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Święci to ludzie, którzy żyli kiedyś na 
ziemi, bardzo kochali Pana Jezusa  

i czynili dużo dobra. 
Teraz są szczęśliwi w niebie.

Czy modlisz się do swojego 
patrona? Czy starasz się pozna-

wać jego życie, aby móc go 
naśladować?

1 listopada
UROCZYSTOŚĆ 

WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH
1 listopada obchodzimy  
Święto Wszystkich Świętych.  
Razem ze Stasiem przeczytajmy,  
co radzą nam niektórzy z naszych Patronów.  
W numerze zamieszczone są również  
obrazki z polskimi świętymi do wycięcia  

i wklejenia na planszę.

11 listopada przypada rocznica odzyskania  
przez Polskę niepodległości. W tym numerze pani Joanna Szarkowa 
opowiada nam, w jaki sposób Polska po 123 latach niewoli stała się  
wolnym krajem. Pamiętajmy, że jesteśmy Polakami  
i pomódlmy się w tym dniu za naszą Ojczyznę.

Teraz z drzew spadają już ostatnie liście. Może uda się nam  
wyczarować z nich ciekawe prace plastyczne? Zobaczmy,  
co nam proponuje Staś.

A jeśli chcielibyśmy przygotować coś pysznego,  
to siostra Anastazja nauczy nas piec smaczne rogaliki.

Zapraszamy do lektury razem ze Stasiem! 
Redakcja

W tym dniu obchodzimy Dzień Zaduszny. Jest to święto wszystkich zmarłych.  
Chodzimy na groby naszych bliskich. Modlimy się za nich, 
ozdabiamy ich groby kolorowymi chryzantemami oraz zapalamy znicze. 
Pamiętajmy również o grobach, na których nikt nie zapala lampki 
ani nie kładzie świeżych kwiatów.

2 listopada
WSPOMNIENIE  WSZYSTKICH 

WIERNYCH  ZMARŁYCH
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– Dziadku, czy to jest twoje zdjęcie? – 
paluszek Tereni skierował się w stronę 
obrazka w brązowej ramce, stojącego  
na półce.
– Nie – roześmiał się dziadek. – To jest 
święty ojciec Pio.
Pytające spojrzenie dziewczynki sprawi-
ło, że dziadek zaczął wyjaśniać:
– Był on zakonnikiem. Bardzo kochał 
Pana Boga i ludzi. Miał tak wielką wiarę, 
że potrafił czynić cuda.
– Aha – Terenia skinęła głową i zadała 
kolejne pytanie:
– A dlaczego on tutaj stoi?
Dziadek z westchnieniem ulgi usiadł 
w swoim ulubionym fotelu  
i zaczął opowiadać:

– Kiedy twoja mama była mała, zachoro-
wała tak bardzo, że lekarze nie umieli jej 
pomóc. Powiedzieli, że mamy się modlić 
o cud, więc oboje z babcią właśnie to 
robiliśmy. Zaczęliśmy prosić ojca Pio, 
żeby wstawił się za nami i uzdrowił naszą 
córeczkę. I tak się stało. Twoja mama 
wróciła do zdrowia, a lekarze nie potrafili 
tego wytłumaczyć. Wierzymy, że to był 
cud wyproszony przez świętego ojca Pio. 
Minęło już tyle lat, a i ja, i babcia wciąż 
dziękujemy mu za tę łaskę.
Terenia zamyśliła się głęboko, a potem 
powiedziała:
– To ja też będę dziękować ojcu Pio, bo 
co zrobiłabym bez mamy?
– Właśnie – uśmiechnął się dziadek. 
– Dobrze jest mieć takich przyjaciół, 

którzy śpieszą nam z pomocą.  
A ja mam ich kilku.
– I wszyscy oni są świętymi? –  
zapytała Terenia.
– Tak. Teraz są już w niebie, ale 
kiedyś żyli na ziemi, jak my, a ich 
życie wcale nie było łatwe.
– A których świętych lubisz naj-
bardziej, dziadku? – dopytywała 
wnuczka.
– No cóż. O ojcu Pio już ci wspo-
mniałem. Ukochanym moim 
świętym jest Jan Paweł II.
– Papież-Polak – wtrąciła Terenia.
– Tak. Często modlę się również 
do świętego Józefa, bo jest on 
patronem wszystkich ojców.

– O, to jest patronem ta-
tusia – ucieszyła się dziew-
czynka.
– Owszem – skinął głową 
dziadek. – Lubię też świę-
tego Franciszka z Asyżu 
i świętego Krzysztofa, patrona 
kierowców. Twoja babcia zaś 
ma szczególne nabożeństwo do 
błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki, który oddał swoje życie za 
to, że był księdzem i odważnie mówił 
prawdę.
– Dziadku, ja też znam kilku świętych. 
Chcesz wiedzieć, jakich?
– Oczywiście.
– A więc – dziewczynka wyciągnęła 
rączkę i zaczęła liczyć na szeroko rozsta-
wionych palcach – moja patronka święta 
Teresa, potem święty Mikołaj i dwoje  

pastuszków, którym 
objawiła się Matka Boża, 
Hiacynta i Franciszek. 
I jeszcze święty Piotr, apo-

stoł Pana Jezusa.
– Ho! Ho! Widzę, że masz 

już wielu świętych przyjaciół 
w niebie – ucieszył się dziadek.

– Gdy nauczę się czytać, prze-
czytam wszystkie książki o różnych 

świętych – zapewniła Terenia.
– Dowiesz się więc wielu ciekawych 
rzeczy, bo życie świętych jest niezmier-
nie ciekawe. A potem… no cóż, mam 
nadzieję, że będziesz ich naśladować, bo 
przecież oni czekają na spotkanie z tobą 
w niebie...

s. Zofia Szymanek FDC

NASI  ŚwięCI
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zagadk i

1
Długie lata mieszkała
w krakowskim klasztorze.
Uczy nas, jak czcić trzeba
Miłosierdzie Boże.

2
W Wadowicach się urodził,
a biskupem był w Krakowie.
Potem mieszkał w Watykanie.
Kto to? Każde dziecko powie.

3
Znaki męki Pańskiej
na swym ciele nosił.
Nasz Papież z radością
świętym go ogłosił.

4
W skóry się odziewał,
miód z szarańczą jadał.
Ludzi chrzcił w Jordanie,
Zbawcę zapowiadał.

5
Kiedy był rybakiem,
łowił rybek w bród.
Dzisiaj z wielkim kluczem
strzeże nieba wrót.

6
Boga kochał nad życie,
w zniszczonym chodził habicie.
Modlił się co dzień, nie „od święta”,
miłował ptaki i zwierzęta. św. Faustyna Kowals
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Na początku XVI wieku miesz-
kańcy Wilna, stolicy Litwy, wznieśli 
dookoła miasta mur obronny z dzie-
więcioma bramami. Jedną z nich nazwano 
Ostrą Bramą i umieszczono tam wizerunek 
Matki Bożej. Następnie zbudowano małą  
drewnianą kapliczkę i przeniesiono do niej  
obraz Maryi. Wkrótce zasłynął on cudami.
Do Matki Bożej Ostrobramskiej, zwanej także 
Matką Miłosierdzia, przybywają pielgrzymki 
z całego świata. 

MATKI BOŻEJ 
OSTROBRAMSKIEJ

Matko Boża 
Ostrobramska!

Wyproś miłosierdzie Boże 
dla całego świata.

Maryja w cudowny sposób 
okazuje tam swą miłość 
wszystkim, którzy modlą się 
o łaski. Wyprasza u swojego 
Syna zdrowie chorym,  
pociechę smutnym, 
a grzesznikom nawrócenie 
i przebaczenie win.

16 listopada



ŚWIĘCI RADZĄ
TEATRZYK

Narrator
Wielki polski papież to Jan Paweł II,

on dzieci pouczał, z troską do nich mówił:

Jan Paweł II
Pamiętajcie zawsze, mali przyjaciele,
Jezusa kochajcie i módlcie się wiele,
zaufajcie Bogu, zawierzcie Maryi,
abyście szczęśliwi i radośni byli.

Narrator
Idzie święty Albert 
krakowskim przedmieściem,
koszyk chleba niesie: 

Maryja
wskazując na obraz Pana Jezusa
Róbcie, co wam powie. To droga jedyna.

Narrator
Święty Józef skromnie, jak to ma w zwyczaju,
w ciszy i milczeniu swą pracą się zajął.

Święty Józef
z deskami w rękach
Zamiast mówić wiele – słuchaj Pana Boga.
Uwierz Jego słowom – to do nieba droga.

Narrator
Wszyscy święci dzisiaj swoje święto mają,
a nam z tej okazji dobre rady dają.
Słuchajmy uważnie, co nam podpowiedzą,
bo jak zdobyć niebo – oni dobrze wiedzą!
wskazując na Maryję
Całe niebo Maryję Królową nazywa,
a ten, kto chce być święty, Jej pomocy wzywa.
Ona zaś swą ręką wskazuje na Syna:

Święty Albert
z koszykiem z chlebem
Chodźcie, jedzcie, bierzcie!
Razem z chlebem daję me serce z miłości,
bo miłość bliźniego to droga świętości!

Narrator
Mała święta Teresa sypie róże z nieba
i łaski wyprasza, jakich nam potrzeba.
A jej tajemnicę na pewno już znacie:

Święta Teresa
z bukietem róż
Tak ufam Panu Bogu, 
jak dziecko ufa tacie!

s. Zofia Szymanek FDC
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Narrator
Zebrali się razem wszyscy wielcy Święci,
aby do świętości dzisiaj nas zachęcić.

Wszyscy razem
Oko nie widziało, ucho nie słyszało,
jakie wielkie szczęście w niebie nas czekało!
A więc idźcie naprzód! Trudu nie żałujcie
i jeden drugiego w drodze podtrzymujcie.
Skoro myśmy mogli, to i wy możecie.
Gotowi? Do startu!
Tylko… czy wy chcecie?

Narrator
A Dominik święty mądrze głową kiwa:

Dominik 
z modlitewnikiem
Świętość – owszem – trudna, lecz przecież możliwa!
Trzeba tylko pragnąć, modlić się serdecznie,
bo życie jest krótkie, szczęście nieba wieczne!

Narrator
Hiacynta i Franciszek, pastuszkowie mali,
wszystkim dzieciom świata dobry przykład dali.

Hiacynta i Franciszek
Kochajcie Maryję! Kochajcie różaniec!
Tęsknijcie za niebem. Tam szczęście bez granic!

Narrator
Popatrz! Święty Paweł już biegnie do ciebie!

Narrator
Wsłuchajcie się jeszcze w rady Karoliny,
prostej i ubogiej, lecz dzielnej dziewczyny.

Karolina
z różańcem
Twoje serce święte i czyste być może,
gdy je ofiarujesz w ręce Matki Bożej!

Święty Paweł
Jeśli pragniesz szczęśliwym na zawsze być w niebie,
ja ci jedną radę na drogę podpowiem: 
Wiedz, że chrześcijanin ma być jak sportowiec.
A sport – jak wiadomo – nie jest dla leniuchów.
Tak i Boże Królestwo – należy do zuchów!

Narrator
Święty polski Stanisław – on góry przemierzył,
bo tak mocno kochał, szczerze ufał i wierzył.
Chociaż taki młody, rad nie skąpi wcale:

Święty Stanisław
z laską wędrowca
Celem twym jest niebo! I tam dąż wytrwale!
Niech cię nie przestraszą zwyczajne trudności.
Jakie one nieważne są wobec wieczności!

Narrator
Święta Weronika podaje ci chustę
i mówi cichutko: 

Święta Weronika
z chustą
Słowa będą puste,
jeśli ich nie zmienisz w prosty czyn dobroci,
która każde smutki nadzieją ozłoci!
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POLSKA 
NIEPODLEGŁA

10 listopada 1918 roku do Warszawy przyjechał dowódca Legionów Józef Piłsudski 
wypuszczony z więzienia z twierdzy niemieckiej. Następnego dnia rodacy oddali mu 
władzę nad odradzającą się Rzeczpospolitą Polską. W tym samym dniu, czyli 11 listo-
pada 1918 roku, Niemcy skapitulowały, czyli poddały się i w ten sposób skończyła się 
pierwsza wojna światowa.

Wkrótce w Polsce odbyły się wybory do sejmu. Każdy dorosły mógł wybierać posłów 
i senatorów, czyli ludzi, którzy mieli sprawować władzę w państwie.

Sejm postanowił, że godłem Polski będzie znowu Biały Orzeł w koronie, a barwami 
narodowymi: biel i czerwień.

11 listopada jest naszym świętem narodowym. Obchodzimy rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Jest to dzień wolny od pracy. Odbywają się wtedy 
uroczyste Msze święte, manifestacje, parady wojsk, patriotyczne śpiewy.

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. 
W czwartym roku wielkiej wojny Niemcy przegrali kilka ważnych bitew i ich klęska stała 
się oczywista. Jednak ziemie polskie były wciąż zajęte przez wojska zaborców. 

Widząc zbliżający się koniec wojny, Polacy zaczęli rozbrajać żołnierzy zaborców. 
Tak przejmowali rządy w swoim państwie. W wielu miastach ludzie okazywali ogromną 
radość, na ulicach wiwatowali i śpiewali, gdyż cieszyli się z tego, że znowu będą żyli 
w niepodległej ojczyźnie.

moja  
ojczyzna
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WARSZAWA
Kiedyś walecznością,
dziś pięknem zachwyca.
Miasto Warsa i Sawy,
– to nasza stolica. 

KRAKÓW
Cudne pieśni i legendy
każdy jego kamień skrywa,
a nad rynkiem, wśród gołębi,
srebrny hejnał się urywa.

CZĘSTOCHOWA
Wcale się często nie chowa,
lecz zwie się…

ZAKOPANE
Zimową stolicą
przez narciarzy zwane.
Miasto pod Tatrami.
Słowem…

POZNAŃ
Pojedź tam, a zachwyci
cię swoją urodą.
W jego herbie dwa białe
koziołki się bodą.

ŁÓDŹ
Miasto w centrum Polski,
które tak się nazywa,
jak coś, czym każdy rybak
na połów wypływa.

POLSKIE 
MIASTA

Wpisz w kratki na mapie nazwy polskich miast. Staś podpowiada,  
że pod każdą kropką jest tyle kratek, ile liter ma nazwa danego  
miasta. Uważaj, trzy z nich mają taką samą liczbę liter.

TORUŃ
To łatwa zagadka,
przyznacie to sami.
Miasto sławne Kopernikiem,
no i piernikami.

GDAŃSK
Morze go wita 
pieśnią swoją,
dwa lwy kamienne
u bram jego stoją.
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się po południu na spacer? – zapropono-
wała mama. – Na rynku organizowany 
jest wspólny śpiew pieśni patriotycznych.
– Dobry pomysł – tato podchwycił myśl 
mamy. – Zresztą wybiera się tam również 
wujek Irek i ciocia Zosia razem z dziećmi. 
Będziemy więc mogli się z nimi spotkać.
– Oj – ucieszyła się Weronika – zobaczę 
się z Kasią i Olą! Tatusiu, ale co to są te 
pieśni patrio… – dziewczynka nie umiała 
poradzić sobie z powtórzeniem nowego, 
trudnego słowa.
– Pieśni patriotyczne – podpowiedział 
tato. – To są pieśni, w których Polacy wy-
rażają swoją miłość do Ojczyzny. Często 
powstawały one w trudnych czasach, na 
przykład wtedy, gdy Polska nie istniała na 
mapach świata, a Polacy nie mogli nawet 
mówić w swoim własnym języku.
– Ojej – zdziwiła się Weronika. – Nie 
mogli mówić po polsku?
– Zgadza się – tato skinął głową. 
– Były takie czasy w historii na-
szej Ojczyzny. Pieśni patriotyczne 
powstawały także wtedy, gdy była 
wojna. Śpiewano je, aby podtrzymy-
wać w sercu nadzieję na zwycięstwo. 
Wielu, bardzo wielu ludzi oddało swoje 
życie, córeczko, aby nasza Ojczyzna mo-
gła się cieszyć wolnością.
– Nazywamy ich bohaterami, prawda?
– Tak. Takimi bohaterami były nawet 
dzieci, które broniły polskiego języka, 
albo walczyły w powstaniach. One były 
też prawdziwymi patriotami. Zresztą każ-
dy z nas powinien być patriotą.
– A  jak się nim staje? – zapytała  
Weronika.

– Patriota to człowiek, który kocha swoją 
Ojczyznę, czyli mówi pięknym polskim ję-
zykiem, zna historię swojego kraju, uczy 
się pilnie i uczciwie pracuje.
– I  zna patriotyczne pieśni – dodała 

mama. – Dlatego dzisiaj 
wybierzemy się na wspólne, 
polskie śpiewanie.

s. Zofia Szymanek FDC

ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

– Tatusiu, czy dzisiaj jest niedziela? – za-
pytała Weronika. – Przecież nie idę do 
przedszkola, a ty i mamusia nie poszli-
ście do pracy.
– Nie, córeczko, dzisiaj jest środa, nie nie-
dziela. Ale ten dzień jest również dniem 
świątecznym.
– A dlaczego?
– Dzisiaj jest święto naszej Ojczyzny – Polski. 

Dlatego wczoraj wywiesiliśmy w oknie 
domu biało-czerwoną flagę.
– No tak – Weronika kiwnęła głową. – 
W przedszkolu także malowaliśmy takie 
flagi. I uczyliśmy się wiersza o Ojczyźnie. 
– Właśnie. To wszystko dlatego, aby dzi-
siaj świętować dzień, w którym nasza  
Ojczyzna, Polska, po wielu latach niewoli 
odzyskała wolność. A może wybierzemy 
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1 listopada 2020
Mt 5, 1-12a

Najpierw jest mały jak okruszek,
potem zielony rośnie mu brzuszek.
Rośnie, pęcznieje, że aż strach,
aż wreszcie robi wielkie: trach!

Wiosną rozwija się z szelestem,
kłania się wszystkim: cześć, już jestem!
Latem przeciąga się, rozrasta,
aż wreszcie mówi: koniec, basta!

Może do twarzy mi w zieleni,
lecz mam ochotę coś odmienić.
Ten złoty płaszczyk będzie w sam raz
na kolorowy, jesienny czas.

Nie wiej tak, wietrze utrapiony,
jestem już stary i zmęczony.
Czas na mnie – dobrze to czuję.
Pa! Do widzenia – odlatuję!

L I Ś Ć

Ewa Stadtmüller

Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, jakie jest inne 
znaczenie słowa BŁOGOSŁAWIENI.

1. 2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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NIEDZIELNA EWANGELIA
W niedzielnej Ewangelii Pan Jezus 
wskazuje nam drogę ośmiu błogosławieństw.
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Płonąca lampa to symbol płonącego serca, czyli serca wypełnionego wiarą, nadzieją 
i miłością. Pokoloruj rysunek i zobacz, co podtrzymuje płomień w naszym sercu.

Pięć mądrych panien zaopatrzyło swoje 
lampy w oliwę i dlatego mogły wejść na 
ucztę weselną.

8 listopada 2020
Mt 25, 1-13
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Dobre uczynki

Czytanie Pisma Świętego
Kat

ec
he

za

Pan Jezus opowiada przypowieść:

Gospodarz wyjeżdżał w podróż. Przy-
wołał sługi i powierzył im swój majątek. 
Jednemu z nich dał pięć talentów, drugie-
mu dwa, trzeciemu jeden. Pierwsi dwaj słudzy  
puścili otrzymane talenty w obieg i pomnożyli je. Ostatni sługa zakopał talent w ziemi. 
Po powrocie pan wynagrodził tych, którzy pomnożyli majątek. 

Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy rozwijali i dobrze wykorzystali dary i talenty, które 
otrzymaliśmy od dobrego Boga Ojca.

Pan wybierając się w podróż, 
pierwszemu słudze dał:
A – DZIESIĘĆ TALENTÓW
B – DWA TALENTY
C – PIĘĆ TALENTÓW

Sługa, który otrzymał  
jeden talent:
A – ZAKOPAŁ GO W ZIEMI
B – ROZDAŁ UBOGIM
C – ODDAŁ DO BANKU

15 listopada 2020
Mt 25, 14-30

Wybierz właściwą odpowiedź:

Pokoloruj rysunek.

1 LISTOPADA 2020
Mt 5, 1-12a

NIEDZIELNA EWANGELIA NIEDZIELNA EWANGELIA
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UROCZYSTOŚĆ 
CHRYSTUSA KRÓLA 22 listopada 2020

Mt 25, 31-46

Pan Jezus jest Królem nieba i ziemi. Jest Królem naszej Ojczyzny, naszych serc 
i rodzin. Kiedyś spotkamy się z Nim w szczęściu Jego Królestwa, ale teraz możemy 
Mu służyć, pomagając naszym bliźnim. Pan Jezus powiedział bowiem:

„Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych Moich braci, 
zrobiliście dla Mnie”.

Gdy uda Ci się zrobić dobry uczynek – pokoloruj serduszko.

Pokoloruj rysunek.

Ułóż kostki domina pasującymi do siebie 
obrazkami, zaczynając od kostki czerwonej, 

i odczytaj hasło.

NIEDZIELNA EWANGELIA

hasło: 
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św. A ndrzej

św. Weronika

św. Piotr

św. C ecylia

św. C ecyliaśw. C ecylia

św. C ecyliaśw. C ecylia

św. Franciszek

św. Barbara

św. Florian

Święci najczęściej przedstawiani są 
z różnymi przedmiotami lub zwierzę-

tami. Są to symbole, które nawiązują 
do ich życia. Nazywamy je atrybutami.

Sprawdź, które atrybuty należą 
do przedstawionych świętych.

24 25

POLSCY 
ŚWIĘCI
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POLSCY ŚWIĘCI

Wytnij obrazki polskich świętych i wklej w odpowiednie miejsca 
na planszy obok. 

ŚWIĘTA KRÓLOWA JADWIGA ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II ŚWIĘTA SIOSTRA 
FAUSTYNA KOWALSKA

ŚWIĘTY BRAT 
ALBERT CHMIELOWSKI

ŚWIĘTY MAKSYMILIAN KOLBE ŚWIĘTY STANISŁAW BM





ŚWIĘTA KRÓLOWA JADWIGA ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II ŚWIĘTA SIOSTRA 
FAUSTYNA KOWALSKA

ŚWIĘTY BRAT 
ALBERT CHMIELOWSKI

ŚWIĘTY MAKSYMILIAN KOLBE ŚWIĘTY STANISŁAW BM



kolorowanki

Święta Cecylia – patronka muzyków Święta Barbara – patronka górników

Święty Józef – patron rodzin Święty Krzysztof – patron kierowców
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Każdą literkę z listka doprowadź 
do odpowiedniej kratki

 i odczytaj hasło.

2

3 15 14

4
16
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Połącz kropki od 1 do 16 
i zobacz, co przedstawia rysunek.

Znajdź dwa 
jednakowe liście.
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Znajdź 10 szczegółów,  
którymi różnią się obrazki.

Pomóż Kasi dojść do okna, gdzie podleje kwiatki.

Dopasuj 
do siebie 
połówki 
parasoli.

32 33



Który
 fragment jest uzupełnieniem ilustracji?

         była z          w                .

Teraz z              spadają ostatnie 

kolorowe        .          odpoczywała 

na        , a       zbierała leżące na ziemi     . 

Gdy       był gotowy,         wręczyła go        . 

         powiedziała, że w          włożą go 

do      . Będzie on piękną ozdobą przez całą zimę. 

Nagle usłyszały szelest suchych          .  

To ruda           przebiegła po liściach, zwinnie 

wdrapała się na         i zniknęła w      .

W PARKU
P o c z y t a j m y

ra z e m

Ułóż kropelki od najmniejszej 
do największej i odczytaj hasło.
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Pamiętaj! Napisz na kartce pocztowej swój adres oraz ile masz lat.
Wśród dzieci, które nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody. 

kupon 
konkursowy 

LISTOPAD
2020

HASŁO:

1

3

2

4

6

Zaznacz flagę Polski.

Zaznacz godło Polski.

Które kontury należą do naszej Ojczyzny?

Które dzieci prawidłowo zachowują się podczas  
słuchania hymnu czyli „Mazurka Dąbrowskiego”?

E A P

O
H P

G
M L

S R N
5 Które miasto jest stolicą Polski?

W A R S Z A W AG D A Ń S K Ł Ó D Ź

T K F
Wskaż Matkę Bożą Królową Polski.

A

Redakcja miesięcznika  
 „Staś”
ul. Totus Tuus 32
30-610 Kraków

Prawidłowe odpowiedzi na pytania wskażą Ci  
litery, które utworzą hasło konkursowe. Przepisz 
je na kartkę pocztową i wraz z wyciętym kupo-
nem prześlij do 15 grudnia 2020 roku na adres:

C D
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Adam i Ewa

Ponieważ pierwsi 
ludzie wyciągnęli 

ręce po zakazany owoc, 
dlatego musieli opuścić Raj. 

Pan Bóg jednak dał im 
obietnicę, że gdy 
wypełni się czas, 
pośle na ziemię 

Zbawiciela, 
który 

zwycięży 
 zło.

2

Niestety, ktoś zazdrościł 
im tego szczęścia. 
Był to diabeł. 
Wślizgnął się do rajskiego 
ogrodu, przybierając 
postać węża, 
i skusił Adama i Ewę 
do grzechu 
nieposłuszeństwa 
Bogu.

Poznajemy  
biblię

Ludzie, których stworzył Pan Bóg 
– Adam i Ewa – byli w Raju bardzo szczęśliwi. 
Mogli kosztować wszystkich owoców, 
jakie rosły na rajskich drzewach. 
Tylko z jednego drzewa Pan Bóg 
zakazał ludziom zrywać owoców. 
„Nie jedzcie tych owoców, byście nie pomarli”.
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Ciekawostka

Ś w i ę t y  M a r c i n 
z  T o u r s
(317-397)

Urodził się na terenie 
obecnych Węgier. 

Jego rodzice byli poganami. 
Tato Marcina jako zawodowy 

żołnierz chciał, aby jego syn 
również poszedł w jego ślady. 

Jednak powołanie życiowe 
Marcina było inne.

MARCIN LEGIONISTA

NASI  
PATRONOWIE

W Poznaniu 11 listopada w Dzień Świętego 
Marcina wypiekane są specjalne „Marcinowe” 
rogale wypełnione nadzieniem z białego maku.

Marcin służył w wojsku,  
ale nie chciał uczestniczyć 
w wojnach. Pewnego razu późną 
jesienią przejeżdżając na koniu przez 
bramę miasta Amiens we Francji, 
zobaczył zmarzniętego żebraka. 
Ulitował się nad nim, rozciął 
mieczem swój płaszcz i jego
połową okrył biednego człowieka. 
Tej samej nocy Marcinowi 
przyśnił się Pan Jezus 
okryty jego płaszczem. Zbawiciel mówił 
do aniołów: „Patrzcie, jak Mnie Marcin 
przyodział”. Wkrótce po tym Marcin 
przyjął chrzest i porzucił służbę 
w wojsku.

NAWRÓCENIE RODZICÓW

Po opuszczeniu wojska Marcin 
udał się do swoich rodziców 
na Węgry. Młodzieniec z takim 
zapałem i entuzjazmem opowiadał 
im o Chrystusie, że nawrócili się oni 
i przyjęli wiarę w jedynego Boga.

Marcin pożegnał rodziców i udał się do Francji, gdzie wraz  
z towarzyszami rozpoczął pustelnicze życie. Chciał w ten sposób 
całkowicie poświęcić się Panu Bogu.

MARCIN PUSTELNIK

MARCIN BISKUP

Mieszkańcy Tours, miasta we Francji, chcieli,  
aby Marcin został ich pasterzem. Gdy przybył  
do ich miasta, w końcu uległ namowom i został ich 
biskupem. Był jednak innym biskupem niż pozostali. 
Często opuszczał swoją biskupią siedzibę  
i podróżował, aby spotykać się z wiernymi,  
udzielać im rad, dodawać otuchy i nawracać 
pogan na wiarę chrześcijańską.
Święty Marcin jest patronem 
między innymi żołnierzy.
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Staś poznaje przedmioty, 
które sprawiły,  
że życie stało się prostsze.

O W ETLEN E
Światło od zawsze ułatwiało ludziom życie.  
Gdy świeciło słońce, mogli oni pracować,  
jednak po zmroku i w nocy nie było to możliwe.

Dlatego zaczęli wykorzystywać 
blask ognia. Najpierw rozpalali ogniska  

w wysokich jaskiniach lub zaraz 
przy wejściu do nich.

Jednak ludzie chcieli przenosić światło ognia. I wtedy pojawiły się 
łuczywa i wkrótce pochodnie, czyli drewniane szczapy 

okręcone włóknami lnianymi nasączonymi smołą, 
oraz kaganki, czyli kamienne niewielkie naczynia w kształcie  
miseczki z dziubkiem, uchwytem oraz knotem, wypełnione olejem.

Następnie powstały 
pierwsze świece 
wykonane z łoju, 
a potem z wosku 
pszczelego. 

Były one jednak 
bardzo drogie, 
więc rzadko ich 
używano.

Większą popularnością 
cieszyły się dopiero świece 
stearynowe, a później 
parafinowe, które są 
stosowane do dzisiaj.
Świece mocowano 
w świecznikach lub lichtarzach.

Pierwszym żyrandolem było 
podwieszone pod sufitem 
koło z ustawionymi na nim 
świeczkami.

Ponad dwieście lat temu pojawiły się 
lampy gazowe. Dzięki nim zaczęto 
oświetlać ulice niektórych miast, 
najpierw Londynu i Paryża.

170 lat temu Polak 
Ignacy Łukasiewicz 
skonstruował lampę 
naftową, która od 
tamtej pory stała się 
najpopularniejszym 
oświetleniem domów 
i zastąpiła świece.

Później Thomas Edison wynalazł 
żarówkę, dzięki czemu pojawiły się 
już stosowane do dziś lampy 
elektryczne i z powodzeniem  
zastąpiły wszystkie inne 
urządzenia wytwarzające światło. 
Były one dużo bezpieczniejsze 
i wygodniejsze, 
a dodatkowo 
nie dymiły.

W ostatnich latach 
bardzo popularne 
jest oświetlenie 
LED, gdyż działa ono 
znacznie dłużej niż 
zwykła żarówka  
i zużywa mniej 
energii  
elektrycznej.
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dużo chudszą książkę z legendami 
o świętych i przeczytała mi, jak to św. Jacek ratował Pana 

Jezusa z płonącego kościoła. Strop już, już miał się zawalić, a św. Jacek 
cap za to złote słoneczko z hostią i w nogi. Ucieka ile sił, a tu słyszy: Syna zabierasz, a Matkę 
zostawiasz? Okazało się, że to figura Maryi przemówiła do Jacka. Kamienna była i strasznie 
ciężka, a zakonnik porwał ją jak piórko i też uratował. Pewnie dlatego, że był święty. Mama 
pokazała mi obrazek i powiedziała, że to „słoneczko” nazywa się monstrancja. Potem prze-
czytała mi, jak św. Jacek dominikańskim płaszczem zatkał dziurę w łodzi, żeby nie utonęła 
i jak uprosił Matkę Bożą, żeby zniszczone gradem zboże znów rosło jak 
przedtem i żeby była z niego mąka na pierogi.

Spodobał mi się ten mój święty, jak nie wiem co. Mama uszyła 
mi biały habit, a sąsiadka pożyczyła czarną pelerynę z kapturem. 
Chciałem zapytać księdza proboszcza, czy by mi nie 
pożyczył monstrancji, ale tata powiedział, że lepiej 
tego nie robić i wydrukował mi jej zdjęcie. Nakleiliśmy 
je na karton i wyszło super. Z figurą Matki Bożej 
zrobiliśmy to samo.

– Może tak będzie lepiej – pomyślałem  
– bo nie są to lekkie rzeczy, a ja jeszcze 
święty nie jestem.

Staś

PAMIĘTNIK 
STASIA

Ewa Stadtmüller

Wszyscy Święci
Bardzo się zdziwiłem, kiedy nasza siostra od 

religii powiedziała, że „Wszystkich Świętych” 
to radosny dzień, bo obchodzimy wtedy imieniny 
tych, którzy już są w niebie. Obiecała, że z tej okazji 
urządzimy „BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH” z tańcami 
i zagadkami (zabrzmiało nieźle) i że będzie to bal, 
na który mamy się przebrać (jeszcze lepiej!). Niestety, 
za chwilę dodała, że każdy musi umieć opowiedzieć 
coś o tym świętym, za którego się przebrał (podejrze-
wałem, że ma w tym jakiś interes i nie myliłem się…).

Kiedy mama usłyszała, co się święci, zaraz przy-
pomniała sobie, że wujek Zbyszek ma gdzieś strój  
św. Mikołaja. Nie pamiętała tylko, czy z brodą czy bez.

Nie byłem zachwycony, bo wujek ma dwa metry 
i waży chyba z tonę. Mama popatrzyła na moją 
minę i  pokiwała głową na znak, że to może  
rzeczywiście nie najlepszy pomysł.

– No to za kogo chcesz się przebrać? – zapytała. – 
Może za twojego patrona, św. Stanisława? On też był 
biskupem, tak jak św. Mikołaj… – dodała z nadzieją, 
że może chociaż biskupią czapkę da się pożyczyć.

– Jeśli się przebiorę za Stanisława, to wszyscy od 
razu będą wiedzieli kim jestem – oświad-
czyłem – a to ma być zagadka.

Mama westchnęła znowu i się-
gnęła po strasznie grubą księgę. 
Okazało się, że to żywoty świę-
tych. O, nie! Jak ja mam wybrać 
kogoś z takiej masy ludzi?!

– Na pewno WSZYSCY BYLI ŚWIĘCI? – spytałem z niedowierzaniem.
Mama parsknęła śmiechem, ale chyba zrobiło jej się mnie żal, bo powiedziała, że 

może mi uszyć ze starego prześcieradła habit św. Jacka. Po namyśle zgodziłem się, bo 
kto może wiedzieć, że na drugie imię mam Jacek. Na dodatek mamie udało się znaleźć 
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Z Siostrą Anastazją w kuchni

fot. D. Kobucki/Studio Inigo

Smacznego!

Do reszty 
mąki dodaj sól, 
roztrzepane 

żółtka z cukrem, 
wyrośnięty rozczyn, 

resztę mleka 
oraz olej. Wyrób 
ciasto dokładnie, 
ale nie za długo. 

Gotowe ciasto przykryj 
ściereczką i zostaw do wyrośnięcia 

w ciepłym miejscu. Gdy ciasto wyrośnie, 
rozwałkuj je. Powycinaj 

trójkąty i na środek nałóż 
ulubiony dżem.

Rogaliki
Składniki: • ½ kg mąki pszennej

• 5 dag drożdży

• 2-3 łyżki cukru kryształu

• 1 szklanka mleka 

• 2-3 żółtka

• ½ szklanki oleju

• ½ łyżeczki soli
Przygotowując rogaliki, poproś o pomoc kogoś dorosłego.

Przygotowanie:

Dobre rady siostry Anastazji:
Święty Marcin nie minął obojętnie potrzebującego 

człowieka. Uczmy się od niego chętnie pomagać innym.
Przepis pochodzi z książki pt: „Kuchnia tradycyjna Siostry Anastazji” 
Wydawnictwa WAM.

Zrób rozczyn z łyżki cukru, 
drożdży, 1 łyżki mąki i letniego mleka. 

Gdy rozczyn będzie miał gęstość kwaśnej 
śmietany, pozostaw go do wyrośnięcia.

Żółtka 
roztrzep 
z cukrem.

Zwiń rożki i dobrze 
przyciśnij, aby dżem 

nie wypłynął.

Przełóż rogaliki 
na blaszkę i pozostaw 

do wyrośnięcia.

Przygotowanie lukru:
Ucieraj 15 dag cukru pudru z sokiem 
z ½ cytryny do czasu, aż lukier będzie 
lśniący. Jeśli jest za gęsty, dodaj jeszcze 
trochę soku z cytryny.

Piecz 
w piekarniku 

w temp. 180°C 
około 25 minut.

Gdy rożki przestygną, możesz  
posmarować je lukrem i posypać 

posypką czekoladową lub kolorową.

1

2

3

4

5

6

7
8

9
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Popatrz, ile liści 
spadło z drzewa.

Tak, trzeba
 je zamieść.

1.
2.
3.

Co zajączki robiły przed domem?

Co zajączki postanowiły zrobić?

Dlaczego tytuł komiksu brzmi: Wiatr psotnik?

?

Weźmy 
miotły.

Zamiećmy liście 
w jedno miejsce. Włóżmy teraz 

liście do kosza.

Już mi się nie chce, 
dokończymy tę pracę jutro. 

A poza tym robi się już ciemno. 
Wracajmy do domu.

Zobacz, zajączku,
 jak wieje.

WIATR  PSOTNIKko m i k s

Popatrz, jak kolorowe 
liście wirują na wietrze.

No tak, ale to wirują liście, 
które wczoraj zamiataliśmy.

Odpowiedz na pytania:

Co wydarzyło się w nocy?

4.

No to zaczynamy
 od nowa.

Mamy nauczkę. Każdą zaczętą pracę 
trzeba doprowadzić do końca.
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Będąc na spacerze, zbierz 
kilka kolorowych liści. 
Możesz z nich przygotować 
ciekawe obrazki.

Jesienne 
obrazki

Oto nasze propozycje.

Przygotuj kartkę papieru, 
klej, farbki oraz zebrane liście.

Wybierz jeden liść 
i naklej go na kartkę.
Domaluj do liścia głowę, 
ręce i nogi.
Ludek z liścia gotowy. 
Z pozostałych liści spróbuj  
stworzyć inne ciekawe obrazki.
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Ewa Stadtmüller

Maleńki deszczyk przybiegł z płaczem,
bo ktoś go nazwał – kapuśniaczek,
a on poczeka tydzień jeszcze
i będzie całkiem dużym deszczem. 

Kuzynka – mżawka w mgiełkach cała,
urocza, wiotka i nieśmiała
szalik utkała z kropelek stu
na imieniny taty – dżdżu.

Wszyscy się czuli tak wspaniale,
że rozstać się nie chcieli wcale.
Ogromni, duzi, średni, mali
całą rodziną – tydzień lali.

W pewien dzień mglisty, listopadowy,
rodzinie deszczów przyszło do głowy,
aby się razem wreszcie zebrać
i… już od rana lało jak z cebra.

Tata – deszcz basem w rynnach śpiewał,
grała do wtóru mama – ulewa,
gadały ciurkiem jedna przez drugą
dwie mokre ciotki – słota z szarugą.

PADA 
DESZCZ


