrzejki) organizować 

oraz uczestniczyć w zabawach (post obowiązuje 

jedynie w piątki). 

Wróżby Andrzejkowe 

 

Tradycyjnie w Andrzejki wykonywane są różnego 

rodzaju wróżby, najczęściej dotyczące tematyki 

związków damsko-męskich. Niegdyś przykładano 

do nich dużą wagę i wykonywano je w odosobnie-

niu. Współcześnie wróżby andrzejkowe mają jedy-

nie charakter zabawy.  

 

I tak, wśród andrzejkowych wróżb wyliczyć można:  

• wylewanie wosku na zimną wodę przez 

klucz — na podstawie kształtu zastygłego wosku 

lub rzucanego przez niego cienia wróżono o przy-

szłym ukochanym, jego cechach wyglądu, zawodu 

itp.  

• ustawianie kolejno butów zgromadzonych 

dziewcząt od ściany do progu drzwi — ta, której 

but jako pierwszy dotarł do progu jako pierwsza 

miała wyjść za mąż.  

 

• rzucanie psu kości lub kulek ciasta oznacza-

jących wybranych chłopców — jeżeli pies jako 

pierwszy zjadł kość od danej dziewczyny, to ona 

jako pierwsza miała wyjść za mąż.  

• wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imio-

na dziewcząt na jednej kartce, a imiona chłopców na 

drugiej, po czym kartki są odwracane i przekłuwane 

od góry — imię, które zostanie przekłute oznacza 

imię przyszłej wybranki / wybranka.  

• losowanie przedmiotów o przypisanym umow-

nym znaczeniu — listek, to staropanieństwo, obrącz-

ka lub wstążka, to rychły ślub, różaniec, to powoła-

nie do zakonu.  

• ucięcie w dniu św. Andrzeja gałązki wiśni lub 

czereśni — jeżeli gałązka zakwitnie w Boże Naro-

dzenie, to jest to zwiastun szybkiego zamążpójścia. 

 

 
LA�IE WOSKU  i odgadywanie kształtów jego cie-
ni to najpopularniejsza wróżba andrzejkowa. Bę-
dziesz potrzebował: zwykłych świeczek, papierowe-
go (tekturowego), samodzielnie wykonanego klucza, 
miski z wodą, dobrego humoru. 
Wosk należy roztopić w rondelku na małym ogniu. 
Uwaga rondelek pewnie do niczego innego nie bę-
dzie się już nadawał! 
 
Ciepły wosk ostrożnie przez dziurkę od klucza leje-
my do wody. Gdy wosk na wodzie zastygnie, podno-
simy go do światła i oglądamy powstały na ścianie 
cień. Z jego kształtu wróżymy naszą przyszłość. 
 
A�DRZEJKOWE SERCE - aby wykonać tę wróżbę 
należy wyciąć serce z papieru i napisać na nim imio-
na chłopców i dziewczynek. �astępnie trzeba serce 
odwrócić zapisaną stroną do dołu i przekłuć je igłą. 
Imię, na które natrafimy należy do naszego przy-
szłego ukochanego/ukochanej. 
 
Będziesz potrzebować: kolorowy papier (lub biały 
papier i farby), nożyczki, długopis, szpilka. 
      
A�DRZEJKOWA WRÓŻBA Z RUREK - do miski 
z wodą delikatnie wrzucajcie rurki. Właściciele 
"magicznych" rurek, które się połączą - na zawsze 
zostaną przyjaciółmi. Ale pamiętaj, że to tylko an-
drzejkowa zabawa! 

Czyt. Str. 6 

Pomysły na wróżby andrzejkowe 
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Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z 
czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie 
dla wiary w Chrystusa, a których nie wspomniano ani w 
martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. 
Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja. 

W IV wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia 
całych relikwii świętych, lub ich części, na inne miejsca. 
W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością 
całego Kościoła. Kiedy w 610 papież Bonifacy IV otrzy-
mał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, 
kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na 
kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od 
tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczenni-
kom, w dniu 13 maja. 

 

Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość z 13 
maja na dzień 1 listopada. Powodem były prawdopodobnie 
trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywają-
cych do Rzymu na wiosnę. W 837 Grzegorz III rozporzą-
dził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamię-
ci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Ko-
ścioła katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza Lu-
dwika pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół. 

Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań spisanych 
w języku polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świę-
tych (In Die Omnium Sanctorum). Kazanie to znajduje się 
w rękopisie Biblioteki Kapitulnej w Pradze i pochodzi z 
połowy XV wieku. 

Pierwszy dzień listopada jest w Polsce dniem wolnym od 
pracy, co powoduje, że wiele osób podróżuje nawet na 
wielkie odległości, aby odwiedzić groby swoich bliskich. 
Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiata-
mi, zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmar-
łych. To święto ma charakter religijny, głównie katolicki, 
ale dobrym zwyczajem obchodzi je także wiele osób in-
nych wyznań, albo nie wyznających żadnej religii. Jest to 
wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmar-
łym.Święto to było dniem wolnym również w czasach 
PRL-u, ale oficjalnie starano się nadać mu charakter świec-
ki i nazywano je dniem Wszystkich Zmarłych bądź Świę-
tem Zmarłych. Nazwa ta utrwaliła się w świadomości 
wielu osób, jako kościelna nazwa uroczystości liturgicznej: 
Wszyscy Święci. 

Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Za-
duszny(2 listopada) obchodzony jest dzień wspominania 
zmarłych (w Polsce zwany Zaduszkami).      Czyt. obok  

Wszystkich Świętych 

Będziesz potrzebować: patyczków, licz-
manów, pomalowanych wcześniej zapa-
łek, słomek lub po prostu podpisanych 
markerem rurek do napojów, miski z 
wodą. 
   
A�DRZEJKOWE KARTKI �A WO-
DZIE - aby wywróżyć imię przyszłego 
ukochanego do korków dziewczynki 
przyczepiają kartki ze swoim imieniem i 
wkładają je do miski  z wodą, w której 
pływają korki z przyczepionymi imiona-
mi męskimi. Gdy korki się złączą jest to 
magiczny znak, że przyszły wybranek 
będzie nosił imię z kartki :) Aby stworzyć 
bardziej magiczny nastrój w czasie zaba-
wy - można ozdobić kartki brokatem, a 
imiona wypisać atramentem - jak praw-
dziwa wróżka.  
 
Będziesz potrzebować: korki od wina, 
karteczki z imionami męskimi i żeński-
mi, miska  z wodą, szpilki. 
   
A�DRZEJKOWA WRÓŻBA Z JABŁ-
KIEM - potrzebujesz jedynie skórki od 
jabłek  i bezpiecznej obieraczki. Obiera-
my jabłuszka. Ciskamy za siebie ostruży-
ny z jabłek, a z ich zakrętów próbujemy 
zgadnąć literę początkową imienia przy-
szłego narzeczonego/przyszłej narzeczo-
nej.     
 
A�DRZEJKOWE KUBECZKI - 
5 kubeczków, pod każdym z nich scho-
wany inny przedmiot. Dzieci wybierają 
kubek: 
- pierścionek - wyjazd do krainy złota - 
Eldorado 
- kluczyk - nowy, piękny domek 
- pieniążek - bogactwo 
- cukier - słodkie i wesołe życie 
• autko - podróż w nieznane. 

 
 

Opracowała: 
  

Olga Krawczuk 5a  

Pomysły na wróżby andrzejkowe 
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Grupy podwórkowe – co zrobić , 
gdy rozpoznasz zagrożenie  

CHULIGA�I : 
 
Dla chuliganów najistotniejsza rzeczą jest 
rywalizacja z innymi kibicami (tj. chuligana-
mi takimi jak oni sami) poprzez walkę. Wal-
czą w imię swojego klubu chcąc udowodnić 
że są najlepsi. Chuligani podobnie jak inne 
grupy kibiców również mogą (jeżeli chcą 
uczestniczyć w organizowaniu dopingu, wy-
jazdów itd., ale walki z innymi ekipami chu-
ligańskimi pozostają dla nich sprawa priory-
tetowa. Dla chuliganów mecz zaczyna się 
nie wtedy, kiedy sędzia dmuchnie w gwiz-
dek na rozpoczęcie zawodów, ale wtedy, 
kiedy w zasięgu ich (tj. hool`s) pojawia się 
wrodzy kibole. Podobnie sprawa ma się z 
zakończeniem. Strona sportowa schodzi wy-
raźnie na dalszy plan, (co wcale nie musi 
oznaczać, że w ogóle ich nie interesuje). 
Chuligani coraz częściej preferują tzw. 
"umawiane dymy". Po pierwsze dlatego, że 
podczas takich starć można najlepiej wyka-
zać, która z danych ekip jest naprawdę lep-
sza, (ponieważ w takich starciach nie ma po-
stronnych osób, które z chuliganka nie maja 
nic wspólnego). Bija się tylko zainteresowa-
ni tym chuligani i nikt potem nikomu nie 
może zarzucić (tłumaczyć się), że obito "nie 
tych, co trzeba". 
 
 Po drugie jest to 
"bezpieczna" forma walki w tym sensie, że 
nie ma (lub jest maksymalnie zminimalizo-
wana) groźby interwencji ze strony policji, 
której metody operacyjne na dzień dzisiejszy 
są coraz bardziej skuteczne.  

  

 Dla katolików łacińskich i wielu in-
nych chrześcijan zachodnich jest to dzień 
modlitw za wszystkich wierzących w Chry-
stusa, którzy odeszli już z tego świata. Pa-
mięć o zmarłych znajduje również bardziej 
świecki wyraz. Organizuje się zaduszkowe 
koncerty, wystawy i spektakle, poświęcone 
zmarłym artystom, wydaje okolicznościowe 
czasopisma i książki 

 
Unika się wiec w ten sposób niepotrzebnych problemów. Po 
trzecie, o czym było już wspominane, ofiarami ewentual-
nych walk nie padają osoby postronne (ludzie, których ta 
część "kibicowskiego życia" nie interesuje), przez co unika 
się też sytuacji związanych z ewentualnym " konfidenc-
twem ". Prawdziwi chuligani nie demolują pociągów, auto-
busów czy innych rzeczy tylko dla własnej przyjemności 
(zabawy), choć co warto tu podkreślić mogą się zdarzyć ta-
kie sytuacje wynikające z samej walki. Potrafią się też za-
chowywać honorowo wobec swoich przeciwników (np. nie 
katować już wyeliminowanych z walki, nie atakować, gdy 
spotkają pojedynczego członka przeciwnej ekipy, znając 
swoja wartość szanować przeciwników mimo nienawiści i 
nie wypisywać różnych wymyślonych "głupot" tylko po to, 
aby się dowartościować 
i zdyskredytować przeciwnika-o tym, kto jest lepszy i tak 
pokaże bezpośrednie starcie). Chuligani tworzą ekipy po-
tocznie zwane bojówkami. Udoskonalają swoje umiejętno-
ści poprzez regularny trening różnych sztuk walki. Ważna 
cecha chuliganów jest też ich aktywność w przeprowadza-
niu akcji (duża ich ilość pokazuje, że dana 
brygada jest dobrze zorganizowana), bowiem nie jest sztuka 
pokazać się raz na rok i potem udawać nie wiadomo kogo. 
Sztuka jest zrobić akcje i potem dać potencjalnemu przeciw-
nikowi okazje do rewanżu. 
  
ULTRASI : 
 
Ultrasi to najbardziej fanatyczni kibice danego klubu gotowi 
na największe poświecenia. Dla nich liczy się praktycznie 
wszystko, co jest związane z ich ukochanym zespołem. Po-
cząwszy od strony sportowej na kibicowskiej kończąc. An-
gażują się w organizacje dopingu (szale, koszulki, flagi, 
oprawa-race itd.), wyjazdy, a równie- nierzadko walczą za 
swój klub. Dla nich jednak walka stanowi jedynie jeden z 
elementów kibicowskiego życia. Nie jest ona głównym ce-
lem (ona jest, ale tak jakby gdzieś z boku). Jadąc na mecz 
mogą gdzieś po drodze "podymić", ale muszą dotrzeć na 
miejsce bez względu na przeciwności, aby swoja obecnością 
czy dopingiem pomóc ukochanej drużynie. Ultrasi dążą do 
tego, aby być najlepszymi w każdym elemencie kibicow-
skiego rzemiosła. Wydaje się, że dobrym przykładem ultra-
sów (choć oczywiście nie jedynym) są tzw. "starzy", którzy 
niejednokrotnie maja na swoim 
koncie po 100 lub więcej wyjazdów. Kibicowanie i wszyst-
ko, co jest z tym związane jest ich życiem. Ultrasi żyją swo-
im klubem. 

 
Czyt. str. 8 



 

 

Masz prawo poznać kryteria oceniania zachowa-
nia oraz wiedzieć, jakie są możliwości odwołania 
od ustalonej oceny, poprawienia jej lub przystą-
pienia do egzaminu poprawkowego. 

Prawo do nauki 

* Zgodnie z Konstytucją RP: "Każdy ma prawo do nauki. 

Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa (...). Państwo 

zobowiązane jest do tego, aby nauczanie podstawowe było 

bezpłatne." 

W praktyce: 

· Masz swobodny dostęp do lekcji. Zakazane jest 

ograniczanie tego prawa, np. wyproszenie Cię z 

klasy lub nie wpuszczenie do sali lekcyjnej z ja-

kiegokolwiek powodu. 

• Masz prawo do pomocy w nauce, także do po-

mocy psychologiczno-pedagogicznej, np. do 

zajęć wyrównawczych. 

Jeśli jesteś zdolny, po spełnieniu określonych 
warunków masz prawo do indywidualne-
go programu nauki. 

· Nikt nie może Ci zabronić zapisania się 
do organizacji działających na terenie 
szkoły. 

 Wolność religii lub przekonań 

* To możliwość uzewnętrzniania (lub nie ujawniania) 
przekonań religijnych i światopoglądowych. * Chodzi 
też o równe traktowanie niezależnie od wyznawanej 
religii i światopoglądu i tolerancję wobec mniejszości 
religijnej, kulturowej oraz etnicznej. * W myśl stan-
dardów międzynarodowych dziecko ma prawo do 
wolności myśli, sumienia i wyznania, ale rodzice ma-
ją prawo ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzy-
staniem z tej wolności. 
W praktyce: 

· Uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach 
religii lub etyki. Lekcje organizuje szkoła na 
życzenie rodziców lub uczniów (w szkołach 
średnich uczniowie pełnoletni sami decydując 
udziale w nich). Ocena z religii lub etyki to 
ocena z przedmiotu nadobowiązkowego. Jest 
umieszczona na świadectwie, ale nie ma 
wpływu na promocję do następnej klasy i nie 
liczy się do średniej. Za to, że się nie chodzi 
na religię lub etykę, nie można być dyskrymi-
nowanym przez kogokolwiek. 
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 Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego. Także ucznia. 

Prawa 

Prawo do informacji 

* Masz prawo wiedzieć, jakie prawa Ci przysługują i jakie 
środki możesz wykorzystać, gdy te prawa są naruszane. 
Władze szkoły mają obowiązek dostarczenia uczniom in-
formacji na ten temat. * Masz prawo być informowany z 
różnych źródeł wyrażających różne koncepcje filozoficzne 
i światopoglądy. Taka informacja nie może podlegać cen-
zurze chyba, że np. ze względu na wiek czy zdolności per-
cepcyjne. * Masz prawo do informacji dotyczących Ciebie, 
np. o ocenach, karach i nagrodach. 
Pamiętaj, że: to i każde z praw opisanych niżej może zo-
stać ograniczone ze względu np. na ochronę bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, zdrowia i moralności, praw i 
wolności innych osób. 
W praktyce: 

· Dyrektor szkoły musi zapewnić uczniom możli-
wość zapoznania się ze statutem. To dokument 
jawny. 

· Szkoła powinna Cię informować o każdej decyzji 
w Twojej sprawie, np. o przeniesieniu do innej 
klasy. 

· Na Twoją lub rodziców prośbę wystawiona ocena 
powinna być krótko uzasadniona. 

· Masz prawo wiedzieć, jaka będzie ocena okresowa 
i roczna. 

SZALIKOWCY : 
 Szalikowcy to ludzie, którzy podobnie jak ultrasi maja w 
pierwszej kolejności na uwadze swój klub. Interesuje ich 
zarówno strona sportowa jak i kibicowska, ale odrzucają 
walkę. Po prostu walka ich nie interesuje. Jeżeli walczą to 
tylko z konieczności (np. gdy zostaną zaatakowani), lub w 
wyjątkowych sytuacjach. 
Oni angażują się głównie w doping, jeżdżenie na wyjazdy, 
polepszenie prezentacji na własnym stadionie itd. Ukocha-
ny klub (i wszystko, co z nim związane) stanowi też istotny 
element w ich życiu. Dana drużyna (podobnie jak u ultra-
sów) jest "czymś więcej", niż tylko forma rozrywki. Ludzie 
ci dla niej poświęcają swój czas, pieniądze i inne przyjem-
ności.  
Pamiętaj , że gdy zauważysz  w swojej grupie kogoś , który 
zachowuje się w taki sposób przestań się z nim kolego-
wać , bo możesz zostać pobity. 

Olga Krawczuk 5a 
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Masz prawo chodzić na lekcje religii. Dla osób, 
które nie chcą w nich uczestniczyć, szkoła or-
ganizuje lekcje etyki. 

· Nie można Cię zmusić do uczestniczenia w 
obrzędach religijnych. Nie można Ci tego rów-
nież zabronić. 

 · Masz prawo do: stypendium socjalnego, za-
kwaterowania w internacie lub bursie, posił-
ków w stołówce i do zasiłków losowych. 

· Jeżeli jesteś zdolny, masz prawo do stypen-
dium za wyniki w nauce. 

Prawa proceduralne 

* To możliwość dochodzenia swoich praw, czyli m.in. 
możliwość obrony. * Szkoła musi mieć jasne procedu-
ry odwołania od decyzji nauczyciela, dyrektora, rady 
pedagogicznej. W prawie oświatowym nie ma jednoli-
tego systemu ochrony praw uczniów, dlatego każda 
szkoła ustala własne zasady. 
W praktyce: 

· Niedopuszczalne jest stosowanie kar nie zapi-
sanych w statucie oraz kar, które w momencie 
dokonania przewinienia nie były w nim 
umieszczone. 

· Wymierzenie kary bez dania uczniowi możli-
wości obrony narusza prawa do obrony i może 
być podstawą do uchylenia kary. 

· W statucie szkoły musi być droga prawna od-
wołania się od wymierzonej kary. 

· W przypadku łamania twoich praw z pomocą 
rodziców możesz odwołać się od krzywdzącej 
ciebie decyzji do organu prowadzącego szkołę 
(np. samorządu) lub nadzorującego 
(kuratorium, ministerstwo), a także do sądu 
(np. skreślenie ucznia z listy jest decyzją admi-
nistracyjną i przysługuje ci skarga do NSA po 
ewentualnym negatywnym rozpatrzeniu skargi 
przez organ nadzorujący, aczkolwiek uczniów 
objętych obowiązkiem szkolnym lub nauki 
można jedynie przenieść do innej szkoły). 

· Możesz też zwrócić się o pomoc do rzecznika 
praw obywatelskich lub rzecznika praw dziec-
ka. 

 

 

Obowiązki 

Obowiązek systematycznego i aktywnego uczest-

niczenia w zajęciach lekcyjnych.  

1. Obowiązek rzetelnej pracy nad poszerzaniem 
swej wiedzy i umiejętności wypełniany zgodnie z 
wewnętrznym regulaminem szkolnym, obejmują-
cym m.in. takie zagadnienia, jak: egzekwowanie 
wiedzy, frekwencję, zasady kontaktowania się w 
tych kwestiach z nauczycielami itp. 

2. Obowiązek podporządkowywania się zarzą-
dzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i 
zaleceniom Samorządu Uczniowskiego.  

3. Obowiązek dbałości o swoje zdrowie, higienę 
osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie 
ulegania nałogom i przekonywania innych o ich 
szkodliwości, a w szczególności przeciwstawia-
nia się przejawom agresji i przemocy oraz wszel-
kim zachowaniom wulgarnym. 

4. Obowiązek okazywania szacunku nauczycie-
lom i innym pracownikom szkoły.  

5. Obowiązek noszenia w czasie zajęć szkolnych 
schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uro-
czystości stroju galowego.  

6. Obowiązek dbałości o estetykę i ład w szkole i 
terenie przyszkolnym.  

7. Obowiązek dbałości o honor Szkoły i współ-
tworzenia jej dobrego wizerunku. 

8. Obowiązek szanowania symboli państwowych 
(godło, flaga, hymn), szkolnych (sztandaru szko-
ły) i religijnych. 

9. Obowiązek szanowania poglądów i przekonań 
innych, ich godności osobistej oraz wykazywania 
wrażliwości i otwartości na konieczność niesienia 
wszelkiej pomocy swoim kolegom.  

10. Obowiązek dbałości o dobrą atmosferę w kla-
sie i szkole oraz wywiązywania się z nałożonych 
przez szkołę zadań. 

11. Obowiązek dbałości o mienie szkolne i prze-
ciwdziałanie wszelkim przejawom  dewastacji. 

 

Wiktoria Wolny,  Olimpia Siemiątkowska 



 

 

Pragniemy poszerzyć nasza gazetkę o nową rubrykę „Podziękowania”, która będzie znajdować się w tym 

miejscu, będziecie mogli w kolejnym numerze umieścić podziękowania dla kogoś za coś… �p.. Dziękuję 

Zosi, że pomogła mi w matmie… lub umieścić życzenia urodzinowe.  

 

Liczymy na Wasze wsparcie i pomysły.  
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PODZIĘKOWA�IA  

 
A Ty komu podziękujesz? ….. 
 

 

URODZI�KI  

 
W tym miejscu możesz za naszym pośrednictwem 
umieścić życzenia urodzinowe, które samodzielnie 
ułożysz dla przyjaciela/przyjaciółki/wujka/cioci/

mamy/taty…  
 
 
 

KOCHA�I CZYTEL�ICY !!!! 
Jeśli gdzieś na stronach gazetki nie dość składnie nam się złoży, 

to wybaczcie, bośmy przecież młodzi redaktorzy. :) 
 

Redakcja Gazetki: Redaktor naczelny:    Ola Sachoń,  Zastępca redaktora: Wiktoria Wolny. 
  
Co w trawie piszczy- czyli najważniejsze wydarzenia z życia szkoły- Maja Matysek       Nasza twórczość- czyli wiersze, opowiadania, baśnie i 
inne pisane przez uczniów   utwory – Eliza Jonczyk, Wiktoria Wolny 
 
Z kart kalendarza… czyli Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie itp.- Ola Sachoń, Eliza Jonczyk, Wiktoria Polan 
 
Oko w oko z …. rozmowa z ludźmi, którzy swoją osobowością mogą zainteresować społeczność uczniowską-Jakub Panic, Jakub Kosiorek, 
Tomasz Walerus         To warto wiedzieć czyli historie z życia wzięte- Ola Sachoń 
 
Małe co nieco- czyli humor i rozrywka- Wiktoria Wolny, Olimpia Siemiątkowska, Ola Sachoń, Wiktoria Polan, Ola Ćwirko 
 
Z ambony- zapowiedzi wydarzeń- Jarek Krajewski   Sprawdź się- testy z różnych dziedzin- Olimpia Siemiątkowska 
 
Ciekawe miejsca i ludzie naszych okolic- Wiktoria Wolny     Opiekun koła redakcyjnego: Małgorzata Zaraś 
 
szatę graficzną, skład, materiały w gazetce –p. Anna Matukin – Pakuszyńska           

Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej... Śmieci mniej ziemi lżej...     

 
Od 1.02.2012 rozpoczyna się kolejna akcja .  

Makulaturę, puszki, baterie przynieś do p. Ani w każdej ilości.  
 

Zebraliśmy:  
 

675 kg makulatury   83 kg baterii      9kg puszek  
 

Czekam na Was.  


