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 „Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 

Czekając na swych braci, za morze lecących. 
 

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty…” 

Tadeusz Wywrocki 

 



Jak możemy przeczytać w tym przepięknym wierszu, jesień wcale nie musi być czasem 

melancholii. Ma także swoje niezaprzeczalne uroki i warto z nich skorzystać. Pogodne, 

jesienne dni zachęcają do wędrówek. Radość czerpać można nie tylko z ruchu na świeżym 

powietrzu, ale także z kolorów, jakie przyroda maluje tylko jesienią. 

Ta pora roku zagościła na dobre nie tylko w przyrodzie, ale również w murach naszego 

Ośrodka. Dzięki poznaniu wielu technik artystycznych, uczniowie wykonywali prace 

plastyczne, wykorzystując kolory i skarby naszej złotej polskiej jesieni. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bywalcy świetlicy własnoręcznie udekorowali salę i stworzyli barwną gazetkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy 8as postanowili przenieść na papier widoki zza okna. Przestrzenne drzewo to 

nie tylko piękna dekoracja ale również doskonała zabawa integracyjna, jak i jedna z form 

pracy w grupie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Człowiek jednak nie może żyć samą nauką i sztuką, bo jak mówi stare przysłowie:  

w zdrowym ciele zdrowy duch! 

Po ciężkiej pracy pora zatem na odpoczynek i rekreację. Grupy wychowawcze, jak zawsze 

aktywnie spędzały czas. Tym razem uczyły się… chodzić z kijkami. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi uczniowie grup wychowawczych to tak „twarde sztuki”, że urządzili sobie nawet jesienne 

zawody sportowe.  

Kto wygrał? W przypadku aktywności na świerzym powietrzu, wygrywa każdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Znaleźli się też tacy uczniowie, którzy potrafili odbyć jesienny spacer, 

będąc w… czarodziejskiej sali zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych…. 

Czyż chłopcy nie są żywym obrazem tej strofy wiersza? 

Nie każdy pisze poezję, lecz każdy może ją poczuć i wręcz się w nią zmienić.  

 



 

 

 

 

W tym roku odbyła się XV edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Święty Jan 

Paweł II w oczach dziecka”. W ciągu 15 lat w Konkursie wzięło udział ponad 21.000 dzieci i 

młodzieży z najdalszych zakątków świata, w tym z Anglii, Austrii, Australii, Białorusi, Chin, 

Irlandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.  

Święty Jan Paweł II zawsze podkreślał swoją wieź z dziećmi i młodzieżą. Od początku swego 

pontyfikatu zaufał młodym ludziom i w nich pokładał nadzieję wołając: Jesteście przyszłością 

świata! Jesteście nadzieją Kościoła! Jesteście moją nadzieją!  

Tegoroczna edycja wpisała się w obchody XX Dnia Papieskiego oraz Roku Świętego Jana Pawła 

II ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.  

Nasza koleżanka i uczennica- Karolina Wiśniecka  zdobyła I miejsce w V kategorii tej 

wyjątkowej edycji konkursu. 

Popatrzmy raz jeszcze na jej piękną pracę i radość młodej artystki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Wiśniecka i jej praca zatytułowana 

                                                               „Wstańcie- chodźmy!” 

 

 



W dniu 24 października 2020 roku odbyły się w Ciechanowie Mistrzostwa Polski w Biegach 

Przełajowych zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”. 

Mistrzostwa miały charakter integracyjny. Obok zawodników z niepełnosprawnością 

intelektualną w poszczególnych biegach uczestniczyli zawodnicy z ciechanowskich klubów 

biegaczy.  

Pomimo sprzyjającej pogody, trasa była wymagająca, zwłaszcza pierwsze trzy okrążenia po 

plaży wokół jeziora. Dalsza część trasy biegła już w lesie, gdzie nie zabrakło jednak stromych 

podbiegów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza dwójka biegaczy nie zawiodła. Spisali się na medal. 

Paulina Tarkowska w biegu na 1500m wywalczyła brąz a Karol Kluziak w biegu na 3000m 

srebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Czym są Andrzejki i Katarzynki? 

Kiedyś były to wieczory spotkań i wróżb dziewcząt w Andrzejki i chłopców w Katarzynki 

marzących o narzeczonych i małżeństwie. Dziś wróżymy raczej dla zabawy i przyjemności, niż 

po to by poznać imię, stan i zamożność przyszłego partnera życiowego. 

Pytamy nie tylko o przyszłych narzeczonych, ale ogólnie o przyszłość i szczęście.  

A przedszkolaki pytają nawet o to, czy dostaną prezenty od św. Mikołaja… 

W dawnych czasach Andrzejki odprawiane były w wigilię dnia św. Andrzeja, czyli 29 listopada, 

a Katarzynki w wigilię dnia św. Katarzyny – 24 listopada. 

Jak świętowano? 

Przede wszystkim radośnie i z wypiekami na policzkach. Wróżąc sobie z wosku, kołków w 

płocie i karteczek pod poduszką. 

Dziewczyny, panny na wydaniu i wdowy koniecznie chciały dowiedzieć się, kiedy i jakiego męża 

będą miały. W dzisiejszych czasach zainteresowanie chłopcami wcale nie jest mniejsze i tak 

jak dawniej na myśl o tych przystojnych i miłych błyszczą dziewczynom oczy, lecz bycie żoną 

nie jest największym i jedynym marzeniem młodych kobiet. Obecnie my, kobiety mamy całą 

paletę możliwości realizowania swoich pragnień, dążeń, zaspokajania ambicji… Zamążpójście 

nie jest jedyną drogą do szczęścia w życiu. Aczkolwiek, jak sądzę, własna rodzina jest nadal 

największym szczęściem człowieka. 

Czym jest wróżba? 

Wróżyć to tyle, co przepowiadać przyszłość. Pytać o losy kogoś, kto zna nasz los. A kto może 

znać nasze nadchodzące dni?…? Tylko ktoś, kto obcuje w innych światach i mam możliwość 

spojrzenia na nasz los i czasy. A więc DUCHY!!! Nic dziwnego, że na porę spotkań z istotami z 

tamtego świata wybrano zimne, zapłakane deszczem wieczory listopadowe. Ciemności budzące 

tajemnice i wyjący złowrogi wiatr wyjątkowo im sprzyjają. 

 

 

https://miastodzieci.pl/imiona/andrzej/


Jak wróżono kiedyś i po co? 

Wróżb było całe mnóstwo. Niektóre z nich niesione tradycją przetrwały do dziś. Lano gorący 

wosk, by z jego kształtu wyczytać postać przyszłego narzeczonego lub najbliższą przyszłość. 

Z butów ustawionych jeden za drugim wróżono, która panna pierwszą będzie przy ołtarzu w 

nadchodzącym roku. Zgadywano imię przyszłego męża lub żony z karteczek schowanych pod 

poduszkę. Wróżono ze świec pływających po wodzie, kołków w płocie i szczekania psa (jeśli 

szczekał „tak, tak…” oznaczało to, że panna w małżeński stan niedługo pójdzie, należało 

bacznie się wsłuchiwać co też to szczekanie przypomina…). Było też wiele wróżb które dziś 

budzą zdziwienie i uśmiech. Chłopcy wierzyli, że upragniona dziewczyna ukaże im się we śnie, 

w nocy z 23 na 24 listopada jeśli po kąpieli wytrą się dziewczęcą zapaską lub koszulą, a potem 

włożą ją pod prześcieradło i na tak przygotowanym posłaniu spędzą noc. 

W ogóle wielką wagę przywiązywano do snów. Wierzono np., że zjawy senne w postaci 

przyszłych narzeczonych nawiedzają dziewice w noc św. Andrzeja jeśli te na misce z wodą, 

którą stawiało się przy łóżku, ułoży mostek misternie zbudowany z patyczków. 

Ale uwaga!!! 

We śnie mógł również zjawić się duch, upiór! Co gorsza – wisielec lub topielec. Ich dusze 

właśnie o tej porze roku włóczyły się po ziemi, zwłaszcza po rozstajnych drogach, ale zdarzało 

się, że zbliżały się do domów. Aby je odstraszyć należało natrzeć furtki, drzwi domów i obór – 

czosnkiem – który miał właściwości magiczne 

Sposobów na poznanie swojej przyszłości było wiele. 

Dziewczyny odliczały sztachety w płocie lub szczeble w drabinie modląc się do św. Andrzeja. 

Jeśli ich liczba była parzysta – wróżyło to rychły ślub. Odliczano też sztachety wypowiadając 

słowa: „kawaler, wdowiec, kawaler, wdowiec…” by dowiedzieć się jakiego stanu będzie przyszły 

mąż. 

Były też wróżby dla cierpliwych, które trwały i miesiąc. Chłopcy w dniu św. Katarzyny, a 

dziewczyny w dniu św. Andrzeja ścinali gałązkę wiśni lub czereśni i wstawiali do wody, jeśli 

zakwitła w Wigilię Bożego Narodzenia, mogli spodziewać się pomyślnych konkurów 

uwieńczonych ślubem i weselem w najbliższym czasie. 

Wróżby chłopców były mniej liczne i mniej popularne niż wróżby dziewcząt.  

 

Na szczęście dziś zarówno młodzież, jak i dzieci bawią się na imprezach andrzejkowych 

wspólnie. Wróżby nie są dziś wyrocznią której należy ślepo ufać i oczekiwać spełnienia lecz 

dobrą zabawą i okazją do wspólnych spotkań i radości. 
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W dzisiejszych niełatwych czasach, kiedy tak wiele godzin spędzamy przed ekranami 

komputerów, ty bardziej ważna jest aktywność fizyczna- zwłaszcza ta na świerzym 

powietrzu. Specjalne kijki do Nordic Walking – tylko tyle potrzeba, by zacząć przygodę w tą 

niezwykłą aktywnością. Dlaczego warto ją uprawiać ? Podpowiadamy. 

Odciąża kręgosłup i stawy 

Dzięki kijkom podczas marszu zmniejsza się obciążenie kręgosłupa, dlatego Nordic Walking 

polecany jest jako aktywność dla osób, które skarżą się na bóle pleców i kiepską kondycję 

układu ruchu. To świetny sport dla osób, u których pojawiają się przeciążenia stawów, 

ponieważ podczas marszu ciężar ciała rozkłada się równomiernie na poszczególne stawy. 

Trenuje mięśnie 

Przy stosowaniu prawidłowej techniki ruchów podczas marszu z kijami można aktywować aż 

90% mięśni w organizmie. I nie są to wyłącznie te związane z układem ruchu, ale też włókna 

mięśniowe ramion, barków, a nawet brzucha. Regularny ruch wzmacnia mięśnie, poprawia ich 

sprawność i zwiększa ich elastyczność. To świetny sposób, by poprawić ogólną sprawność 

organizmu. 

Poprawia samopoczucie 

Każda aktywność fizyczna powoduje produkcję endorfin, nazywanych też „hormonami 

szczęścia”. To małe cząsteczki, które poprawiają samopoczucie, łagodzą skutki stresu i 

zmniejszają napięcie w organizmie. Oprócz tego na spacer z kijkami warto zabrać bliską 

osobę lub znajomego, dzięki czemu miło spędzimy czas i zacieśnimy więzy społeczne. A to też 

pomaga utrzymać dobry humor. 

Rozładowuje stres i napięcie 

Nordic Walking to prosty sposób, by nawet podczas 30-minutowego spaceru rozładować stres 

i negatywne napięcie w ciele. Napięcie skumulowane w organizmie, jeśli dodatkowo dłużej 

utrzymuje się, odbija się nie tylko na relacjach z otoczeniem, ale przede wszystkim - na 

naszym zdrowiu. Aby temu zapobiec, warto znaleźć sposób, aby codziennie móc rozładować 

nagromadzone napięcie. Nordic Walking może być rozwiązaniem - wystarczy złapać kijki i iść 

na szybki marsz po okolicy. Pomoże przepracować stres, dotlenić organizm i zrelaksować się. 

Warto spróbować i przekonać się, że nie wymaga wysiłku, a może przynieść wiele korzyści. 

 



 

 

 

 

Grudzień 

 

2 grudnia- Światowy Dzień Walki z Uciskiem 

3  grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

                                        4 grudnia – Dzień Górnika- Barbórka 

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

6 grudnia – Mikołajki 

10 grudnia – Dzień Praw Człowieka 

12 grudnia – Dzień Guzika 

17 grudnia – Dzień bez Przekleństw 

20 grudnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności 

21 grudnia – Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek 

24 grudnia- Wigilia Bożego Narodzenia 

25 grudnia – Boże Narodzenie 

26 grudnia- Boże Narodzenie 

28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Pocałunku 

31 grudnia – Sylwester 

 

 

https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-walki-z-uciskiem
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych
https://www.kalbi.pl/dzien-gornika
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza
https://www.kalbi.pl/dzien-praw-czlowieka
https://www.kalbi.pl/dzien-guzika
https://www.kalbi.pl/dzien-bez-przeklenstw
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-solidarnosci
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-pozdrawiania-brunetek
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-pocalunku


 

Dziś Mól Książkowy poleca... 

Puk, puk! Zastałem króla? 

 Autor: Marcin Przewoźniak 

  

 Ilustrator: Nikola Kucharska 

 

Rodzina Bielskich mieszka w stuletniej kamienicy. 

Pewnego dnia w futrynę prowadzącą do spiżarni wstawiają 

zabytkowe drzwi kupione na targu staroci. Jak się 

okazuje, drzwi te działają jak wehikuł czasu i od tego 

momentu zaczynają się dziać niestworzone rzeczy! 

Puk, puk! „Przepraszam, zastałem króla?” – słyszy główny 

bohater, kiedy drzwi do spiżarni uchylają się i wchodzi 

przez nie królewski błazen.  

Nastoletni Stanisław Bielski jest zarówno zafascynowany,  

jak i przestraszony tym, co się zaczyna dziać w ich domu.  

W końcu goszczenie zabłąkanego krzyżackiego rycerza,  

królewskiego błazna, Henryka Sienkiewicza,  

Mikołaja Kopernika, nadwornej praczki Jana III Sobieskiego 

 czy wreszcie średniowiecznego bakałarza,  

który usiłuje spuścić lanie swemu uczniowi, itp.  

to nie lada wyzwanie dla współczesnej rodziny.  

Dużo humoru, zaskakujących zwrotów akcji i świetne komiksowe ilustracje to największe 

atuty tej książki. 

                                    Poznaj historię z zupełnie innej strony! 

https://www.zielonasowa.pl/autor-marcin-przewozniak.html
https://www.zielonasowa.pl/autor-nikola-kucharska.html
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