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Ostatni miesiąc kalendarzowej jesieni
Nadszedł listopad, czas opadania liści z drzew. Nazwę temu miesiącowi dała więc sama przyroda. Dawniej nazywano go „listem”, bo na liść mówiono „list”. Listopadowe dni są mroczne, ponure, zimne i wilgotne. Tylko od czasu do czasu przejaśnia się. Ale jeżeli nawet zaświeci słońce, to
jego promienie już niewiele grzeją. Często padają długotrwałe deszcze oraz wieją silne wiatry.
Czasami pada śnieg lub śnieg z deszczem. Wiatr siecze deszczem i śniegiem w oczy. Na drogach
powstaje błoto, zbierają się kałuże. A ponieważ w nocy już występują przymrozki, to te kałuże
niekiedy są pokryte cienkim lodem. Listopad to ostatni miesiąc kalendarzowej jesieni.

Bajka o kolorach jesieni
Na skraju lasu stał wielki klon, a wśród jego liści malutki
pajączek miał swój maleńki dom. Domek pajączka miał podłogę z zielonych liści, ściany z zielonych liści, nawet łóżeczko i kołderkę – także z zielonych liści. Dobrze się mieszkało pajączkowi w domku z zielonych klonowych listków. Chroniły go przed
deszczem i mocnym słońcem, dlatego bardzo o niego dbał.
Hej, lisku, nie wiesz,
co stało się z moim
domkiem?

– Zawsze tu będę mieszkał i nigdy się nie przeprowadzę,
uwielbiam swój zielony domek. Codziennie w nim sprzątam
i wycieram kurze delikatną ściereczką z mchu, aby zawsze
było czysto i miło, i żeby liście miały piękny zielony kolor.
Pewnego dnia pajączek spał dłużej niż zwykle. Jakoś
nie chciało mu się wychodzić z łóżeczka. Zrobiło się zimniej
i ciemniej niż do tej pory… Kiedy jednak otworzył w końcu
oczy, aż podskoczył z wrażenia.
– Ach, gdzie ja jestem? Co stało się z moim pięknym
zielonym domkiem?
Rozglądał się ze zdumieniem dookoła, bo jego domek
zrobił się żółto-czerwono-brązowy. Wystraszony pajączek zaczął sprzątać swój domek. Wycierał ściereczką z mchu kolorowe
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ściany i mebelki, ale one wcale nie robiły się zielone, tylko
dalej błyszczały jak złoto w słońcu.
Pajączek zjechał po swojej pajęczynie z drzewa i postanowił poprosić kogoś o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki.
– Hej, lisku, nie wiesz, co stało się z moim domkiem?
Spójrz, zrobił się cały żółto-czerwono-brązowy!
– Jak to co?! – roześmiał się lisek. – Rozejrzyj się dookoła, a na pewno sam sobie odpowiesz na to pytanie.
Pajączek spojrzał w prawo i w lewo, ale nic nie przychodziło mu do głowy.
– Hej, jeżyku, mój przyjacielu, może ty mi pomożesz?
Wiesz może, co się stało z moim domkiem?
– Jak to co, pajączku?! Rozejrzyj się wokoło i na pewno
sam się domyślisz, co takiego się stało.
Jednak pajączek się nie domyślił. Czy to jakieś czary? A
może niedokładnie sprzątał swój mały zielony domek?
A wy potraficie wytłumaczyć pajączkowi, skąd te zmiany?
Pamiętajcie! Dziuple drzew, zeschłe gałązki i liście,
ciemne kąty piwnic, strychy oraz inne zakamarki to zimowe
kryjówki różnych owadów. Tam jesienią zapadają w głęboki
sen, tam też znajdują schronienie przed jesiennym zimnym
wiatrem, deszczem i śniegiem. Obudzi je dopiero ciepłe, wiosenne słońce.
Babcia Kazia

Hej, jeżyku, mój przyjacielu, może ty mi pomożesz?
Wiesz może, co się stało z
moim domkiem?
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Mądrość
ludowa
Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, to w maju
na młode liście spadnie jeszcze zima.
W listopadzie goło w sadzie.
W kalendarzu wciąż trwa jesień,
bukiet dni kolorowych niesie,
miotłą drogę do szkoły oczyści
z opadniętych, złotożółtych liści.
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Święta upamiętniające zmarłych
W listopadzie mamy kilka ważnych dat i dni. 1 listopada –
Wszystkich Świętych, 2 listopada – Dzień Zaduszny.
2 listopada
Dzień Zaduszny
albo inaczej – Zaduszki
Jak wspomnieliśmy, w
dzień Uroczystości Wszystkich Świętych formalnie
wierzący modlą się do świętych. Dopiero 2 listopada w
Dzień Zaduszny chrześcijanie wspominają konkretnie
swoich bliskich. Oficjalna
kościelna nazwa to Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Potocznie zwane
częściej Zaduszkami, wspomnianym Dniem Zadusznym czy
po prostu Świętem Zmarłych. Jest to dzień ściśle powiązany
z 1 listopada, ale 2 już nie jest wolne od pracy.
W tych dniach odwiedzamy cmentarze, gdzie gromadzimy sie przy grobach bliskich, które wcześniej już zostały uprzątnięte. Ozdabiamy je kwiatami, wieńcami i oczywiście zniczami.
Pamiętaj, niektórych grobów już nikt nie odwiedza. Jeśli
zobaczysz takie niedaleko grobu, który odwiedzasz, albo po prostu w trakcie wędrówki przez cmentarz, zatrzymaj się i poświęć
dni w ramach chrześcijańskiej tradycji. Także niewierzący, mu kilka minut. Usuń z nich suche jesienne liście i zapal skromny
bo po prostu dobrze mieć ten jeden symboliczny czas w znicz. Wierzę, że poczujesz się bardziej dorosłym i dumnym młodym człowiekiem – członkiem jak swojej rodziny, tak i swojej
roku.
parafii czy rodzinnej miejscowości.
1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
Na co dzień mówimy po prostu Wszystkich Świętych. Tylu ludzi, a jaka w krąg cisza.
Tego dnia katolicy, anglikanie, luteranie i metodyści upa- Dymią lampki na nagrobnych płytach.
miętniają wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zba- Płomyk światła i kwiaty przynieśmy,
pamiętając o tych, co odeszli.
wienia i przebywają w niebie.
Tyle zniczy na grobach i kwiatów.
Ludzie modlą się, inni płaczą.
Czy wiesz, że...
Odwiedzają swych zmarłych bliskich.
W 935 roku papież Jan XI ustanowił oficjalnie 1 listopaSwą powagą uszanuj ich wszystkich.
da świętem ku czci Wszystkich Świętych. Obowiązuje ono w
Babcia Kazia
całym Kościele. 1 listopada jest dniem wolnym od pracy.
Święta upamiętniające zmarłych występują w każdej
kulturze. Często też, niezależnie od tego, czy to Azja, czy Europa, wypadały w okresie zmiany pór roku, gdy dni stawały
się krótsze i zimniejsze.
W tradycji słowiańskiej, na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, mieliśmy dziady. Święta zaduszne potrafiły
przypadać kilka razy do roku, ale najważniejsze były właśnie te jesienne w nocy z 31 października na 1 listopada.
Nazywano je często też Nocą Zaduszkową, Zaduszkami,
Zaduszkami jesiennymi czy po prostu Świętem Zmarłych.
Dziś część z nas odwiedza groby w przeciągu tych dwóch
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Historia polskiego narodu jest tak obfita w ważne dla
Polaków wydarzenia, że prawie każdy miesiąc można by
nazwać miesiącem pamięci narodowej. Listopad jest pod
tym względem szczególnie uprzywilejowany. 11 listopada
1918 r. nastąpiło zakończenie I wojny światowej. Dzień ten
został uznany przez Polaków za dzień odzyskania niepodległości po 123. latach niewoli.
Czy wiesz, że...
W poniedziałek 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę nad wojskiem. Tego
samego dnia w Compiègne pod Paryżem został podpisany
rozejm kończący I wojnę światową.
Weźmy sobie do serca słowa Antoniego Franaszka (historyk, profesor, redaktor różnych wydań), który napisał te
ważne słowa: ,,(…) Każde minione pokolenie Polaków wierzyło niezłomnie, że upragniona wolność kiedyś nadejdzie.
Ta wiara przekazywana była z ojca na syna. Ona nakazywała
im pracować i żyć dla Ojczyzny, a jeśli zajdzie potrzeba, oddać
dla niej życie. I tak było. Umierali na polach bitew, w więzieniach i na zesłaniu. Dlatego uroczyście obchodząc dzień
11 listopada jako święto narodowe, nie wolno nam o nich
zapomnieć, a pamięć o ich poświęceniu winniśmy przekazywać naszym dzieciom i naszym wnukom. Tylko w ten sposób
spłacimy dług wdzięczności wobec naszych przodków, którzy
cierpieli i przelewali krew, aby Polska była wolna (…)”.

Wolności! Bądź nam siłą,
co nadzieję wciąż rodzi, gdy wiary nie staje.
Daj zachować w umysłach dla przyszłych pokoleń
dumny obraz Polski i język, i wiarę.
Babcia Kazia
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Inne nietypowe święta
Ale w listopadzie, jak i w każdym innym miesiącu,
mamy szereg tak zwanych nietypowych świąt. Oto tylko niektóre z nich:
10 listopada – Dzień Jeża
Jeż i kaktus
Nocą spotkał jeż kaktusa.
– Czemu, bracie, się nie ruszasz?
Przecież nie ma tu nic złego,
więc się rozwiń, mój kolego.
Kaktus jakby jeża słyszał,
wiatr nim lekko zakołysał
i nim przyszedł złoty świt,
najzwyczajniej w świecie kwitł.
Sylwester Lasota

17 listopada – Dzień Czarnego Kota
Z przymrużeniem oka...
1. Czarne futro to szczyt
elegancji i klasy.
2. Czarne koty zawsze
wyglądają czysto
i schludnie.
3. Czarnej sierści
nie widać na wyjściowych garniturach
i „małych czarnych”
(rodzaj sukienki).
4. Czarny kot to miniaturowa pantera – wygląda naprawdę
po królewsku.
5. Nikt nie zagra z Tobą
lepiej w chowanego i podchody.
6. Czarny kot w domu przyniesie Ci szczęście, radość i wiele
miłości.
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29 listopada – Andrzejki

Czy wiesz, że...
Andrzejki to święto obchodzone w wigilię św. Andrzeja,
czyli właściwie w przeddzień jego święta. Święty Andrzej był
jednym z Apostołów. Ponadto jest także patronem Rosji, Grecji oraz Szkocji. Na fladze tego ostatniego państwa widnieje
nawet krzyż św. Andrzeja. Wierzono, że w tym szczególnym
dniu moce magiczne mają wzmożone działanie i zdarzyć się
mogą rzeczy niezwykłe, cuda.
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Klon krwawy i żółta lipa
liście, listeczki sypią.
Zrzuca je ptak lecący,
strąca osa niechcący.
Wiatrowi na płacz się zbiera,
że liście się poniewiera;
chodzi dołem
i górą i zbiera je oburącz,
i płacze nad nimi deszczem,
po gałęziach je mokrych wiesza.
Nic z tego... Oczywiście.
Potem mówią, że wiatr zrywa liście.
Kazimiera Iłłakowiczówna

Jesień wydaje się być melancholijna. Ale macie przecież ciekawe książki, gry planszowe i skrzynie ze skarbami z pól,
lasów i łąk. Na pewno nie będziecie się nudzić w długie jesienne wieczory w ciepłych mieszkaniach. Pamiętajcie, że tam, za
oknem pozostają zwierzęta i ptaki. O nie należy zadbać już teraz, zanim nadejdzie biała mroźna zima.
Do nowych spotkań!
Babcia Kazia
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Wycieczka klasowa
Marta Kot
Dziś Pani ogłosiła, że będzie wycieczka na Jasną Górę i do parku Jasnogórskiego w Częstochowie. Dzieci
bardzo się ucieszyły. Rodzice Alicji
opowiadali, że 300 lat temu Matka
Boża podczas oblężenia klasztoru przez
Szwedów okryła go swoim płaszczem i w taki sposób go ocaliła.
Jasna Góra to najświętszy kościół w Polsce. Wiele osób
odzyskało tu zdrowie i wiarę. Przyjeżdża tu wiele osób z całego świata.
Zacznę od spraw klasowych. Pani nas poinformowała,
że oprócz składki za przejazd autokarem trzeba będzie jeszcze zapłacić za lody, na które pójdziemy całą klasą.
Dzieci zawołały:
– Jedziemy tam!
– Bardzo się cieszę! – uśmiechnęła się Pani i podyktowała
informację dla rodziców. Wszyscy wyrazili zgodę na wyjazd.
W ustalonym dniu i godzinie dzieci wraz z rodzicami
zebrali się na szkolnym parkingu. Przyjechał autokar i o 8:00
dzieci ruszyły w drogę.

Alicja, Filip, Marta i Mikołaj z wielkim zainteresowaniem udali się na zwiedzanie Jasnej Góry. Ale mieli również
bardzo wielką ochotę na pyszne lody.
Wreszcie dotarli na miejsce. Na początku poszli do parku. Tam było super: drzewa, ścieżki, stawik z kaczkami, altana, plac zabaw… bajka jednym słowem.
Po niewielkim spacerze Pani zaprowadziła klasę na lody do
kiosku. Wszyscy byli zadowoleni. Potem wyruszyli na lekcję przyrodniczą. Pani opowiadała o roślinach znajdujących się w parku i
zadawała dzieciom pytania. Na koniec Pani pochwaliła dzieci za
dobre odpowiedzi i zaprowadziła na plac zabaw. Była tam wspaniała zjeżdżalnia, domek i huśtawki. Każdy mógł się pobawić.
Po wycieczce do parku wszyscy udali się do kaplicy Matki Bożej i na zwiedzanie klasztoru.
W kościele każde dziecko napisało karteczkę z prośbą lub
podziękowaniem do Matki Bożej oraz pomodliło się przed najświętszym obrazem w kaplicy. Na końcu Pani zaprowadziła jeszcze klasę do Muzeum i kupiła każdemu obrazek na pamiątkę.
Nadszedł czas powrotu. Przyszliśmy na parking, a autokar już tam czekał. Pani policzyła dzieci i wyruszyliśmy w
drogę powrotną. Do Lwowa dotarliśmy wieczorem. Rodzice
już czekali obok szkoły. Dzieciom naprawdę spodobała się ta
wycieczka. Nie zapomną o tym wyjątkowym miejscu nigdy.
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Quiz. Pory roku
(zaznacz poprawną odpowiedź)
Grudzień to miesiąc:
wiosny
zimy
lata

Po lecie przychodzi:
zima
wiosna
jesień

W lecie ubieramy:
czapkę i szalik
krótkie spodenki
rękawiczki

Śnieg spada:
latem
zimą
jesienią

Różnokolorowe liście spadają z drzew:
jesienią
zimą
latem

Strój kąpielowy zakładamy:
zimą
jesienią
latem

Niektóre zwierzęta zapadają w sen:
letni
wiosenny
zimowy

Bałwana lepimy:
zimą
latem
wiosną

Najcieplejsza pora roku to:
jesień
zima
lato

Najwięcej kwiatów i roślin kwitnie:
zimą
jesienią
latem

Najchłodniejsza pora roku to:
zima
lato
wiosna

Sanek, nart i łyżew używamy:
latem
zimą
wiosną

Opalać się na plaży jeździmy:
zimą
latem
jesieni

Kiedy obchodzimy pierwszy dzień wiosny?
21 marca
30 kwietnia
5 maja

Kasztany zbieramy:
latem
jesienią
wiosną

dladzieci.pl

Udanej i wesołej zabawy!
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Przygody Koziołka Matołka (ciąg dalszy z poprzednich nr)
Kozioł, mocno osmalony,
Na spieczoną łapę dmucha,
Lecz, że żywy, więc szczęśliwy,
Znów jest rześki, pełen ducha.

Był na Capri, koziej wyspie,
Gdzie dni miłych spędził wiele,
Śpiewał śliczne włoskie pieśni,
Potem tańczył tarantelę.

Rzekł do kozła: „Capie luby,
Ludzka czułość ciebie mami,
Aż kiełbasę z ciebie zrobią,
Którą tutaj zwą salami.

Z mego dziadka i pradziadka,
Też zrobili tu kiełbasy,
Więc uciekaj stąd czym prędzej,
Poza góry, poza lasy”.
Był tam osioł, strasznie mądry,
Co ogonem wciąż wywija,
A od ryku przybrał miano,
Więc go zwali: „Y – ja! Y – ja!”

„Ale jak przepłynąć morze?” –
Rzecze kozioł – biedaczyna.
„Bardzo łatwo – odrzekł osioł
Siadaj, koźle, na delfina”.
Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz

Pismo jest redagowane przez zespół „Kuriera Galicyjskiego”. Adres do korespondencji: Kurier Galicyjski – Polak Mały, Lwów 79013, skrytka pocztowa nr 1565, Львів 79013, абонентська скринька (a/c) № 1565, tel.:
0-038 (032) 2531520.
Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 18983-7773 Р видане
Державною Реєстраційною Службою України 08.06.2012 р.
Świadectwo rejestracji: seria KW nr 18983-7773 R wydane przez Państwową

Rejestracyjną Służbę Ukrainy 08.06.2012 r. założyciel
i wydawca: Mirosław Rowicki, засновник і видавець
М. М. Ровіцкі.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą za pośrednictwem Fundacji
Wolność i Demokracja.
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