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Policjanci podczas akcji ZNICZ. Listopad 2010 r.  

Znicz - 

coroczna akcja 

organizowana przez 

policję w okresie  

Wszystkich Świętych. 

Zaczyna się ona 

zwykle w przeddzień 

Święta Zmarłych, a 

kończy dzień po 

Zaduszkach. Polega 

ona na wzmożonych 

patrolach drogówki na 

drogach wylotowych i 

trasach koło cmentarzy, kontroli pijanych kierowców oraz na kierowaniu 

ruchem w okolicach cmentarzy. 

W akcji Znicz policji pomaga straż miejska, Żandarmeria 

Wojskowa, strzelcy oraz harcerze. 

Opracowała Natalia Hardel 

 

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 
 

Wszystkich Świętych (łac. festum omnium sanctorum) – 
rzymskokatolicka uroczystość (część innych kościołów również ją 
uznaje, w tym anglikański i wiele z luterańskich) obchodzona 1. listopada 
ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych. 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 III 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  r. 
papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską 
Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Policja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaduszki
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drog%C3%B3wka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BC_miejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBandarmeria_Wojskowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBandarmeria_Wojskowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Strzelecki_%22Strzelec%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerstwo
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na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu 
oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom, w dniu 1 maja. 

Papież Grzegorz III w 731 r. przeniósł tę uroczystość z 13. maja 
na dzień 1. listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności 
z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę.  

W  roku 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1. listopada był 
dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich 
świętych Kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika 
Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół. 
 

Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami, zapalić 
znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych. To święto ma 
charakter religijny, głównie katolicki, ale dobrym zwyczajem obchodzi je 
także wiele osób innych 
wyznań, albo nie 
wyznających żadnej 
religii. Jest to wyrazem 
pamięci oraz oddania 
czci i szacunku 
zmarłym. Następnego 
dnia po Wszystkich 
Świętych w Dzień 
Zaduszny (2. listopada) 
obchodzony jest dzień 
wspominania zmarłych 
(w Polsce zwany 
Zaduszkami). Dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan 
zachodnich jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, 
którzy odeszli już z tego świata. Pamięć o zmarłych znajduje również 
bardziej świecki wyraz. Organizuje się zaduszkowe koncerty, wystawy 
i spektakle, poświęcone zmarłym artystom, wydaje okolicznościowe 
czasopisma i książki. 

Dzień Zaduszny – nazwa chrześcijańskiego święta wspomnienia 
wiernych zmarłych, przypadające 2. listopada. W Polsce związane jest 
ono ze zwyczajem Zaduszek. 
 

Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijaństwie 
w roku 998 św. Odilon, opat z Cluny, jako przeciwwagę dla pogańskich 



Głos Szóstki 

listopad 

 

3 | S t r o n a  
 

obrządków czczących zmarłych. Na dzień modłów za dusze zmarłych 
— stąd nazwa „Zaduszki” — wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich 
Świętych. W XIII wieku ta tradycja rozpowszechniła się w całym 
Kościele katolickim. W XIV wieku zaczęto urządzać procesje 
na cmentarz do czterech stacji. Przy stacjach odmawiano modlitwy 
za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. Piąta stacja odbywała się już 
w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. 
 

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII 
wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. W Kościele 
katolickim w Polsce Dzień Zaduszny ma rangę wspomnienia 
obowiązkowego, jako wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. 

 

 

Cmentarz na warszawskich Powązkach w dniu Wszystkich Świętych 
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Amy Winehouse na okładce 
swojej płyty „Back To Black” 

 

Kącik gwiazd 
Amy Winehouse 

 
 

Amy Jade Winehouse (ur. 14 września 

1983 w Londynie, zm. 23 lipca 2011 w Londynie) 

– angielska wokalistka soul, jazz i R&B oraz 

autorka tekstów piosenek. 

Winehouse urodziła się i dorastała 

w Southgate, północnej dzielnicy Londynu; 

wywodziła się z rodziny żydowskiej o tradycjach 

jazzowych. Jej ojciec Mitchell jest taksówkarzem 

i muzykiem, matka – farmaceutką, piosenkarka 

miała też starszego brata Alexa.  

 

W wieku dziesięciu lat założyła krótko 

działającą grupę muzyczną o nazwie Sweet 'n' 

Sour.  
 

Artystka swój zespół opisała jako 

„żydowskie odzwierciedlenie zespołu Salt-N-

Pepa”. Po rozpadzie Sweet 'n' Sour dołączyła do Sylvia Young Theatre School, 

jednak rok później (w wieku trzynastu lat) została wyrzucona ze szkoły za 

kolczyk w nosie. 

 

 Winehouse umiała grać na gitarze od trzynastego roku życia; 

śpiewała profesjonalnie od szesnastych urodzin.  

 

Po rozmowach z różnymi wytwórniami płytowymi, Winehouse dołączyła 

do Island Records (Universal Music), z którą była związana do śmierci. 

Debiutancki album Winehouse, Frank, został wydany dnia 20 października 

2003 roku. Większość utworów na płycie inspirowana jest muzyką jazzową. 

Wszystkie piosenki w albumie zostały napisane przez Amy. W roku 2004 Amy 

Winehouse została nominowana do BRIT Awards w kategorii „Najlepsza 

solowa artystka”. W tym samym czasie debiutancki album Amy uzyskał w jej 

rodzinnym kraju status platynowego, a ona sama wygrała nagrodę najlepszego 
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twórcy tekstów 

muzycznych Ivor Novello 

Awards za utwór 

„Stronger Than Me”. 

Płyta została 

nominowana do nagrody 

Mercury Music Prize 

2004. W tym samym 

roku Amy pojawiła się na 

takich festiwalach jak 

Glastonbury Festival, czy 

V Festival. 

Drugi studyjny 

album Winehouse, Back 

to Black, ukazał się 30 

października 2006 i od 

razu podbił szczyt 

brytyjskiej listy 

sprzedaży UK Album 

Chart debiutując na 

pierwszej pozycji.  

Album sprzedał się w 

ponad milionie 

egzemplarzy (jedynie 

Wielka Brytania). 

 

 

23 lipca 2011, 

około godziny 16. (17. czasu polskiego), Winehouse została znaleziona martwa 

w swoim mieszkaniu w londyńskiej dzielnicy Camden. Została pochowana 26 

lipca 2011r. w obrządku żydowskim na cmentarzu Edgwarebury w Londynie. 

 

 

Własnoręczny podpis Amy Winehouse 

 

 

 

Opracowała Wiktoria Winiarska 
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Rozrywka 
 
 

 

1. Pokoloruj znicz zgodnie z równaniami. 

 

zielony żółty pomaraoczowy szary niebieski 

(2+2)x(2-2)= 522+62= 42+42+42= (5x5)+25= 600+200= 

42+24= 200-101= 10014+21= 81:9= (255-5)+4= 

24+44=  11x2+4=   
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2. Krzyżówka. 
 

1. Pies po angielsku. 

2. Stolica Polski. 

3. Najmniejsza liczba 

dwucyfrowa. 

4. Przynosi je Święty Mikołaj. 

5. Można go osiodład. 

6. Imię pierwszej kobiety. 

7. Leczy zęby. 

8. Pracuje i uczy w szkole. 

9. Muchomor to… 

10. Gromadzą je zwierzęta na 

zimę. 

11. Ile liter ma wyraz mata? 

12. 365 dni to… 

13. Tydzieo ma ich siedem. 

14. Od jakiego warzywa się płacze? 

15. Świąteczne drzewko. 

16. Śrubka w liczbie mnogiej. 

17. Słodka w rzece, a sona w 

morzu. 

18. Silny lub słaby, zachodni lub 

północny. 

19. Chronią dłonie przed zimnem. 

20. Porasta trawnik. 

21. Biedronka, motyl, 

pająk, mucha. 

22. Siostra twojej 

mamy.  

23. Gdy ktoś się źle 

czuje, leży w łóżku 

i bierze lekarstwa, 

to znaczy, że jest… 
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3.Ułóż wyrazy z pomieszanych liter. 

 

 

 

 

Opracował Krzysztof Szymaniak 
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19 października na lekcji 
przyrody wybraliśmy się z 
panią Julittą Jusianiec na spacer 
do Parku Piastowskiego. Oto 
kilka ciekawostek na temat tego 
parku: 

Park Piastowski – 
znajduje się na terenie Zielonej 
Góry, powstał w latach 1902-
1904 na Wzgórzach 
Piastowskich. Na jego terenie 
rośnie ok. 100 gatunków drzew 

oraz pomniki przyrody. Niektóre z gatunków drzew i krzewów: 
 

-Klon pospolity 
-Modrzew japoński 
-Topola czarna 
-Lipa drobnolistna 
-Lipa szerokolistna 
-Świerk kłujący 
-Żywotnik olbrzymi (skupisko 3 sztuk) 
-Grab zwyczajny 
-Jedlica Douglasa (daglezja) 
-Buk pospolity 
-Lipa długoogonkowa 
-Jarząb pospolity 
-Cis pospolity 
-Sosna zwyczajna 
 
Pomniki przyrody: 
 
-Buk pospolity, odmiana purpurowa, obwód 377 cm. 
-Buk pospolity, odmiana zwisająca, obwód 370 cm. 
-Lipa długoogonkowa zrośnięta z czterech pni. 
 

Dużo nauczyliśmy się na tej wycieczce. Nazbieraliśmy też wiele 
kolorowych liści i owoców drzew i krzewów. Bardzo nam się podobało 
i mamy nadzieję, że takie i tym podobne wycieczki powtórzą się 
w najbliższym czasie.  

Dla Głosu Szóstki wycieczkę klasy VI a  

do Parku Piastowskiego zrelacjonowała Wiktoria Winiarska 

Uczennica klasy VI a Joanna Malinowska z bukietem  

kolorowych liści na tle Parku Piastowskiego 
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Trochę kultury!!! 

Płacze rodzina cała  

nad grobem babci i dziadka. 

Już odchodzą. 

W skupieniu i w płaczu. 

Na grobie został znicz zapalony.  

On przypomina o zmarłych. 

Dzieo szczególny 

Dzieo wyjątkowy 

Dzieo rozpaczy i smutku 

Jedyny taki w całym roku 

W tym dniu pamiętamy o zmarłych 

Wspominamy ich 

Myślimy o nich 

Palimy znicze na ich grobach   

       

 Marzena Maślana 

Zaduszki 

W dniu Zaduszek, 

W czas jesieni, 

Odwiedzamy bliskich groby, 

Zapalamy zasmuceni 

Małe lampki - znak żałoby. 

 

Światła cmentarz rozjaśniły, 

Że aż łuna bije w dali, 

Lecz i takie są mogiły, 

Gdzie nikt lampki nie zapali. 

 
             Władysław Broniewski patron Szkoły Podstawowej nr 6 
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Wydarzyło się 

 

    25 października, godzina 15 20.  

Pani Teresa Kozłowska 

uzupełnia gazetkę dotyczącą 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 

 

 

26 października, godzina 10 30.  

Uczniowie klas młodszych 

pamiętają, by na dwór 

wychodzid 

w kurtkach. 

 

 

26 października, 

godzina 11 52.  

Pan Krystian Pawelec 

prowadzi dodatkowe 

zajęcia dla swojej klasy. 
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26 października, godzina 12 10.  

Kolejna interesująca lekcja przyrody w terenie. Tym razem uczniowie 

klasy VI a uczą się 

rozpoznawania 

kierunków świata przy 

pomocy słooca. Za 

chwilę będą mierzyd 

szkolne boisko.  

Gratulujemy 

pomysłów Pani Julitto. 

 

 

26 października, godzina 12 30.  

Zadowolony z siebie Dorian z II b 

właśnie rozwiązał prawidłowo  

niesłychanie zawiłe zadanie 

matematyczne. 
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 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze jest Beneficjentem Funduszu Małych 
Projektów Euroregionu „Sprewa - Nysa – Bóbr” i Euroregionu „Neisse e. v.”. 
 W 2011 roku realizujemy projekt pod nazwą „Warsztaty sportowe” w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013.      
Współpraca dotyczy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze  oraz Park - Mittelschule 
w Zittau.   
 Centralnym punktem współpracy są warsztaty sportowe dla uczniów obu szkół, które 
odbyły sie w Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich w Przylepie k/ Zielonej Góry, w dniach 15. 
06 - 22. 06. 2011r. oraz 15. 09. - 22. 09. 2011 r.  
 Jednym z celów współpracy obu szkół jest realizacja idei partnerstwa miast  Zielona 
Góra i Zittau. „Warsztaty Sportowe” w swoim programie mają zarówno propagowanie różnych 
dyscyplin sportowych, jak i pokonywanie barier językowych.   

 

Na wycieczce w Przylepie poznaliśmy 

dużo kolegów z Niemiec. Bardzo szybko 

nawiązaliśmy ze sobą kontakt. 

Porozumiewaliśmy się  po angielsku, trochę 

na migi, trochę po polsku i po niemiecku i jakoś 

się ze sobą dogadaliśmy.  

Mieliśmy dużo atrakcji i jeździliśmy 

codziennie na koniach, mieliśmy tam basen 

i robiliśmy sobie dyskoteki w sali do ping ponga.  

Czasami nawet było ognisko 

i kiełbaski, słuchaliśmy muzyki. Jedliśmy na 

śniadania, obiady i kolacje dużo pysznych 

rzeczy w restauracji.   

 Bardzo nam się 

 podobało i uważamy, 

 że to najlepsza wycieczka, 

 na której byliśmy. 

Krzysiu i Denis 
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Konkursy 
Ogólnopolski konkurs ALFIK MATEMATYCZNY 

dla klas III – VI odbędzie się w naszej szkole 

23 listopada 2011 roku.  

Wpisowe wynosi 8 zł.  

Zapisy wraz z wpisowym przyjmuje Pani Małgorzata Rak do kooca 

tygodnia (28 października 2011 r. sala nr 26) 

 

 

Świetlica szkolna zaprasza do wzięcia udziału 

w konkursie plastycznym. pt. Moje ulubione 

zwierzątko. 

W zabawie mogą wziąd udział  

uczniowie klas I – VI.  

Zostaną przyznane wyróżnienia. 

Prace należy składad do świetlicy szkolnej 

do Pani Urbaniak. 

Formą  nagrody jest to, że najładniejsze prace 

będą reprezentowały szkołę w konkursach 

międzyszkolnych. Wyróżnione prace zostaną 

wyeksponowane w antyramach w naszej szkole. 
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Głos Szóstki  

 

Szkoła Podstawowa nr 6 

im. Władysława Broniewskiego 

ul. Moniuszki 19 

65-409 Zielona Góra 

tel: 068 454 87 48 

fax: 068 454 87 47 

e-mail: sp6@zg.interklasa.pl 
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Redakcja Głosu Szóstki spotyka się we wtorki od 14 35 – 15 20 w sali nr 24. 

Wszystkich chętnych młodych redaktorów, serdecznie zapraszamy. 
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