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24.10. – 11.11.
ŚWIATOWE DNI ORIGAMI
Origami to ciesząca się o
coraz większą popularnością
sztuka składania papieru.
Pochodząca z Chin, rozwinięta
w Japonii, polega na tworzeniu
modeli bez używania kleju
i nożyczek.

Papierowe cudeńka

tysiącletniej tradycji

CO OZNACZA SŁOWO
ORIGAMI?

Nazwa origami składa się
z dwóch japońskich znaków - ori (składać) oraz
kami (papier). Jest to stosunkowo późna nazwa, która
przekształciła się pomiędzy końcem XIX a połowa XX
wieku. Początkowo, w latach 1600-1800, sztukę tę
nazywano oricue lub origata, a w późniejszych latach
orimono (złożony przedmiot).

TRUDNIEJSZA, NIŻ SAMA SZTUKA SKŁADANIA,
JEST JEJ HISTORIA DO OPISANIA.
Około VI wieku buddyjscy mnisi prosto z Chin przywieźli do Japonii
Papier. Można przypuszczać, że tradycja składania papieru zaczęła
się niedługo potem. Nie mamy jednak informacji czy było to oparte
na wiedzy z Chin. Jako przybliżona datę powstania tej praktyki,
przyjmuje się rok 700. W późniejszym tysiącleciu, że względu na
wysokie ceny papieru, sztuka origami ograniczona była tylko i
wyłącznie do religijnego użytku ceremonialnego. Dopiero w latach
1603–1868, dzięki rozwojowi papiernictwa, a co za tym idzie
szerokiej dostępności dobrej jakości papieru, ludzie mogli zacząć
wykorzystywać origami jako sztuki.

s. 2

CIEKAWOSTKI
W Japońskich szkołach uczniowie uczą się origami –
dzięki temu mają okazję poznać podstawy geometrii.
Pierwszymi znanymi origami były tworzące parę
motyle, które zdobiły butelki sake na weselach.
Pierwszą książką o origami była opublikowana w 1764
roku Tsutsumi-no-Ki.

Jak składać origami?
Aby składać origami, potrzebne są nam
przede wszystkim cierpliwość i precyzja,
ponieważ nie da się tego robić szybko i w nerwach.
Poniżej kilka ciekawych przykładów, które może
zachęcą Was do tego, by spróbować swoich sił w tej
trudnej sztuce składania papieru.

Wszystkich świętych
01.11
Dziś przedstawimy Wam,
jak to święto obchodzą
ludzie z różnych krajów

Rosja
Rosjanie obchodzą Dzień Zmarłych pod nazwą Radanica, jest to
święto ściśle połączone ze Świętami Wielkanocnymi.
Obchodzone jest 9 dnia po Wielkanocy, zawsze we wtorek.
Wtedy to przychodzą na groby bliskich i biesiadują, spożywając
popularne w tym dniu potrawy, tj. wielkanocne jaja i ciasta.
W Rosji jest to dzień wolny od pracy. Radanica, tak samo jak
Obon, jest to radosne święto.
Obchody i tradycje związane ze Świętem Zmarłych na świecie są
różnorodne, w każdym natomiast widać szacunek i miłość do
osób, których już nie ma wśród nas.

Anglia

W Anglii w nocy z 31 października na 1 listopada
obchodzone jest, zapewne
znane wielu osobom, Halloween. Polega ono na
chodzeniu od domu do domu
w przebraniach i proszeniu o słodycze, mówiąc "Trick
or treet" - co znaczy cukierek albo psikus. Dzień ten
jest bardzo wyczekiwany przez dzieci, które przez
długie tygodnie rozmyślają o najstraszniejszym
z możliwych strojów. Halloween nie jest w Anglii
dniem wolnym, ani nie jest świętem państwowym.

Japonia

お盆

盆

Japońskie święto zmarłych, Obon(
lub - bon), obchodzi
się bardzo spektakularnie. W zależności od rejonu, daty święta są różne.
W rejonie Kantō obchodzi się je od 13 do 16 lipca, a w rejonie Kansai od 13
do 16 sierpnia. Z religijnego punktu widzenia, Obon uznać należy za
święto synkretyczne, czyli polega na odnajdywaniu w nim elementów
tradycji konfucjańskiej i buddyjskiej, a także lokalnych wierzeń
ludowych. W tym czasie Japończycy stawiają w domach ołtarzyki ku
pamięci swoich bliskich. Niektóre osoby stawiają również dodatkowe
półeczki z ofiarami w postaci ryżu, owoców czy warzyw. Wokół ołtarzyka
znajdują się zwykle dekoracji z kwiatów i lampionów. To wszystko dzieje
się pierwszego dnia święta, w ostatni dzień są puszczane lampiony, m.in.
na rzeki, morza czy jeziora. Świętowaniu Obon towarzyszy zawsze taniec
bon odori(
). Każdy taniec bon odori ma specyficzną choreografię,
która przedstawia pewną historię, na przykład soran bushi opowiada
o historii morza. Obon
to radosne święto.

盆踊り

Szwecja

W Szwecji obchodzony jest dzień nazywany Zaduszkami, czyli
Alla Helgons Dag. Jest to święto ruchome, które zawsze
przypada w pierwszą sobotę listopada. W ten dzień Szwedzi
wspominają bliskich, którzy odeszli, odwiedzają cmentarze,
które wyglądają trochę inaczej niż w Polsce. Szwedzkie groby
to pionowe płyty, a nie ogromne pomniki, stąd też ich
przystrajanie wygląda inaczej. Szwedzi zapalają symboliczną
świeczkę. Bardzo często w tym dniu, zapalają ją również w
domach, gdzie w tym dniu szczególnie wspominają zmarłych.

Meksyk

W Meksyku jest obchodzone Día de Muertos (Dzień
Śmierci). Przypada od 31 października do 2 listopada.
Według tamtejszych wierzeń 31 października na ziemię z
nieba schodzą zmarłe dzieci, by pierwszego listopada
odwiedzić swoich bliskich. Natomiast drugiego listopada
żyjących członków rodziny odwiedzają zmarli dorośli.
Rodziny przygotowują wtedy ołtarzyki w domach.
Zdobione są one kolorowymi, świeżymi kwiatami,
świecami i ulubionymi potrawami zmarłych. Następnie
całe rodziny wybierają się na cmentarz, gdzie spędzają
noc, wspominając życie zmarłych. Día de Muertos to
według Meksykanów radosne święto, które oznacza
spotkanie ze zmarłymi. Na to święto cmentarze są
przystrajane wieloma kolorami. Ładnie zobrazowane to
jest w animowanym filmie Coco.

Gdy pada deszcz...
Czyli co można robić w jesienne wieczory
Uczniowie klasy 3b
pod opieką p. Moniki Wultańskiej

Polska droga do odzyskania niepodległości w 1918 r.
W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach
politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie
dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa,
które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych
Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej.
Droga do niepodległości Polski była trudna. Poniżej przedstawię
najważniejsze daty i wydarzenia, które doprowadziły do jej odzyskania:

28 lipca 1914 - Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. Rosja ogłasza mobilizację wojska przeciwko
Austro-Węgrom. W odpowiedzi Niemcy wypowiadają wojnę Rosji, a następnie Francji. Zaborcy stają
po dwóch stronach frontu. Rozpoczyna się I wojna światowa.
Początek sierpnia 1914 - Naczelne Dowództwa Niemieckie i Austro-Węgierskie wydają odezwę,
w której wzywają Polaków do włączania się do sojuszniczych armii państw centralnych.
5-6 sierpnia 1914 – pierwsza kompania kadrowa pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wyrusza
z Oleandrów. Celem akcji jest wywołanie powstania antyrosyjskiego na terenie Kongresówki.
14 sierpnia 1914 - Wielki książkę Mikołaj Mikołajewicz - wydaje odezwę do ludności polskiej, w której
pisze: „Niechaj zatrą się granice rozrywające na części naród polski! Niech naród polski połączy się
w jedno ciało pod berłem cesarza rosyjskiego!”.
16 sierpnia 1914 - W Krakowie powstaje Naczelny Komitet Narodowy z Juliuszem Leo na czele. Jest to
władza wojskowa, polityczna i skarbowa Polaków na terenie Galicji. Pierwszą inicjatywą Komitetu
jest stworzenie Legionów Polskich u boku armii austro-węgierskiej.
wrzesień 1914 - Józef Piłsudski tworzy na terenie Królestwa Polskiego konspiracyjną Polską
Organizację Wojskową.
25 listopada 1914 - W Warszawie powstaje Komitet Narodowy Polski z Zygmuntem Wielopolskim
i Romanem Dmowskim na czele.
wrzesień 1915 - Państwa centralne zajmują tereny Królestwa Polskiego i dokonują podziału
okupowanych terenów. W Lozannie utworzono Centralną Agencję Polską. Na Zachód przybywa z Rosji
Roman Dmowski.
5 listopada 1916 - Na konferencji cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego w Pszczynie ogłoszono
akt, który zapowiadał utworzenie z ziem Królestwa Polskiego „państwa samodzielnego z dziedziczną
monarchią i konstytucyjnym ustrojem”.
grudzień 1916 - W parlamencie włoskim rozpoczyna się dyskusja na temat wniosku o wskrzeszenie
Polski po zakończeniu działań wojennych.
25 grudnia 1916 - W rozkazie noworocznym car Mikołaj II zapowiada „stworzenie Polski wolnej,
złożonej ze wszystkich trzech części, dotąd rozdzielonych”.
14 stycznia 1917 - W Warszawie powstaje Tymczasowa Rada Stanu z Wincentym Niemojewskim na
czele.
22 stycznia 1917 - W orędziu noworocznym prezydent USA Woodrow Wilson stwierdził, że jednym
z warunków przyszłego, powojennego ładu na świecie, powinno być stworzenie Polski „zjednoczonej,
suwerennej i samoistnej”.
marzec 1917 - Roman Dmowski domaga się od Ententy utworzenia niepodległej Polski z terenów:
Królestwa Polskiego i Wielkopolski, Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Wileńszczyzny, Kowieńszczyzny,
Wołynia, guberni mińskiej, Śląska Opolskiego, Pomorza Gdańskiego i części Mazur.
27 marca 1917 - Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich ogłasza odezwę, w której
przyznaje Polsce prawo do niepodległości.

29 marca 1917 - Rosyjski Rząd Tymczasowy ogłasza, iż powinno powstać niepodległe państwo polskie,
złączone z Rosją sojuszem wojskowym.
4 czerwca 1917 - Decyzja prezydenta Francji – Raymonda Poincare – o utworzeniu armii polskiej.
Lipiec 1917 - Wobec niejasnej polityki cesarzy względem Polski, Piłsudski odmawia dalszej współpracy
z Tymczasową Radą Stanu. W konsekwencji wielu żołnierzy służących do tej pory
u boku państw centralnych zostało aresztowanych i osadzonych w obozach w Beniaminowie
i Szczypiornie. Piłsudski trafił zaś do twierdzy w Magdeburgu.
15 sierpnia 1917 - W Lozannie powstał Komitet Narodowy Polski na czele z Dmowskim, który jednoczył
wszystkie organizacje polonijne funkcjonujące na Zachodzie. Uznany został za oficjalne
przedstawicielstwo Państwa Polskiego.
12 września 1917 - Niemcy powołują na terenie Królestwa Polskiego Radę Regencyjną, która od tego
momentu sprawować miała formalnie tymczasową władzę na tym terenie do czasu objęcia jej przez
monarchę.
15 grudnia 1917 - Bolszewicy po zdobyciu władzy w Rosji wydają Deklarację Praw Narodów Rosji,
w której przyznają prawa do samookreślania się i utworzenia samodzielnego państwa wszystkim
narodom zamieszkującym tereny Rosji, w tym Polakom.
5 stycznia 1918 - Premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George oświadczył, że niepodległa Polska jest
koniecznym warunkiem spokoju w Europie.
8 stycznia 1918 - Prezydent USA – Woodrow Wilson – w orędziu noworocznym stwierdził, iż powinno być
stworzone niepodległe Państwo Polskie z bezpiecznym dostępem do morza, które winno obejmować
ziemię zamieszkane przez ludność bezsprzecznie polską.
luty 1918 - W zaborze pruskim powstaje Polska Organizacja Wojskowa.
3 mara 1918 - W Brześciu nad Bugiem Niemcy, Austro-Węgry i Rosja podpisują traktat pokojowy, na
mocy którego wszystkie ziemie polskie trafiają do strefy wpływów niemieckich. Chełmszczyzna
przyznana zostaje nowotworzonej państwowości ukraińskiej.
3 czerwca 1918 - Państwa Ententy ponownie opowiadają się za pełną niepodległością Państwa
Polskiego.
lipiec 1918 - W Wielkopolsce powstaje, związany z Komitetem Narodowym Polskim, Centralny Komitet
Obywatelski.
7 października 1918 - Wobec słabnącej pozycji Niemiec w wojnie z Ententą, Rada Regencyjna wydała
manifest proklamujący odbudowę Państwa Polskiego.
16 października 1918 - Cesarz austriacki Karol I proklamuje przekształcenie Austro-Węgier w związek
niezależnych państw.
19 października 1918 - Powołana zostaje do życia polska Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego.
28 października 1918 - W Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna na czele
z Wincentym Witosem. Rozpoczyna się rozbrajanie załóg austriackich i przejmowanie władzy przez
administrację polską na terenie Galicji.
1 listopada 1918 - We Lwowie zaczynają się walki pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
7 listopada 1918 - W Lublinie lewica niepodległościowa i ludowcy powołują Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.
9 listopada 1918 - Na terenach okupowanych przez Niemców rozpoczyna się ich rozbrajanie.
10 listopada 1918 - Józef Piłsudski wraca z Magdeburga.
11 listopada 1918 - Rada Regencyjna oddaje Piłsudskiemu władzę cywilną i wojskową.
Piłsudski przyjmuje tytuł Naczelnika Państwa.

Od tego momentu rozpoczął się trudny i dramatyczny proces walki o granice i kształt ustrojowy
odrodzonej Rzeczypospolitej.

Aleksandra Rataj, kl 7b

OJCOWIE POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Poniżej przedstawię sylwetki sześciu wielkich Polaków, którzy przyczynili się do
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Prezentowali oni różne idee
i drogi dojścia do niepodległej Polski. Mimo różnic w poglądach, jednak szanowali
się wzajemnie.

Józef Piłsudski
(1867-1935)

Działacz niepodległościowy,
I Marszałek Polski, Naczelny Wódz
Wojska Polskiego, jeden z twórców
i przywódców Polskiej Partii
Socjalistycznej oraz jej Organizacji
Bojowej, kierownik Związku Walki
Czynnej, w czasie I wojny światowej
Komendant I Brygady Legionów
Polskich, twórca Polskiej Organizacji
Wojskowej, w Drugiej
Rzeczypospolitej m.in. Naczelnik
Państwa Polskiego, po przejęciu
władzy w maju 1926 r. dwukrotnie
premier, w latach 1926-1935 minister
spraw wojskowych oraz Generalny
Inspektor Sił Zbrojnych, faktyczny
przywódca państwa polskiego.

Roman Dmowski
(1864-1939),

Polityk, pisarz polityczny, publicysta, przywódca i ideolog Narodowej Demokracji,
działacz Ligi Polskiej, następnie jeden z twórców Ligi Narodowej, współtworzył
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, poseł do Dumy Rosyjskiej, podczas Wielkiej
Wojny prezes Komitetu Narodowego Polskiego, delegat Polski na konferencję pokojową
w Paryżu, w Drugiej Rzeczypospolitej m.in. minister spraw zagranicznych, założyciel
Obozu Wielkiej Polski oraz Stronnictwa Narodowego, autor wielu dzieł programowych
i publicystycznych.

Wincenty Witos
(1874-1945)

Polityk, działacz ludowy i niepodległościowy,
jeden z twórców Stronnictwa Ludowego oraz
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, poseł
do austriackiej Rady Państwa, przewodniczący
Polskiej Komisji Likwidacyjnej, w okresie
Drugiej Rzeczypospolitej trzykrotny premier,
jeden z przywódców Centrolewu, sądzony i
skazany w procesie brzeskim, w latach 19331939 na emigracji politycznej w Czechosłowacji,
w czasie II wojny światowej internowany przez
Niemców.

Pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, przedstawiciel
Komitetu Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych,
prezydent rady ministrów i minister spraw zagranicznych,
delegat Polski na konferencję pokojową w Paryżu,
współinicjator opozycyjnego wobec rządów piłsudczyków tzw.
Frontu Morges, podczas II wojny światowej przewodniczący
Rady Narodowej RP.

Ignacy Jan
Padarewski
(1860-1941)
Polityk, pisarz polityczny i publicysta, działacz
socjalistyczny i niepodległościowy, współtwórca Polskiej
Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska
Cieszyńskiego, poseł do austriackiej Rady Państwa, w
listopadzie 1918 r. premier Tymczasowego Rządu Ludowego
Republiki Polskiej, w okresie Drugiej Rzeczypospolitej jeden
z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej, Marszałek Sejmu
(1928-1930) oraz jeden z przywódców Centrolewu.

Ignacy Daszyński
(1866-1936)
polityk, działacz narodowy i niepodległościowy,
redaktor i publicysta, wydawca górnośląskiego
„Polaka”, poseł do Reichstagu, polski komisarz
plebiscytowy na Górnym Śląsku, faktyczny
dyktator III powstania śląskiego, poseł na Sejm RP
oraz do Sejmu Śląskiego, przywódca Chadecji,
sądzony i skazany w procesie brzeskim, od 1935
roku na emigracji w Czechosłowacji, współtwórca
opozycyjnego wobec sanacji tzw. Frontu Morges,
wiosną 1939 roku powrócił do kraju, gdzie wkrótce
zmarł.

Krzysztof Rataj kl. 8d

Wojciech Korfanty
(1873-1939)

Na koniec posłuchaj
nagrań z koncertu
z Dnia Niepodległości
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https://youtu.be/6QtacblUGkg
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