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Kolory jesieni 

23 września zaczęła nam się chłodna, deszczowa jesień. Klimat jej był już 

odczuwalny dość dawno, lecz to ta data właśnie zapoczątkowuje porę, przez wielu 

tak nielubianą. Czy jednak można nazwać jesień burą i ponurą. Zdecydowanie 

nie. 

Z czym kojarzy się nam jesień? Na pewno z barwnymi liśćmi. Ale dlaczego 

liście zmieniają swoją barwę, czym jest to spowodowane? Ten proces zależy od ilości 

promieni światła…już tłumaczę dokładniej…mam na myśli to, że jak są dłuższe dni 

(takie jak w lato) liście drzew są dłużej naświetlane. W obrocie spraw-jak nadchodzi 

zima, dni stają się coraz krótsze, słońca na niebie jest coraz mniej-zieleń zamienia się 

w brąz, żółć, a nawet w pomarańcz.  

Pytaniem jest dlaczego 

drzewa zrzucają liście? 

A to dlatego, że rośliny 

pozbywają się ich, aby 

nie pobierały wody 

podczas zimy, gdy 

nadchodzą mrozy. Kiedy 

to ma nastąpić 

wyczuwają po długości 

dni. Gdy stają się krótsze 

pomiędzy liściem, a 

gałązką tworzy się 

przegroda. Sprawia ona, 

że do liścia nie dociera woda. W takim razie on usycha, a powiew wiatru pomaga mu 

oderwać się od gałęzi. 

Jesień to także czas, kiedy na niebie przemieszczają się klucze odlatujących na zimę 

ptaków. Dlaczego opuszczają nas jesienią i powracają dopiero wiosną, pokonując 

bardzo duże odległości? Robią to ze względu na brak możliwości zdobycia pokarmu. 

Owady lub inne 

stworzenia, którymi się 

żywią na czas zimy 

chowają się w swoich 

kryjówkach. Brakuje 

nasion i owoców, 

dlatego tak ważną 

rzeczą jest dokarmianie 

tych ptaków, które 

zostają na zimę w 

Polsce.  



Skąd ptaki wiedzą kiedy już czas odlecieć? Braki w pożywieniu, niska temperatura 

powietrza oraz coraz krótsze to dla nich sygnał, że powinny udać się do „ciepłych 

krajów”. 

Duże opady, spadające liście, chłodny klimat…kojarzy mi się to tylko z 

jednym…grzybobraniem. Co roku, już nawet we wrześniu urządza się spacery do 

lasów w poszukiwaniu grzybów. Czasem zbiory są małe, lecz czasem zaskakują 

zbieraczy swoją ogromnością. Ilość grzybów w wiaderku zależy od temperatury,  

wielkości opadów, a tym samym wilgotności w lasach. Duże zbiory z pewnością 

poprawią nam humor, nawet jeśli jesteśmy cali mokrzy i oblepieni pajęczynami. A wy 

już coś zebraliście? 

Podsumowując, jesień nie jest taka zła, oczywiście pada, jest chłodno, a kwiaty 

przestają kwitnąć wokół nas. Częściej jesteśmy chorzy i szybciej męczymy się. Jednak 

jesień daję nam również kolorowe liście szumiące pod stopami, spadające kasztany i 

możliwość chodzenia na grzyby. Doceńmy to co od niej otrzymujemy, a spojrzymy na 

nią bardziej przyjaźnie. 

 

Grzybowa poprawa humoru dla każdego z nas😊 

 

 

Oliwia Łęgowska 



Karol Wojtyła i jego droga do papiestwa 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920r. w Wadowicach jego rodzicami byli: Karol 

urodzony 18 lipca 1879r oraz Emilia (z domu Kaczorowska) urodzona 26 marca 1884r. Miał 

dwoje rodzeństwa: brata Edmunda i siostrę Olgę, która zmarła 16 godzin po urodzeniu.         

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym stałym źródłem utrzymania była pensja ojca – 

wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka 

pracowała dorywczo jako szwaczka. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej 

zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano go za chłopca wysportowanego i utalentowanego. 

Często grywał w piłkę nożną (jego ulubionym klubem była Cracovia), jeździł na nartach i 

odbywał wycieczki krajoznawcze. Interesował się także teatrem. Gdy Karol miał zaledwie 9 

lat, zmarła mu matka (13 kwietnia 1929). Trzy lata później, 5 grudnia 1932, w wieku 26 lat, 

na szkarlatynę zmarł jego brat Edmund. 

    4 maja 1938 ukończył gimnazjum z oceną celującą 

i w październiku togo samego roku rozpoczął studia 

polonistyczne na Wydziale Filozoficznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 18 lutego 1941 po 

długiej chorobie zmarł jego ojciec. Wojna odebrała 

Karolowi możliwość kontynuowania studiów, zaczął 

więc w 1940 pracować jako pracownik fizyczny w 

zakładach chemicznych Solvay, następnie w 

kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w 

oczyszczalni wody w Borku Fałęckim. 

     W 1942 roku, rozpoczął studia teologiczne na  

tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w 

Krakowie. Pracę magisterską pt. Pojęcie środka 

zjednoczenia duszy z Bogiem w nauce św. Jana od 

Krzyża napisał na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem ks. 

prof. Ignacego Różyckiego. 

  1 listopada 1946 w Kaplicy w Pałacu Arcybiskupów 

Krakowskich Karol Wojtyła został wyświęcony na księdza przez kardynał Adama Stefana 

Sapiehę, a dnia odprawił mszę prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 15 

listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim wyjechał do Rzymu, 

aby studiować na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. W 1948 ukończył 

studia z dyplomem summa cum laude i otrzymał stopień doktora za dysertację pt. Problem 

wiary u św. Jana od Krzyża. 

    W lipcu 1948 Karol Wojtyła został wysłany jako wikariusz i katecheta do pracy w parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici. W sierpniu 1949 został przeniesiony 

do parafii św. Floriana w Krakowie. 

    W 1951 podjął próbę uzyskania tytułu doktora habilitowanego. Pomimo pozytywnej oceny 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie uzyskał habilitacji z powodu 

odmowy Ministerstwa Oświaty.  
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   Karol Wojtyła powrócił więc do przerwanych obowiązków. Wykładał m.in. w seminariach 

diecezji: krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej oraz na Wydziale Filozofii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. Jego wykłady obejmowały głównie teologię moralną i etykę 

małżeńską, ale ogarniały też szeroko pojętą historię filozofii.  

   4 lipca 1958 Karol Wojtyła został prekonizowany 

biskupem tytularnym Ombrii, oraz biskupem 

pomocniczym w Krakowie. Konsekracji biskupiej 

Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 w katedrze 

na Wawelu, metropolita krakowski i lwowski-

arcybiskup Eugeniusz Baziak. Jako biskup przyjął, 

zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi, 

które brzmiało: Totus Tuus (łac. Cały Twój). Dewizę tę 

kierował do Matki Chrystusa. 13 stycznia 1964, Karol 

Wojtyła został prekonizowany arcybiskupem 

metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza z 26 

czerwca 1967 został nominowany kardynałem. 28 

czerwca 1967 otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od 

papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem 

tytularnym stał się kościół św. Cezarego z Afryki.  

16 października 1978 na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w ósmym 

głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię                

Jana Pawła II. 

  Według szacunków jego kandydaturę poparło 103 kardynałów na 111 głosujących. Wynik 

wyboru ogłoszono o godzinie 18:44. Formalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w 

trakcie mszy św. na placu św. Piotra 22 października 1978. Jan Paweł II był pierwszym 

papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu niebędącym 

Włochem oraz mając 58 lat, został wybrany najmłodszym papieżem od czasu wyboru Piusa 

IX w 1846, który w chwili wyboru miał 54 lata.  

W całym swoim życiu Jan 

Paweł II odbył w sumie 

104 pielgrzymki 

zagraniczne. W Polsce był 

8 razy. W 1999 był 

również w Toruniu. Jako 

papież napisał 14 encyklik, 

pomagał ubogim, 

uzdrawiał chorych, bardzo 

lubił dzieci. Zmarł 2 

kwietnia 2005r.o godz 

21.37  w Watykanie. Miał 

wtedy 84 lata.  Przy śmierci byli z nim setki tysięcy ludzi a przy jego łożu byli jego najbliżsi. 

27 kwietnia 2014r. (niedziela miłosierdzia bożego) Jan Paweł II został ogłoszony świętym.  

Zuzanna Kubacka i Maja Błaszkiewicz 
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Dzień Edukacji Narodowej 

14 października jest od 1982 roku oficjalnie Dniem Edukacji Narodowej,  

potocznie nazywanym Dniem Nauczyciela.  

Święto nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników oświaty.  

Dzień Edukacji Narodowej ,nie bez przyczyny, został ustalony na 14 października. W tym dniu,  

1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej.  

Niestety tegorocznego święta nie możemy obchodzić, jak co roku,  uroczystym apelem czy 

drobnymi upominkami. Nie pozwala nam na to sytuacja epidemiczna w Polsce, dlatego na 

łamach naszej gazety …… 

. Życzymy NASZYM NAUCZYCIELOM wszystkiego najlepszego 

 i  

zdrowia dużego. 

Byście uczyli długie lata i lubili każdego małolata. 

My Was lubimy, przyjaźnią darzymy 

i wielkiego szczęścia życzymy. 

 

 Samorząd uczniowski  wraz z całą bracią szkolną 

Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych i uczniowie nie muszą iść do szkoły, za to nauczyciele 

mogą świętować. 

Zosia Juszczak 



Liczi- chińska śliwka 

To już drugi nasz artykuł opisujący zdrowotne właściwości owoców. Tym razem wybór 

padł na mało znane liczi. 

  

     Jest to owoc azjatyckiego drzewa Litchi chinensis, które może dorastać nawet do 25 

metrów wysokości. Chińskie źródła twierdzą, że owoc ten zaczęto uprawiać już 4000 lat 

temu. Pierwsze europejskie wzmianki o liczi pochodzą z XVI w. Wtedy to „chińską śliwkę” 

opisał hiszpański podróżnik Juan Gondalez de Mendoza. 

    Wielu osobom liczi przypomina winogrono bądź śliwkę. W Chinach owoce te z małymi, 

nie do końca rozwiniętymi pestkami, są nazywane „kurzymi językami” i są cenione ze 

względu na dużą ilość pysznego miąższu. Liczi dojrzewa wyłącznie na drzewach, dlatego 

zbierane są tylko, kiedy w pełni dojrzeją. Zerwane wcześniej nie będą w stanie rozwinąć 

swojego smaku. Obecnie uprawiane jest także w Azji Południowowschodniej, Indiach, 

południowej Japonii, wschodniej Australii a także w USA (Floryda i Hawaje), południowej 

Afryce i Oceanii. 

   Zbiory liczi na Madagaskarze trwają od października do kwietnia i właśnie w tym okrasie są 

one w sprzedaży w naszym kraju. Owoce  przechowywane w temperaturze pokojowej psują 

się po około 2-3 dniach. Dlatego też, gdy są one transportowane do innych krajów, muszą być 

przechowywane w niższej temperaturze. Niestety przez to, że są wystawione na różne 
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temperatury przez co skórka liczi nie jest czerwona, a wyblakła z brunatnymi plamkami. 

Spożywając te owoce musimy jednak pamiętać o tym, że jedzenie ich na pusty  

żołądek nie jest mądrym pomysłem, ponieważ są wtedy trujące i mogą doprowadzić do 

śmierci. 

 Wartość odżywcza w 100 g owoców: 71 kcal, 0,9 mg białka, 16 g węglowodanów (tyle samo 

glukozy i fruktozy), 50 mg witaminy C, sole mineralne oraz kwas jabłkowy. Ja jednak liczi 

lubię za smak, który trudno opisać, najprościej będzie jeżeli sami kiedyś spróbujecie. Z 

pewnością się nie zawiedziecie. Tylko uważajcie na pestkę. 

Zuzanna Lewandowska 
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Akcja Sprzątanie Świata 

Akcja "Sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., 

kiedy to 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. 

W Polsce zapoczątkowała je Mira Stanisławska-Meysztowicz i obchodzimy je co roku 

począwszy od 1994. 

 

 Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z 

Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.  Jej celem 

jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym 

zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend 

września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym 

zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie 

powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwane są i w miarę 

możliwości usuwamy dzikie wysypiska. 

 

 

Dagmara Górecka 

 


