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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Święta Bożego Narodzenia są jednymi z najważniejszych świąt w historii Kościoła. Każdy
z nas czeka na nie z niecierpliwością. W różnych religiach obchodzone są one jednak ina
czej.

W Polsce najważniejszym
elementem Wigilii Narodzenia
Pańskiego jest przede wszystkim
opłatek, który symbolizuje narodzenie Chrystusa w Betlejem,
czyli „Mieście Chleba”. Oprócz
niego na wigilijnym stole powinno się znaleźć tradycyjne 12 potraw, sianko pod obrusem, na
pamiątkę stajenki betlejemskiej,
gdzie narodził się Jezus. W ten
wieczór nie jemy mięsa. W polskiej tradycji przy stole zostawiamy także wolne miejsce dla
niespodziewanego gościa. Katolicy przed wieczerzą wigilijną czytają
fragment
Ewangelii
o Narodzeniu Pańskim. Po wieczerzy następuje wspólne śpiewanie kolęd i to, co najbardziej
cieszy dzieci, czyli rozdawanie
prezentów. Około godziny 24:00
rodzina wybiera się na pasterkę.
Jest ona pamiątką odwiedzin, jakie złożyli Dzieciątku pasterze.
Dzień 25 grudnia jest równie
ważnym świętem. Tej nocy mianowicie narodził się Zbawiciel.
W tym dniu wspominamy także
św. Szczepana, pierwszego polskiego męczennika. Okres świąteczny zamyka święto Trzech
Króli, kiedy do Maleńkiego Jezusa przybyli z darami trzej mędrcy
ze Wschodu: Kacper, Melchior
i Baltazar.
Według mnie święto Bożego Narodzenia jest jednym z najlepszych
świąt,
które
obchodzimy i starajmy się przekazywać jego tradycję następnym

pokoleniom.
Adrianna Basiura, kl. Ia
ŚWIĘTEGO SZCZEPANA

Drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia poświęcony jest
wspomnieniu pierwszego męczennika świętego Szczepana.
Szczepan, z pochodzenia Żyd
z Jerozolimy, był chrześcijaninem i jednym z siedmiu diakonów pomagających apostołom
Jezusa Chrystusa. Zginął za wiarę około 36 roku, ukamienowany
przez społeczność żydowską
w Jerozolimie.
Żydom nie podobało się,
że święty Szczepan głosi chrześcijaństwo. Najpierw uwięzili go.
Później oskarżyli o bluźnierstwo
i ukamienowali. Według Dziejów

Apostolskich przed śmiercią
Szczepan modlił się, by grzechy
jego prześladowców zostały im
wybaczone. Świadkiem kamienowania Szczepana był Szaweł Żyd z Tarsu, późniejszy Święty
Paweł i męczennik. W ikonografii przedstawia się Szczepana jako młodego diakona w białej
tunice lub w bogato tkanej dalmatyce. Jego atrybutami są: księga Ewangelii, kamienie na
księdze lub w jego rękach, gałązka palmowa. Męczennik jest patronem diakonów, woźniców,
murarzy, krawców, kamieniarzy,
tkaczy, kucharzy oraz diecezji
wiedeńskiej. Kult Szczepana rozwinął się wkrótce po jego śmierci. Jego grób odkryto w 415
roku. Później Atena Eudokia żona cesarza bizantyńskiego
Teodozjusza II - kazała wybudować bazylikę, konsekrowaną
w 460 roku. Świątynia przechodziła różne koleje losu, była
niszczona i odbudowywana.
W XIX wieku na jej fundamentach wzniesiono obecną bazylikę.
Z dniem św. Szczepana w dawnej
Polsce łączyło się wiele zwyczajów. W kościele w czasie mszy
świętej rzucano zboże na pamiątkę kamienowania męczennika.
Wieczór 26 grudnia nazywano
"szczodrym", ponieważ służba
dworska składała panom
życzenia
i
otrzymywała
poczęstunek i prezenty.
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Po przyjęciu smarowano
miodem pułap i rzucano ziarno.
Jeśli zboże przylgnęło, było to
dobrą wróżbą na pomyślne zbiory. Święty Szczepan jest patronem kamieniarzy, kucharzy i
tkaczy. W dawnej tradycji ludowej Podkarpacia pierwszy dzień
świąt - Boże Narodzenie świętowano w ciszy, z powagą, we własnym domu. Natomiast drugi dzień św. Szczepana był radosny,
gwarny i wypełniony spotkaniami towarzyskimi i wróżbami.
Niektóre z nich miały charakter
matrymonialny, podobnie jak
zwyczaje andrzejkowe.
Od
wczesnych godzin rannych
chłopcy, nazywani "śmieciarzami", odwiedzali domy, w których
mieszkały panny na wydaniu.
Starali się przyjść jak najwcześniej, tak by nie zdążyły one jeszcze uprzątnąć leżącej na
podłodze od wigilijnej wieczerzy
słomy. - Panna musiała się wykupić, najczęściej wódką. Aby jednak
uniknąć
wstydu
i konieczności wręczenia okupu,
dziewczęta wstawały zaraz po
północy i sprzątały. Bywało, że
w niedługim czasie kawaler odwiedzał ponownie dom panny,
ale już jako konkurent do jej ręki
– opowiada szefowa Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie Elżbieta Dudek-Młynarska. Przykry
zwyczaj dotykał nielubiane
dziewczęta. Kawalerowie mościli
słomą ścieżki do ich chat. Ponadto, w trudno dostępnych miejscach, najczęściej na dachach lub
drzewach, wieszali słomiane kukły. - Naznaczone w ten sposób

panny były pośmiewiskiem całej
wsi – wyjaśnia etnograf Andrzej
Karczmarzewski. Po porannych
odwiedzinach udawano się do
kościoła, aby wziąć udział
w szczególnej mszy świętej.
Wierni przynosili ze sobą ziarno
owsa, żyta, a także bób, czy
groch, i po mszy obrzucali się
nim na pamiątkę ukamienowania
świętego Szczepana. Elżbieta
Dudek-Młynarska dodała, że obrzucanie się ziarnem miało też
charakter magiczny i sprawczy –
miało zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Poświęconym
podczas sumy owsem gospodarze
obsiewali też nieurodzajne zagony, żeby ziemia dobrze plonowała. W sadach obwiązywali
drzewa słomianymi powrósłami,
aby dobrze rodziły w nowym roku. Nie zapominano też o zwierzętach. Rankiem w dniu św.
Szczepana gospodarze szli z kolędą do koni, a gospodynie do
bydła; dawano zwierzętom kolorowe opłatki, a także chleb i wigilijne
potrawy.
Krowy
dostawały także czosnek, który
miał je chronić przed urokami
rzucanymi przez czarownice.
Elżbieta Dudek-Młynarska wspomniała też o zdumiewającym
współcześnie zwyczaju z tradycji
lasowiackiej - do izby wprowadzano żywego konia. Gdy zwierzę załatwiło w pomieszczeniu
swoją potrzebę fizjologiczną, odczytywano to jako dobrą wróżbę
- "kupę szczęścia" dla gospodarza. Po całym dniu zabiegów
magicznych, które miały sprzyjać
losowi, wieczorami nadchodził
czas wzajemnych odwiedzin.

Oczekiwano też kolędników,
którzy składali życzenia i śpiewali odpowiednią kolędę pannie,
gospodyni albo gospodarzowi.
Kolędnicy nie omijali żadnej, nawet najbiedniejszej zagrody. Po
wsiach chodziły zatem grupy
z Herodem, kozą lub turoniem.
Jeszcze w XIX wieku kolędowanie nie miało charakteru widowiskowego. Było zabiegiem
o charakterze sprawczym, zapewniającym dobre urodzaje, pomyślność w gospodarstwie
i powodzenie w życiu. Cykl
Godnich Świąt, który rozpoczynało światło gwiazdy pozwalające spożyć wieczerzę wigilijną,
kończyło światło gwiazdy niesionej przez kolędników w wigilię
Trzech Króli. W samo święto, po
powrocie z kościoła, "odkurzano" poświęconym kadzidłem
izby, a na drzwiach wypisywano
kredą pierwsze litery imion królów, by w ten sposób zabezpieczyć dom przed złem. Tradycja ta
utrzymała się do dziś.
Adrianna Basiura, kl. Ia
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HEROD, KRÓL JUDEI, WIELKI OKRUTNIK
Po raz kolejny obchodzimy święta Bożego Narodzenia i wspominamy historię narodzenia
Jezusa. Każdy pamięta o rzezi niewiniątek opisanej w Ewangelii według św. Mateusza
oraz o wielkim ludobójcy Herodzie.

Mord kilku tysięcy nowo naro
dzonych chłopców

Herod znany jest nam z Biblii przede wszystkim jako zleceniodawca rzezi niewiniątek
w Betlejem i okolicy. Inne starożytne źródła potwierdzają, że był
wyjątkowym okrutnikiem. Zabił
swoją żonę i teściową, a nawet
szwagra, którego mianował najpierw kapłanem jerozolimskiej
świątyni, a następnie kazał podstępnie utopić w zbiorniku wodnym w Jerychu.
Mania prześladowcza

Wszędzie dopatrywał się
spisków. Zwrócił się nawet przeciw własnym synom. Dwóch
z nich kazał udusić, na najstarszego – Antypatra, następcę tronu
– również wydał wyrok śmierci.
Jego poddani nie znali dnia ani
godziny, zawsze mogli zostać
pojmani bądź zabici. Wszyscy

drżeli ze strachu przed swoim królem.
Herod zasłynął jednak też
jako wspaniały budowniczy.
Polecił przebudować Świątynię w Jerozolimie (jedyna
dziś zachowana jej część –
tzw. Mur Zachodni zwany
również Ścianą Płaczu – pochodzi właśnie z czasów
Heroda).
Za jego panowania w Palestynie panował dobrobyt,
stąd przydomek Heroda Wielki.

Koniec okrutnego króla był
straszliwy. Na początku kwietnia
4 r. p.n.e., pięć dni po zabójstwie
swego pierworodnego syna, Herod zmarł w męczarniach. Cierpiał na przewlekłą niewydolność
nerek i zgorzel Fourniera, która
prowadzi do martwicy tkanek
moszny. Współcześni widzieli
w tym „gniciu miejsc intymnych” słuszną karę za nieprawości, których okrutny król
dopuścił się za życia.
Piotr Pacyga, kl. Va
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JAK TO BYŁO Z MIKOŁAJEM?
Greckie imię Mikołaj znaczy tyle, co "zwycięski lud". Św. Mikołaj urodził się prawdopo
dobnie w mieście Patara w Licji około 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców,
uproszonym ich gorącymi modlitwami.
Święty Mikołaj z Miry

Od dzieciństwa wyróżniał
się nie tylko pobożnością, ale
także wyczuleniem na niedolę
bliźnich. Po śmierci rodziców
swoim majątkiem chętnie dzielił
się z potrzebującymi. Wybrany
na biskupa miasta Miry (obecnie
Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością
o ich potrzeby materialne.
Patron rybaków i marynarzy

Swoją modlitwą miał uratować rybaków w czasie gwałtownej burzy od niechybnego
utonięcia, dlatego odbiera cześć
również jako patron rybaków
i marynarzy. Podanie głosi, że
św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości
przez hotelarza za to, że mu nie
mogli zapłacić należności.

latach błogosławionych rządów 6
grudnia pomiędzy rokiem 345
a 352. Jego ciało zostało pochowane w Mirze, gdzie przetrwało
do 1087 r. 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do włoskiego
miasta Bari. Papież Urban II 29
września 1089 r. uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej na cześć więtego.

Współczesny święty Mikołaj
Święty Mikołaj – biskup, który
pomagał ubogim

Biskup Mikołaj urodził się
w Patarze, na terenie obecnej
Turcji, około 270 roku. Od najmłodszych lat wiązał swoją przyszłość z własną wiarą. Wierzący
pomagał ludziom ubogim, potrzebującym, w postaciach materialnych, modlitwach. Mógł
pomagać innym, ponieważ jego
rodzice byli zamożnymi ludźmi,
dlatego też nic im nie brakowało.

Dzieje świętego

Święty Grzegorz I Wielki
w żywocie św. Mikołaja podaje,
że w czasie prześladowania, jakie
wybuchło za cesarza Dioklecjana
i Maksymiana święty został
uwięziony. Uwolnił go dopiero
edykt mediolański w 313 r.
Święty Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei w 325 r., na
którym potępione zostały błędy
Ariusza.
Święty Mikołaj zmarł po długich

wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj
uratował przed śmiercią trzech
drobnych złodziejaszków, upraszając w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego
o darowanie im życia.”
Święty Mikołaj jest od
tamtej pory wzorem do naśladowania.

Działalność Mikołaja

Jedna z opowieści, w których biskup pomagał ludziom:
,,Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z mieszkańców
Patary popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść
za mąż. Biskup Miry wrzucił im
przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą.
Gdy został biskupem, zasłynął

Nasze
wyobrażenia
o świętym Mikołaju są sprzeczne
z tym, co mówią przypowieści.
Puszysty, starszy pan w czerwono-białym ubraniu i czarnych kozakach. Współcześni ludzie
wymyślili nową postać na wzór
biskupa z Patary. Nadali mu mocy magicznych, takich jak magiczny pył, renifery oraz elfy.
Mikołajki

Pierwsze mikołajki odbyły
się 6 grudnia 1804 roku, wtedy
zwyczaj rozdawania prezentów
najmłodszym wszedł do kultury,
która rozpowszechniła się na całym świecie. Jednak wtedy dzieciom dawano jedynie owoce,
słodycze i małe upominki, teraz
dzieci dostają o wiele więcej.
Julia Pietrusa, kl. IIa
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MIKOŁAJKI W KOŚCIELE ŚW. KLEMENSA
W ZAWOI CENTRUM
W całej Polsce (i nie tylko) na cześć świętego Mikołaja z Miry obchodzimy „mikołajki”.
„Mikołajki” to święto o głębokiej tradycji  już w XVIII wieku dzieci otrzymywały różne dro
biazgi  złocone jabłka, pierniczki, krzyżyki. To dzień, w którym obdarowuje się najbliż
szych prezentami. Szczególnie rozpieszczani są tego dnia najmłodsi. W jaki sposób
parafianie z górzystej miejscowości obchodzili to święto?

Jak co roku w Zawoi,
KSM (Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży) dzięki wsparciu
mieszkańców, właścicieli sklepów, restauracji oraz wielu innych
dobroczyńców,
zorganizowało „mikołajki” w kościele św. Klemensa. Dzięki
uzbieranym pieniądzom oraz
zbiórce przeróżnych zabawek
i łakoci 3 grudnia 2016 o godz.
16:00 grupa KSM przystąpiła do
pakowania paczek dla św. Mikołaja. W pocie czoła i wspólnymi
siłami aniołki uporały się z pakowaniem prezentów. Zajęło im to
cztery godziny, a przez cały czas
obecnym dopisywały świetne humory wywołane chęcią obdarowania innych.
Następnego dnia, tj. 4
grudnia o godz. 17:00, grzeczne
dzieci zgromadziły się w kościele, aby spotkać się ze św. Mikołajem. Po zakończeniu mszy
wszyscy wyczekiwali pokochanego przez dzieci dobroczyńcy.
Aniołki pojawiły się pierwsze, by
przygotować najmłodszych na
przyjście św. Mikołaja, opowiedziały historię biskupa z Mirry
oraz nauczyły ich piosenki, którą
on bardzo lubi. Akompaniował
i podśpiewywał im zespół św.
Mikołaja, który przez cały wie-

czór grał piosenki, w rytm których bawiły się dzieci (i nie
tylko).
Chwilę później w drzwiach świątyni pojawił się Mikołaj, wywołując na twarzach dzieci dużo
uśmiechu i przyczyniając się do
ich podekscytowania. Przybyły
gość, mimo podeszłego wieku
i długiej drogi, czule powitał zebrane maluchy. Następnie zasiadł
na środku kościoła, na przygotowanym wcześniej krześle i wraz
z pomocnikami zaczął obdarowywać dzieci. Gdy najmłodsi wyczekiwali na swoją kolej, by
osobiście porozmawiać z Mikołajem i otrzymać
paczkę,
aniołki
rozbawiały dzieci,
by w tak wyjątkowy wieczór, nie
wdarła się nuda.
Załoga biskupa
wzorowo spełniła
swoje
zadanie,
oczywiście sama
przez ten czas, dobrze się bawiąc.
Maluchy mogły
również wyrecytować wierszyk,
zaśpiewać piosenkę św. Mikołajowi,
co aniołki chętnie
nagradzały.

Aniołki wraz z Mikołajem
zaśpiewały Apel Jasnogórski, by
podziękować Bogu za udany
wieczór. Następnie pożegnały się
z maluchami i zapowiedziały, że
za rok znów ich odwiedzą. Następnie wróciły, skąd przybyły, a
wszystkie dzieci po niezapomnianym wieczorze, wyszły
z kościoła z rozradowaną buzią
i paczuszką w ręce.
Marta Pająk, kl. IIa
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TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Różne tradycje i zwyczaje uświetniają i nadają charakter świętu Bożego Narodzenia.
Obyczajów związanych z tym świętem jest bardzo dużo. Warto poznać ich znaczenie.
Łamanie się opłatkiem

Jest najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce.
Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu
Pańskim i złożeniu życzeń. Słowo „opłatek” pochodzi od łacińskiego „oblatum”, co oznacza
„dar ofiarny”. Opłatki zrobione
są z chleba przaśnego, czyli niesolonego, bez zakwasu i bez
drożdży, tylko z mąki i wody.
Dzielenie się opłatkiem oznacza
wzajemne pojednanie się, uczy,
że nawet ostatnim kawałkiem
chleba należy podzielić się z bliskim, zbliża oddalonych.
Choinka

Ubiera się ją w dniu, w którym
wspominamy naszych pierwszych rodziców: Adama i Ewę.
Przypomina ona ludziom naukę
o upadku i odkupieniu rodzaju
ludzkiego – Bóg przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia,
którą utracił, czyli dar nieśmiertelności.
Wolne miejsce przy stole

Znany i powszechny jest obecnie
w Polsce zwyczaj pozostawiania
wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone
bywa przede wszystkim dla przygodnego gościa. Pozostawiając
wolne miejsce przy stole, wyrażamy również pamięć o naszych

tlejemskiej, o której mówi ewangelista św. Mateusz, w Polsce
uroczystą wieczerzę rozpoczyna
się, gdy na niebie ukaże się
pierwsza gwiazda.
Siano pod obrusem

Powszechnie zachowywany jest zwyczaj wkładania siana
pod obrus na stół, przy którym
będzie spożywana uroczysta wie-

czerza wigilijna. W dawnych
wiekach i różnych częściach Polski zwyczaj ten różne przybierał
formy. Przypomina on nam
o ubóstwie groty betlejemskiej
i Maryi, która złożyła narodzonego Chrystusa na sianie w żłobie.

Jako symbol Bożego Naro- bliskich, którzy nie mogą świąt
Pasterka
dzenia przywędrowała do nas spędzić z nami. Miejsce to może
Pasterka kończy wieczór
z Niemiec pod koniec XVIII w. również przywodzić nam na pa- wigilijny, to msza odprawiana
mięć zmarłego członka rodziny. w kościołach dokładnie o północy. Zgodnie z tradycją upamiętPierwsza gwiazda
nia ona przybycie do Betlejem
Na pamiątkę gwiazdy be- pasterzy i złożenie przez nich
hołdu nowonarodzonemu Mesjaszowi. Zwyczaj sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej
wprowadzono w Kościele już
w drugiej połowie V wieku.
Alicja Pająk, kl. IIa
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WIGILIJNE SPOTKANIA KLASOWE
Dzień 22 grudnia 2016 roku to dzień spotkań klasowych w naszej szkole ze swoimi wy
chowawcami, by mogli podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia na święta Bożego
Narodzenia i zbliżający się rok 2017.

dzieję, że następna też taka będzie. Było ciasto, babeczki,
mandarynki, opłatek, czyli
wszystko, co na wigilii powinno
się znaleźć.
Wigilię można zaliczyć do
jak najbardziej udanych.
Izabela Spyrka, kl. Ia

Dnia 22.12.2016 r. odbyła
się wigilia uczniów klasy Ia. W
jej przygotowanie zaangażowała
się cała klasa.
Podzieliliśmy się równo
obowiązkami i podeszliśmy do
wigilii bardzo poważnie. Przydzieliliśmy sobie konkretne zadania. Najbardziej klasie zależało,
aby nastrój w pomieszczeniu był
świąteczny i spokojny. Podczas
organizowania wigilijnego spotkania wszyscy byli elegancko
ubrani. Po przygotowaniu stołu,
jedzenia oraz wszelkich potrzebnych do posiłku rzeczy wszyscy
zasiedli do stołu.
Na początku wigilii złożyliśmy sobie szczere życzenia i zaśpiewaliśmy kolędę. Po tych
tradycyjnych zwyczajach przyszedł czas na ucztę. Każdej z tych

czynności towarzyszyła ciepła,
rodzinna i świąteczna atmosfera.
Wszyscy miło i w zgodzie spędzili ten czas. Była to nasza
pierwsza wspólna, klasowa Wigilia. Spędziliśmy ją w spokojnym
i świątecznym nastroju. Mam na-

Dla klasy 3 gimnazjum była to ostatnia wigilia klasowa,
ostatnie spotkanie opłatkowe
z wychowawcą i kolegami z klasy w tej szkole. O godzinie 11:30
klasa miała swoją wigilię, wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Później
przez godzinę przy poczęstunku
mogli wspólnie porozmawiać,
pośmiać się i posłuchać kolęd.
Cała wigilia przebiegła
w bardzo miłej atmosferze
i z pewnością wszyscy będą ją
dobrze wspominać.
Natalia Łatka, kl. III

9

TRADYCJA I ZWYCZAJE

JEDYNKA 4/12/2016

WIGILIJNE SPOTKANIA KLASOWE

Dnia 22 grudnia 2016 r.
w klasie II a odbyła się wigilia
klasowa, która przebiegała w następujący sposób.
Najpierw dziewczyny ustawiły w klasie stoły, przyozdobiły
je dekoracjami, a potem zajęły
się wykładaniem jedzenia. Na
stołach można było ujrzeć parę
rodzajów ciast, babeczek, a także
wiele innych wypieków. Nie zabrakło również gorącego barszczu i przystawek z grzybami. Po
zakończeniu przygotowywania
klasy do wigilii wszyscy składaliśmy sobie wzajemnie życzenia,
łamiąc się opłatkiem. Następnie
usiedliśmy przy stołach i poczęstowaliśmy się przygotowanymi

potrawami. Podczas
jedzenia opowiadaliśmy sobie
różne żarty i historie.
Po skończonym posiłku
postanowiliśmy pośpiewać kolędy. Jedna z kolęd, którą zaśpiewaliśmy, nosiła tytuł ,,W żłobie
leży'', którą później zaprezentowaliśmy na wspólnym kolędowaniu. Potem nadszedł czas na
posprzątanie klasy.
O 12:30 wszyscy poszliśmy do auli posłuchać kolęd wykonanych przez inne klasy
gimnazjum.
Aleksandra Iciek, kl. IIa
W dniu 22 grudnia
bieżącego roku w klasie Ib

gimnazjum odbyły się wigilie
klasowe.
Dzieląc się opłatkiem,
słuchaliśmy puszczanych w tle
kolęd. Naszą klasę odwiedzili
zacni goście: pan dyrektor, pani
wicedyrektor i pani sekretarka.
Rozmawiając w nastrojowo
ubranej klasie, jedliśmy krokiety,
popijając barszczem. Na deser
kosztowaliśmy ciast i ciasteczek.
Wigilia upłynęła w miłej
atmosferze. Później udaliśmy się
na wspólne kolędowanie do auli.
Wigilia
w
klasie
przybliżyła nam tradycje świąt
Bożego Narodzenia.
Maria Woźniak, kl.Ib
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WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
Dnia 22.12.2016r. o godzinie 12:30 w szkolnej auli rozpoczęliśmy przygotowania do
wspólnego kolędowania w naszej szkole. Na spotkaniu pojawiły się klasy IIII gimnazjum.
Nie zabrakło też naszych ukochanych nauczycieli!

Całe widowisko rozpoczęło się od przemowy organizatora
wydarzenia - pana Zbigniewa
Marcaka. Następnie każda klasa,
zaczynając od klasy Ia gimnazjum, prezentowała wykonanie
wybranej kolędy.
Usłyszeliśmy nastepujące
utwory:
klasa Ia gimnazjum - ''Gore
gwiazda Jezusowi'';
Klasa Ib gimnazjum - Słowa kolędy zostały własnoręcznie napi-

sane przed Macieja Makosia,
natomiast uczniowie śpiewali do
podkładu z kolędy ''Przybieżeli
do Betlejem'';
Klasa IIa gimnazjum - ''W żłobie
leży'';
Klasa IIb gimnazjum - ''Oj, Maluśki!” oraz ''A Wczora z Wieczora'';
Klasa III gimnazjum - ''Wśród
nocnej ciszy''.
Całe spotkanie wypadło
znakomicie, towarzyszyła mu

świąteczna atmosfera. Każdy
uczeń podczas kolędowania poczuł magię tegorocznych świąt.
Wyśpiewywanie kolęd zostało zakończone o godzinie
13:15. Końcową mowę wygłosiła
wicedyrektorka naszej szkoły pani Lucyna Toka, która ogłosiła
też, że po kolędowaniu możemy
iść do naszych domów. Uczniowie bardzo się ucieszyli z tego
powodu.
Patrycja Matyja, kl. III

Miłą niespodzianką i niemałym zaskoczeniem dla wszystkich kolędujących był występ klasy Ib,
gdyż uczniowie zaintonowali kolędę napisaną przez swojego kolegę - Macieja Makosia. Bardzo serdecznie mu gratulujemy i zachęcamy innych do odkrywania swoich talentów na łamach naszego pisemka. Poszperajcie w swoich szufladach, zapewne znajdzie się tam coś ciekawego. Tymczasem publikujemy
kolędę Maćka.
Maciej Makoś, kl. Ib
-KOLĘDA„CHRYSTUS ZBAWI ŚWIAT”

1. Dzisiaj w żłobie się Pan Jezus narodził
Ludziom radość i nadzieję ogłosił
Refren:

Cieszmy się i radujmy
Cieszmy się i radujmy
Bo Chrystus zbawi świat
2. Kiedy Mędrcy go w Betlejem witali
Pokłon niski mu czym prędzej oddali
Refren:

Cieszmy się i radujmy...
3. Jeśli Boga zawsze będziesz w sercu miał
On cię nigdy nie opuści choćbyś spał
Refren:

Cieszmy się i radujmy...
4. Niech te święta nam przyniosą nadzieję
Że Pan Jezus nas obdarzy zbawieniem
Refren:

Cieszmy się i radujmy...
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SYLWESTER
Fajerwerki, szampan, muzyka, tańce, szalona zabawa do białego rana. Dla większości
z nas właśnie z tym kojarzy się sylwester. Jest to czas imienin, które są najhuczniej
obchodzone w Polsce. W tym czasie wiele osób radośnie wita Nowy Rok. Skąd wzięła się
tradycja sylwestrowa? Czy każdy wie, dlaczego świętuje w nocy 31 grudnia?

Sylwester w Polsce jest
obchodzony na różnorodne sposoby. Ci, którzy cenią sobie tradycję oraz huczne spędzanie tego
święta, wybierają się na wielkie
bale sylwestrowe, na które szykują specjalne kreacje oraz makijaże i fryzury.
Inni udają się na wielkie koncerty, podczas których można zobaczyć największe postacie
muzyczne na żywo. Niektórzy
wybierają kameralne spotkania
z przyjaciółmi i krewnymi.
Skąd wziął się Sylwester?

Grecka wróżka – Sybilla
przepowiedziała, że w roku 1000
nastąpi koniec świata. Zagłady
dokonać ma uwięziony w lochach Watykanu smok Lewiatan.
Według ludowych opowieści
w roku 317 bestię pokonał
i ujarzmił papież Sylwester I. Sybilla twierdziła, że potwór wybudzi się z wielowiekowego snu
właśnie w nocy z 999 na 1000
rok i zniszczy istniejącą cywilizację.
Gdy zbliżał się przepowiadany
czas spełnienia wróżby, w Watykanie urzędował papież Sylwester II. Nie tylko ludność Rzymu,
ale i całej Europy w napięciu,
strachu i przerażeniu oczekiwała
nadejścia pamiętnej nocy. W społeczeństwie zrodziło się logiczne
skojarzenie, że skoro Sylwester
I uwięzi smoka, to Sylwester II
będzie tym, który go uwolni. Za-

trwożeni ludzie oczekiwali na zagładę. Niektórzy chowali się
w domach, inni modlili się,
a jeszcze inni odprawiali religijne
pokuty. Wybiła północ. Lewiatan
się nie pojawił, a świat nadal istniał. Szczęśliwi i uradowani ludzie wybiegli na ulice miast, by
świętować kolejny Nowy Rok.
Rozpacz zamieniła się w bezgraniczną euforię, której towarzyszyły śpiewy, tańce i strumienie
wina. Wówczas po raz pierwszy
papież udzielił błogosławieństwa
„Urbi et Orbi - miastu i światu”.
Nazwy wszystkich zabaw i balów, odbywających się na przełomie grudnia i stycznia, pochodzą
od imienia tego papieża.
W taki oto sposób narodziła się
tradycja radosnego i hucznego
witania Nowego Roku. Również
od tego momentu każdego roku
papież błogosławi całemu światu.
Sylwester w Polsce

Sylwester na świecie

Na całym świecie organizowane są imprezy sylwestrowe.
Najbardziej znanymi są: sylwester na Times Square w Nowym
Jorku, sylwester na Polach Elizejskich w Paryżu, sylwester
w Londynie na Trafalgar Square
oraz bardzo prestiżowy sylwester
w Wiedeńskiej Operze. W każdym kraju różne są zwyczaje obchodów Nowego Roku.
Francja

Wśród młodych Francuzów popularne są zabawy w klubach i na dyskotekach. Trochę
starsi spędzają tę noc głównie
w restauracjach lub na balach.
Do jedzenia głównie podaje się
ostrygi, foie gras, przyrządzaną
na różne sposoby polędwicę wołową oraz sery. Szampan stanowi
obowiązkowy trunek tej nocy.
W Paryżu uczta kończy się przed
północą, a ludzie witają Nowy
Rok na Polach Elizejskich.
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Filipiny

Na Filipinach ludzie zapalają sztuczne ognie oraz odpalają
głośne petardy, włączają głośną
muzykę i zachowują się bardzo
głośno, przekonani, że hałas odstraszy złe duchy, a tym samym
zapobiegnie przyniesieniu pecha
w Nowym Roku. Do puszek
wrzucają monety, aby było jeszcze głośniej z przekonaniem, że
przyniesie to więcej pieniędzy
dla biesiadników. Ludzie niosą figury symbolizujące płodność
i obfitość, noszą kolorowe ubrania, aby pokazać swój entuzjazm
na nadchodzący rok. Stoły zastawione są jedzeniem. Według jednego z przesądów obowiązkowa
w tym czasie jest obecność koszyka z 12 różnymi owocami,
symbolizującymi
dobrobyt
w każdym miesiącu nowego roku. Większość Filipińczyków zapala swoje własne fajerwerki
sylwestrowe, lecz publiczne uroczystości takie jak w Nowym Jorku lub Sydney również są
organizowane i cieszą się dużą
popularnością.
Brazylia

W Brazylii uroczystości przeprowadzane są w całym kraju. Najsłynniejszym
i
zarazem
najpopularniejszym miejscem witania Nowego Roku jest plaża
Copacabana w Rio De Janeiro,
gdzie, co roku zbiera się od 1,5
do 2,5 miliona osób, aby wspólnie się bawić.
Korea

Tego dnia Koreańczycy pracują
krócej niż zwykle. Niektórzy
opuszczają zakłady pracy już
około 14:00-16:00 i wracają do
domu przygotowywać się do ob-

chodów Nowego Roku. Większość spędza ten dzień w domu z
rodziną lub przyjaciółmi. Popularne są także wyjścia wieczorem
do restauracji, gdzie przy piwie
oraz koreańskiej wódce soju
oczekuje się na odliczanie do
końca roku.
Meksyk

W Meksyku imprezom noworocznym towarzyszy wiele narodowych zwyczajów. Jednym z
nich jest włączanie telewizora i
czekanie na to, żeby usłyszeć
dwanaście uderzeń dzwonu. Według innego zwyczaju, każda
osoba, która o północy wyjdzie
na zewnątrz z walizką, może spodziewać się, że następne 12 miesięcy obfitować będzie w liczne
przygody i wyjazdy. Co ciekawe,
bagażu nie trzeba wypełniać rzeczami. Według przesądu wystarczy spacer z pustą walizką.
USA

Amerykanie spędzają Nowy Rok na placach i ulicach.
Główna impreza odbywa się na
Times Square. W Nowym Jorku
ważąca 5386 kg oraz 3,7 m średnicy kula zaczyna się obniżać o
godzinie 23:59 i dociera do podnóża wieży, na której się znajduje
punktualnie o północy, w towarzystwie sztucznych ogni, migocących świateł i intensywnego
medialnego przekazu. Ta uroczystość przyciąga corocznie ok. miliona osób.
Ciekawostki sylwestrowe

- Święty Sylwester, którego imię
związane jest z nocą 31 grudnia,
jest patronem zwierząt domowych;
- 31 grudnia imieniny obchodzą:
Sylwester, Sylwestra, Katarzyna,
Donata, Mariusz, Paulina, Seba-
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stian i Melania;
- Sylwester jest ostatnim dniem
roku kalendarzowego;
- Imię Sylwester wywodzi się od
łacińskiego przydomka „silvestris”, oznaczającego „tego, który
żyje w lesie”;
- Kościół katolicki obchodzi w
ten dzień wspomnienie świętej
Katarzyny Laboure i świętej Melanii;
- W Sylwestra urodzili się: Nicholas Sparks (amerykański pisarz), Anthony
Hopkins
(brytyjski aktor), Val Kilmer
(amerykański aktor), George
Marshall (amerykański generał,
polityk, laureat Nagrody Nobla),
Wojciech Kossak (polski malarz), Agnieszka Grochowska
(polska aktorka), Donna Summer
(amerykańska piosenkarka), Kajetan Koźmian (polski poeta i publicysta), Tadeusz Breza (polski
pisarz), Ben Kingsley (angielski
aktor);
- W Sylwestra zmarli: Sylwester
I (papież, święty), Wiesław
Drzewicz (polski aktor), Józef
Wysocki (polski generał), Kazimierz Dejmek (polski reżyser teatralny), Władysław Umiński
(polski pisarz), Bogusław Radziwiłł (książę), Janusz Radziwiłł
(książę);
- Ważne wydarzenia sylwestrowe: kanonizowanie Stanisława
Kostki (1726), uznanie Ottawy
za stolicę Kanady (1857), opatentowanie gry planszowej „Monopoly” (1935), bitwa na Morzu
Barentsa (1942), powstanie krajowej Rady Narodowej w Polsce
(1943), zawieszenie stanu wojennego (1982), formalny koniec
istnienia ZSRR (1991).
Dominika Lasa, kl. III
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Dnia 18 grudnia 2016 roku
w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi po raz kolejny odbył
się kiermasz świąteczny, na którym przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum,
Świetlicy Środowiskowej, Koła
Gospodyń Wiejskich, Mount Trip
oraz inni przygotowali własnoręcznie zrobione ozdoby.
Na kiermaszu można było
kupić różnego rodzaju stroiki
świąteczne, choinki z piór i makaronu, kolorowe bombki z cekinów, kartki świąteczne oraz
wypieki, które swoim zapachem
witały wszystkich zainteresowanych. Nie zabrakło także modnych w tym sezonie,
własnoręcznie robionych bransoletek oraz przedmiotów zrobionych z quillingu.
Kiermasz trwał od 7:30 do
13:00. Miejmy nadzieję, że kiermasz świąteczny stanie się tradycją na kolejne lata w Zawoi.
Natalia Łatka, III gim
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WYNIKI CASTINGU

Casting do Jasełek odbył się 9 grudnia 2016
r., po godzinie 13:25. Przed salą 206 zebrali się
uczniowie z gimnazjum i ze szkoły podstawowej.
Większości kandydatom towarzyszyło lekkie zdenerwowanie i trema.
Do klasy wchodziło się po 3 osoby. Po chwili
zastanowienia i zaproponowaniu ról przez jury –
panią Joannę Pacygę oraz panią Katarzynę Wilczyńską – ćwiczyło się chwilę wybrany tekst,
a później prezentowało pojedynczo lub w parach
swoje umiejętności.
Casting skończył się około godziny 15:00,
a jego wyniki zostały ogłoszone w następnym tygodniu (w czwarek). Do spektaklu zostali zaangażowani głównie uczniowie starszych klas, ale
w przedstawieniu pojawią się również młodsi koledzy.
Julia Pietrusa, kl. IIa
W JASEŁKACH 2017 WYSTĄPIĄ:

ANIOŁ 1 MAGDALENA PIERGIES
ANIOŁ 2 PATRYCJA PENA
NARRATOR (ANIOŁEK) WIKTORIA SPYRKA
ANIOŁ GABRIEL
ALICJA PAJĄK
ANIOŁ MICHAŁ
JULIA PIETRUSA
HEROD
P. ŁUKASZ STOPKA
DIABEŁ 1
NATALIA ŁATKA
DIABEŁ 2
RAFAŁ DOLECH
DIABEŁ 3
EDWIN GIERTUGA
PASTERZE:
JAKUB
ŁUKASZ SZCZUREK
WALUŚ
KAROL SPYRKA

PIETREK
MARCIN PASIERBEK
KRÓLOWIE:
BALTAZAR
PRZEMYSŁAW WRONKA
KACPER
PAWEŁ BARTUNEK
MELCHIOR
ARTUR DUDOŃ
CZARNA OWCA KLAUDIUSZ CHOWANIAK
OWCZAREK MIŁOSZ STOCZEK
ANIOŁEK 1
JOLANTA MĘTEL
ANIOŁEK 2
JUSTYNA SZARLEJ
ANIOŁEK 3
WERONIKA ZAJDA
ŚW. PIOTR
P. ZBIGNIEW MARCAK
SŁUGA 1
JAKUB SMYRAK
SŁUGA 2
ANTONI BOGDAN
SŁUGA 3
PAWEŁ SZAFRANIEC
SŁUGA 4
MAKSYMILIAN DOBEK
ŻOŁNIERZ
KACPER SMYRAK
WRÓBEL
MATEUSZ SAŁACIAK
WRÓBLOWA MARTA PAJĄK
NARRATOR - WRÓBELEK 1
ELIZA CIEPŁY
WRÓBELEK 2 KAMILA BUBA
WRÓBELEK 3 MAGDALENA WŁOCH
WRÓBELEK 4 PRZEMYSŁAW HUTNICZAK
JÓZEF
OSKAR BÜRGER
MARYJA
MARZENA SPYRKA
OSIOŁEK
MATEUSZ BÜRGER
PASTERKA
KAROLINA SZARLEJ
GWIAZDA
EMILIA KRZYŚ
DUET O ANIELSKICH GŁOSACH
ADRIANNA BASIURA,
GABRIELA KLIMASARA
KONFERANSJER
MARIA WOŹNIAK
Dziękujemy wszystkim kandydatom
za poświęcony czas i udział w castingu!
W styczniu będziemy prowadzić
nabór do
chórku.
mgr
A.
WarmuzTrybała
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NIEZWYKŁA LEKCJA
W jaki sposób sprawić, aby uczniowie zaangażowali się w lekcję? Jest to trudne pytanie,
które zadają sobie nauczyciele niezależnie od nauczanego przez nich przedmiotu. Jedną
z metod jest połączenie nauki i zabawy. W jaki sposób przeprowadzić taką lekcję? Temu
zadaniu musieli sprostać uczniowie klasy trzeciej gimnazjum.

18 listopada, w piątek,
w naszej szkole na drugiej godzinie lekcyjnej odbyła się niezwykła lekcja języka polskiego. Brali
w niej udział uczniowie trzeciej
klasy gimnazjum.
Lekcja rozpoczęła się o godzinie 8:35 w sali nr 205. Trzecioklasiści mieli chwilę czasu na
rozłożenie niezbędnego sprzętu
i przygotowanie klasy. Następnie
przebrali się w kostiumy i rozpoczęli przedstawienie. Polegało
ono na pokazaniu, jak mógłby
wyglądać sąd nad tytułową bohaterką książki Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”.
Wystąpiły dwie grupy.
W skład drugiej wchodziły: Julia
Pacyga (Balladyna), Wiktoria
Kostyra (Filon, woźny), Aleksandra Dyrcz (sekretarz, oskarżyciel), Anna Mętel (sędzia) oraz
Ewa Sobczak (Goplana, Alina,
dres). Pozostali uczniowie wystąpili w roli obserwatorów. Lek-

cja
skończyła
się o godzinie
9:20.
Dnia
21 listopada
2016 roku odbyła
się kolejna niezwykła
lekcja
polskiego. Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum przygotowali krótkie
przedstawienia mające pokazać,
w jaki sposób mógłby odbyć się
sąd nad Balladyną – tytułową bohaterką dramatu Juliusza Słowackiego.
Lekcja rozpoczęła się o godzinie 10:25 w sali nr 205. Po
odpowiednim
przygotowaniu
klasy i przebraniu się w kostiumy

trzecioklasiści rozpoczęli widowisko. Wystąpili: Grzegorz Stańczyk (sekretarz), Kamil Nowak
(obrońca), Damian Rak (Grabiec), Marcin Pacyga (Pustelnik),
Aleksander Zemlik (woźny),
Mateusz Mika (Balladyna), Patryk Kudzia (sędzia) oraz Oskar
Burger (prokurator). Zajęcia zakończyły się o godzinie 11:10.
Obie grupy sprawdziły się
świetnie, jednakże u drugiej wyróżniały się dobrze dobrane kostiumy i przemyślany scenariusz.
Zasługują na dużą pochwałę. Zajęcia bardzo się wszystkim podobały.
Dały
możliwość
zrozumienia, na czym polegają
„role” adwokata, prokuratora, sędziego i świadków oraz jak przebiega rozprawa sądowa. Jest to
świetny pomysł na połączenie
nauki i zabawy. Powinno się organizować więcej takich lekcji.
Lasa Dominika, kl. III
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POCZYTAJ MI, KOLEŻANKO LUB KOLEGO!
„Poczytaj mi, koleżanko lub kolego”  to akcja Biblioteki Szkolnej, która w ramach
rozwoju i wspierania czytelnictwa organizuje działania promujące czytelnictwo wśród
uczniów.

Dnia 20 grudnia 2016r.
uczniowie klasy IIb (Marzena
Spyrka, Norbert Groń, Paweł
Szafraniec) czytali uczniom klasy
Ib nauczania początkowego bajkę
pt. "Choinka" Hansa Christiana
Andersena w ramach akcji Biblioteki Szkolnej "Poczytaj mi,
koleżnko lub kolego".
Główną bohaterką była
choinka, która chciała być duża.
Mijały lata, a ona wciąż była mała. Pewnego dnia inne drzewa zostały ścięte i wywieziono je do
miasta. Był okres bożonoarodzeniowy, więc drzewka zostały pęknie udekorowane. Choince się to
bardzo spodobało, też tak chciała.
Nadszedł dzień, w którym stanęła
w donicy na środku pokoju, przybrana była bombkami, lampkami,
cukierkami i innymi pięknymi
ozdobami. Następnego poranka
została wyniesiona na strych. Było jej z tego powodu bardzo
smutno. Wiosną spalono ją na
ognisku i pozostał z niej tylko
popiół. Wtedy choinka przypomniała sobie te słowa: "Cieszcie
się tym, co macie, bo kiedyś nic
nam nie zostanie".
Maluchy były bardzo zainteresowane powyższą historią.
Pełne wrażeń wróciły do swojej
sali, aby wyobrazić sobie choinkę
z opowieści i ją narysować.
Wiem, że uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne czytanie bajki.
Marzena Spyrka, kl. IIb
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KONKURSY NA LOGO ROZSTRZYGNIĘTE!

Dnia 20 grudnia nastąpiło wręczenie nagród
uczniom, którzy opracowali projekty dwóch logo dla szkolnego koła teatralnego i szkolnego pisemka „Jedynka”. Dokonał tego dyrektor - pan Krystian Kaznowski w obecności wszystkich gimnazjalistów.
Zwycięzcą okazał się Adam Fujak z klasy III za opracowanie obu projektów. W nagrodę otrzymał pamiątkowe podziękowanie i album „Babiogórskimi
ścieżkami – o przyrodzie okiem obiektywu” ufundowany przez Babiogórski
Park Narodowy. Podziękowanie wręczono także uczennicy klasy VIa – Patrycji
Penie za projekt logo szkolnego koła teatralnego. Otrzymała ona nagrodę
książkową i pakiet materiałów edukacyjnych BgPN.
Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy im za zaangażowanie i pracę
włożoną w przygotowanie projektów.
Organizatorzy
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STYPENDIADA POLONISTYCZNA
W dniach od 5–9 grudnia 2016 r. uczniowie klas IVVI szkoły podstawowej wzięli udział
w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym: STYPENDIADA POLONISTYCZNA dla klas
4–6.

W tegorocznej edycji organizatorzy zaproponowali zmagania w następujących konkursach
tematycznych z zakresu edukacji
polonistycznej:
1. Konkurs czytelniczy „Kreator”
2. Konkurs ortograficzny „Ortograf”
3. Konkurs literacki „Polonus”.
Zakres tematyczny poszczególnych konkursów był następujący:
1. Konkurs czytelniczy „Kreator”
– w konkursie należało wykazać
się znajomością treści następującego utworu literackiego:
● klasa 4 – Sempé i Goscinny
„Mikołajek” (cz. 1 serii), Nasza
Księgarnia,
● klasa 5 – Ferenc Molnár
„Chłopcy z Placu Broni”,
● klasa 6 – Irena Jurgielewiczowa „Ten obcy”.
2. Konkurs ortograficzny „Ortograf” – sprawdzał w poszczególnych klasach 4-6 znajomość
następujących reguł ortograficznych:
● u – ó, ż– rz, h – ch.
3. Konkurs literacki „Polonus” –
uczniowie mieli za zadanie napisać jednostronicowe wypracowanie na podany temat. Konkurs

sprawdzał umiejętność posługiwania się wybraną formą wypowiedzi pisemnej:
● klasa 4 – opowiadanie twórcze,
● klasa 5 – opowiadanie twórcze
z dialogiem,
● klasa 6 – list prywatny.
Stopień trudności poszczególnych konkursów dostosowany
był do: wieku uczestników, możliwości edukacyjnych dzieci i treści programowych.
Do rywalizacji w tej edycji
przystąpili następujący uczniowie:
klasy 5:
Konkurs ortograficzny:

1. Piotr Pacyga
2. Wiktoria Spyrka
3. Justyna Szarlej
klasy 6:

Konkurs czytelniczy:

1. Eliza Ciepły
2. Oliwier Fujak
3. Aleksandra Liszka
4. Jakub Malik
5. Hubert Pacyga
6. Anna Kuś
7. Anna Matyja
8. Emilia Krzyś
9. Ramona Guzik
10. Gabriela Szczybura
11. Iwona Trzebuniak

12. Kamil Pawowicz
Konkurs ortograficzny:

1. Gabriela Tomczak
2. Szymon Kudzia-Sas
3. Damian Tchórz
Konkurs literacki:

1. Patrycja Pena
2. Maja Polak
3. Joanna Kuś
Testy zostały napisane, teraz z niecierpliwością czekamy
na ich wyniki, które zostaną
ogłoszone 28 lutego 2017 r., a na
na stronie internetowej Firmy
Edukacyjnej „Orzeł” zostanie
opublikowana lista orłów czytelniczych, ortograficznych i literackich. Następnie w terminie
1-15 marca 2017 r. zostaną podane kompletne wyniki poszczególnych laureatów, finalistów
i uczestników, wszystkie nagrody
główne i nagrody specjalne
(przyznane w kategoriach I-IV),
a także podziękowania.
Wszystkim uczestnikom
życzę powodzenia!
Koordynator Projektu
Katarzyna Wilczyńska
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KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY
Im bardziej jesteś kolorowy – tym lepiej! Twój ubiór, dodatki muszą pokazać, że jest kolo
rowy dzień. Wyznaczony kolor ma dominować w twoim stroju.

Dnia 19 grudnia 2016 roku
odbył się w naszej szkole „Dzień
Kolorów”. Motywem przewodnim w tym miesiącu stał się kolor
niebieski.
Uczniowie poprzez dopa-

również wzięło udział w tej zabawie. Uczennice klasy IIa
gimnazjum sprawdziły, kto - według nich - poradził sobie z tym
zadaniem najlepiej.
"Najbardziej na niebiesko
ubraną" klasą okazali się uczniowie klasy IIa szkoły podstawowej. Szczególną uwagę przykuł
strój pani Beaty Warty–Madej.
Dziękujemy wszystkim za
udział w grudniowym "Dniu Kolorów" i zachęcamy do dalszej
sowanie się kolorystyczne do zabawy w kolejnych miesiącach.
obowiązującej barwy w „Dniu
Aleksandra Iciek,
Kolorów” mieli szansę uniknąć
Alicja Pająk, kl. IIa
odpowiedzi ustnej. Jednak nie
tylko uczniowie lubią tego typu
wyzwania. Wielu nauczycieli
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REGULAMIN „KOLOROWEGO DNIA”
W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Im bardziej jesteś koloro
wy – tym lepiej! Twój ubiór, do
datki muszą pokazać, że jest
kolorowy dzień. Wyznaczony ko
lor ma dominować w Twoim
stroju.

makijażu.
3. Górna i/lub dolna część garderoby ma być w danym kolorze/wzorze.
Może to być wielokolorowa
część garderoby, ale dany kolor/wzór musi wyraźnie się wyróżniać.

Dnia”, w tym dniu jest zwolniony z odpowiedzi ustnych.

8. Zasada „Kolorowego Dnia”
nie dotyczy:
a) prac klasowych i zapowiedzianych kartkówek;
b) zapowiedzianych powtórzeń materiału;
c) prac domowych;
4. „Kolorowy Dzień” jest podad) aktywnej pracy na lekcji;
wany do wiadomości uczniów
e) lekcji wychowania fii nauczycieli z co najmniej tygo- zycznego.
dniowym wyprzedzeniem.
9. Podczas „Kolorowego Dnia”
5. Wylosowany kolor/wzór oraz komisja składająca się z uczennic
dzień, w którym będzie obowią- redagujących dział „Moda i urozywał zostanie ogłoszony na ta- da” w szkolnej gazetce pt. „Jeblicy informacyjnej.
dynka” będzie odwiedzać klasy
i wykonywać pamiątkowe fotoW ciągu roku szkolnego jeden grafie najbardziej „kolorowych”
1. Jeden dzień każdego miesiąca 6.kolor/wzór
zostać wy- uczniów i nauczycieli.
roku szkolnego jest ogłaszany brany więcejnieniżmoże
jeden
raz.
dniem danego koloru/wzoru.
Każdy, kto dostosuje się do
2. Dany kolor/wzór dotyczy 7.barwy/wzoru
„Kolorowego
odzieży, obuwia, dodatków, a nie
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JAK UWOLNIĆ ENERGIĘ SPOŁECZNĄ?
W grudniu gimnazjaliści mogli wziąć udział w ciekawym przedsięwzięciu, a to za sprawą
Fundacji Energia Społeczna, która zrealizowała dla nich warsztaty dotyczące aktywności
społecznej i obywatelskiej. Profesjonalna pomoc trenera pozwoliła uwolnić wyobraźnię
i otworzyć "wór" z pomysłami, które można by było zrealizować w naszej miejscowości.
Mamy nadzieję, że nie wszystkie one pozostaną tylko w sferze marzeń...

Dnia 9 grudnia 2016 roku,
o godzinie 8.30 w auli zebrali się
przedstawiciele wszystkich klas
gimnazjum z Zespołu Szkół
w Zawoi Centrum. Odbył się tam
projekt Uwalniamy Energię Społeczną zrealizowany przez Fundację
Energia
Społeczna
dotyczący aktywności społecznej
i obywatelskiej.
W ramach projektu zrealizowano 10 godzin warsztatów
o tematyce:
- Co to jest organizacja pozarządowa?
- Jak zachęcić i zaangażować innych do działania na rzecz lokalnej działalności?
- Edukacja pozaformalna.
Uczestnictwo społeczne – jak
młodzież może wpłynąć na swoje
otoczenie.

- Co to jest wolontariat? Dlaczego warto działać wolontariacko?
- Wolontariat za granicą: szanse
i możliwości. Erasmus+
- Szkolne Koło Wolontariatu –
jak mogę w nim działać?

- Analiza potrzeb.
- Analiza zasobów – mapa społeczna.
- Praca metodą projektu.
- Działalność społeczna – pierwszy krok na rynku pracy. Analiza.
Projekt Uwalniamy Energię Społeczną trwał przez dwa
dni – czwartek i piątek. Prowadził go koordynator projektu
Szymon Waluś. Był współfinansowany ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Dzięki temu
przedsięwzięciu młodzi ludzie
nauczyli się samodzielnie organizować różne kampanie społeczne.
Jadwiga Basiura, kl. III
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O ŁAMANIU PRAW CZŁOWIEKA I KOBIET
NA ŚWIECIE
Dnia 15.12.2016 roku w szkolnej auli odbył się pokaz prezentacji na temat „Prawa kobiet”.
Prelekcja ta była częścią projektu gimnazjalnego, który każdy gimnazjalista musi zaliczyć.
Podczas tego wydarzenia w auli zgromadziło się więc całe gimnazjum, poczynając od
klas I do klasy III.

Prezentacje
wykonali
uczniowie z klasy III gimnazjum:
Ewa Rzewnicka i Julia Pacyga
oraz Aleksander Zemlik i Oskar
Burger.
Pierwszą prezentacją, którą
mogliśmy zobaczyć, była prezentacja dziewczyn, których zadaniem było opisać prawa kobiet
w różnych państwach, w różnych
religiach i w różnych kulturach.
Pokaz multimedialny był bardzo
wyczerpujący, ponieważ zawierał
dokładnie 54 slajdy. Wnioskujemy, iż dziewczyny włożyły w to
sporo pracy, jednak było warto.
Przekazały nam szeroką wiedzę
na temat tego, jak kobiety są traktowane na całym świecie - od starożytności - rzymianki, atenki,
spartanki, przez średniowiecze ruch feministyczny, sufrażystki,

aż kończąc na religiach - judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm.
Drugą prezentację przygotowali nam chłopcy. Ich temat
był nieco inny. Mieli zaprezento-

wać nam wiadomości na temat
„Łamanie praw człowieka”.
Prezentacja zawierała około 30 ciekawych slajdów. Z tego
pokazu do naszej świadomości
dotarły zarówno ciekawe, jak
i przerażające wiadomości. Dzieci w uboższych krajach (ok.10
lat) są zmuszane do wykonywania ciężkiej pracy w bardzo niekorzystnych dla nich warunkach.
Wynika z tego, że dzieci są narażone na pewną śmierć. Natomiast
kobietom w islamie zabraniane
jest praktycznie wszystko...
To wydarzenie na pewno
zostanie w pamięci niejednego
ucznia. Było ono bardzo interesujące i zapewne jest uznawane
za jedno z najciekawszych w naszej szkole.
Patrycja Matyja, kl. III
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PROTEST SONG PRZECIWKO WOJNIE
I ŁAMANIU PRAW KOBIET NA ŚWIECIE
Dnia 15 grudnia w Gimnazjum nr 1 w Zawoi Centrum miało miejsce przedstawienie w re
żyserii Katarzyny Wilczyńskiej pt. „Protest song przeciwko wojnie” zorganizowane przez
Szkolne Koło Teatralne „Etiuda”. Połączone zostało ono z pokazem projektu edukacyjne
go przygotowanego pod kierunkiem pani Joanny Pacygi. Jego tematyką były prawa czło
wieka i ich łamanie, a konkretnie łamanie praw kobiet w Syrii.

Całe wydarzenie rozegrało
się w godzinach porannych.
Uczniowie klas gimnazjalnych
spokojnym krokiem, przemierzając schody, udali się do auli i zajęli miejsca. Warto wspomnieć
o nietypowym zaaranżowaniu
miejsca na auli - krzesła zostały
ustawione w dwóch rzędach naprzeciwko siebie, pozostawiono
wolne miejsce wzdłuż auli. Przy
jednej ścianie pozostawiono
miejsce na "scenę" dla aktorów,
a po drugiej stronie znajdował się
ekran, na którym uczniowie realizujący projekt edukacyjny przedstawiali swoje prezentacje.

Występ - dość odważny,
jak na przedstawiany w gimnazjum, poruszał bowiem temat
wojny i okrucieństwa ludzi, pokazywał różne aspekty wojny,
powody podejmowania działań
wojennych i ich skutki dla społeczeństwa niezależnie od wyznawanej
religii,
poglądów
politycznych, statusu materialnego czy wieku.
Spektakl podzielono na
dwie części - część taką "właściwą" i scenki przedstawiane przez
uczniów o traktowaniu kobiet
w Syrii.
Pierwsza część była bardziej "profesjonalna", koordynowana przez panią Katarzynę
Wilczyńską, ze scenariuszem

również przez nią przygotowanym, zawierającym wiersze
i piosenki o tematyce adekwatnej
do poruszanego tematu, które
uczniowie recytowali podczas inscenizacji. Zauroczyło mnie użycie wierszy Cz. Miłosza
„Piosenka o końcu świata” oraz
wiersza pt. ,,Ocalony’’ T. Różewicza. Role wymagały od aktorów dużego wkładu pracy
i umiejętności pokazania emocji,
któremu to zadaniu większość
aktorów sprostała. Najbardziej
spodobała mi się kreacja Julii
Pietrusy, wczuła się mocno
w swoją rolę i przeżywała ją całą
sobą.
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PROTEST SONG PRZECIWKO WOJNIE
I ŁAMANIU PRAW KOBIET NA ŚWIECIE
Scenografia - białe płótna,
podesty, tablica z ogłoszeniami
wywieszanymi na początku przez
żurnalistów - to wszystko pozwoliło uczniom wczuć się w sytuacje przedstawiane podczas
spektaklu. Podkład muzyczny został nad wyraz dobrze dobrany
do całości, użyto takich utworów,
jak: „Marzenie" - Schumanna;
„V Symfonia" Beethovena;
,,Koncert Warszawski’’, ,,Poranek’’ ,,Peer Gynt’’ Griega; ,,Symfonia
Leningradzka".
Akompaniament, chociaż zgrany
ze scenariuszem, to miejscami
puszczany był za cicho, miejscami - za głośno, co dało się odczuć
i lekko przeszkadzało.
W drugiej części spektaklu
przedstawiono w skrócie traktowanie kobiet w Syrii, co z pewnością nie jest
łatwym tematem dla
młodzieży szkolnej.
Scenariusz został
napisany
przez
uczennice i przedstawiony dzięki pomocy
pani
Katarzyny Wilczyńskiej. Zostały zaprezentowane, oprócz
wydarzeń i dialogów
bohaterów, również
kwestie narratora
objaśniającego, jakie
prawa przysługują
kobietom oraz w jaki sposób mogą zostać ukarane za ich
łamanie.
Z założenia

islam jako religia zabrania
krzywdzenia kobiet i pozwala im
na żądanie rozwodu. Jednak to
fundamentaliści zaczęli łamać jej
zasady pod pretekstem świętej
wojny religijnej. Islam jest w rzeczywistości bardziej ludzką religią niż jest to ogólnie
postrzegane. Warto byłoby o tym
wspomnieć podczas występu, ponieważ ukazano islam wyłącznie
ze złej strony, chociaż, może
i słusznie, pokazując w ten sposób, do czego może prowadzić
wszelki fanatyzm religijny.
Role w tej części inscenizacji były nieco lżejsze niż w poprzedniej, jednak w dalszym
ciągu wymagające. Spodziewałam się, biorąc pod uwagę wiek
widowni, że całość zostanie po
prostu wyśmiana. Uczniowie,
wbrew moim obawom, potrakto-

wali spektakl poważniej, niż mogłabym myśleć, a młodzi aktorzy
w swoje kwestie włożyli wiele
pracy i trudu.
Wydarzenie z 15 grudnia
można zaliczyć z całą pewnością
do tych bardziej ciekawych
w szkole. Aktorzy odegrali swoje
role niezwykle realistycznie. Nawet kostiumy, chociaż amatorskie, w porównaniu do
teatralnych, dobrze zostały dobrane. Spektakl bardzo mi się
spodobał i szybko nie powinnam
zapomnieć jak ambitnych
uczniów ma w swoich szeregach
nasze gimnazjum.
Ewa Sobczak-Rzewnicka,
kl. III
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KRÓL NAPRAWDĘ WIELKI,
CZYLI MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI
343 lata temu żywota dokonał Michał Wiśniowiecki. Przyczyną śmierci z bożej łaski króla
polskiego, księcia litewskiego było przejedzenie i decyzja o wybraniu się w daleką podróż
pomimo złego stanu zdrowia.

się kiszonym ogórkiem. W świetle innych –
zatruł owocami. Pojawiły się także teorie
o otruciu i wrzodach żołądka (o czym świadczyć mógłby niezdrowy wygląd księcia). Dolegliwości Wiśniowieckiego określano także
współcześnie mianem suchot. Mimo złego
stanu zdrowia, wbrew zaleceniom lekarzy,
władca zdecydował się na wyprawę z Warszawy do Lwowa. Kres tej podróży okazał się dla
niego także kresem życia.
Korybut Wiśniowiecki już na rogatkach miasta zaczął odczuwać silny ból głowy, który nie
pozwalał mu jeść (co akurat przy jego nadwadze raczej by nie zaszkodziło) ani spać. Później cierpiał także na kłucie w bokach
i osłabienie.
Kres Króla

.
Król  łakomczuch

10 listopada 1673 roku żywota dokonał Król
Polski i Wielki Książę Litewski Michał Korybut
Wiśniowiecki. Na temat jego nawyków żywieniowych krążą do dziś opowieści, którym czasem nie
sposób dać wiary. Pewnego razu zjadł rzekomo tysiąc pomarańczek przysłanych mu z Gdańska. W tej historii widać przesadę, ale prawdą jest,
że władca był wielki zgodnie z tytułem i miał sporą
nadwagę.
Różne przyczyny

Przyczyny jego śmierci zostały różnie odnotowane w źródłach. Według niektórych, zadławił

W końcu władca poczuł się tak źle, że spisał
testament, zaś 6 listopada został namaszczony
olejami. Po kilku dniach zmarł. Biorąc pod
uwagę nagłe pogorszenie jego stanu zdrowia
i wyniki sekcji, pęknięcie wrzodów wydaje się
jak najbardziej prawdopodobne.
W rodzinie Wiśniowieckich nie był to zresztą
jedyny przypadek zgonu związanego z jedzeniem.
Ojciec króla, Jeremi Wiśniowiecki, także zmarł
w wyniku dolegliwości żołądkowych. Wersja najbardziej prozaiczna mówi, że pokonała go zakaźna
biegunka, wersja dramatyczna – że został zamordowany. Bardzo jednak możliwe, że zatruł się mieszanką ogórków i miodu pitnego, która w tamtych
czasach nie była wcale aż tak ekstrawagancka.
Piotr Pacyga, kl. Va
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Z WIZYTĄ U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Tegoroczne
mikołajki
świętowaliśmy w Krakowie.
Najpierw poszliśmy do kina na film pt. „Vaiana – skarb
oceanu”. Bajka zachwycała bogactwem pięknych krajobrazów
oraz ciekawych przygód sympatycznych bohaterów w czasie podróży przez ocean.
Następnie pojechaliśmy do
Klockolandu. Tam zabawę rozpoczęliśmy od napisania listu do
świętego Mikołaja i zbudowaniu
najwyższej choinki z klocków.
Najbardziej podobało się nam
w sali interaktywnej, gdzie mogliśmy samodzielnie sterować robotami i pojazdami wykonanymi
z klocków. W kolejnej sali budowaliśmy ozdoby świąteczne, które zawiesiliśmy na choince –
oczywiście z klocków Lego. Na
zakończenie spotkaliśmy się ze
świętym Mikołajem, który rozdał

nam

prezenty.
Wróciliśmy
zmęczeni, ale zadowoleni. Wrażenia
z wycieczki na długo pozostaną w naszej pamięci.
Uczniowie klas I-III
SP
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WYJAZD MIKOŁAJKOWY
światowej. Następnie udaliśmy
się do jednego z wojskowych
hangarów, w którym znajdował
się samolot, do środka którego
mieliśmy okazję zajrzeć. To było
bardzo interesujące. W bazie
znajdowały się również stroje
lotników oraz samochód, którym
jeżdżono w dawnych latach. Później udaliśmy się do następnego
hangaru, w którym mogliśmy zobaczyć, jak zmieniał się wygląd
samolotów na przestrzeni lat.
Ostatnim etapem wycieczki było
dokładne obejrzenie z bliska,
a nawet ze środka papieskiego
helikoptera. Pod koniec mieliśmy
czas na zakupienie pamiątek
w lokalnym sklepiku.
Kolejnym punktem wycieczki
wybranie się do galerii „ZaNajpierw dotarliśmy do było
Muzeum Lotnictwa Polskiego. kopianka”. Mieliśmy tam dwie
Dnia 6 grudnia 2016 r.
wraz z klasą V szkoły podstawowej wybraliśmy się na wycieczkę
szkolną do Krakowa z okazji tzw.
mikołajek. Opiekunkami podczas
wyjazdu była pani Katarzyna
Wilczyńska, pani Katarzyna Hurbol, pani Bożena Arcikiewicz
oraz pani Lucyna Sroka.
O godzinie 8:00 wszyscy
zebraliśmy się na dziedzińcu
szkolnym, skąd miał odbyć się
wyjazd. Po zajęciu miejsc w autokarze odbyło się sprawdzenie
obecności. Nikogo nie brakowało, więc wyruszyliśmy w drogę.
Ze względu na opady śniegu podróż do Krakowa trwała nieco
dłużej niż zwykle, bo około 1,5 h.

przed pierwszą częścią "Harry'ego Pottera", a bohaterem
opowieści jest Newt Scamander
(Eddie Redmayne) – autor książki, którą czarodziej z piorunem
na czole czytał w szkole. Przygody Newta umieszczone zostały
jednak w zupełnie innym świecie
niż ten z oryginalnych części serii – miejscem zdarzeń jest tu
mroczny Nowy Jork lat 20.,
w którym mugole żyją obok czarodziejów. Newta poznajemy,
gdy zjawia się w mieście z tajemniczą walizką. Niedługo potem okazuje się, że mieści ona
w sobie tytułowe zwierzęta, które
uznawane są przez władze magicznego świata za niebezpieczne. Bohater dostrzega w nich
jednak wyjątkowość i dba o to,
by mimo poważnego zagrożenia
nie wyginęły. Jednak kilka z tych
niefrasobliwych bestii wydostaje
się do realnego świata i zaczyna
w nim siać zamieszanie.
Po zakończeniu seansu udaliśmy
się do autokaru, którym ruszyliśmy w drogę powrotną.
Moim zdaniem ta wycieczka była udana i pełna miłych wrażeń. Jestem zadowolony,
że mogłem w niej uczestniczyć.
Antoni Bogdan, kl. IIa

O godzinie 9:40 przyszedł do nas
przewodnik, który towarzyszył
nam w muzeum. Dzięki niemu
mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawych historii związanych z lotnictwem. Na początku mieliśmy
okazję obejrzeć zewnętrzny wygląd samolotów, które wykorzystywano podczas II wojny

godziny czasu, który mogliśmy
przeznaczyć na jedzenie i zakupy. Następnie udaliśmy się do pobliskiego kina na film pt.
,,Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć”. Po zakupieniu przekąsek udaliśmy się na seans. Film
był bardzo zabawny.
Akcja "Fantastycznych zwierząt" toczy się siedemdziesiąt lat
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WYJAZD MIKOŁAJKOWY KL IA I IB
7 grudnia klasy Ia oraz Ib
wybrały się do kina, aby obejrzeć
film pt "Za niebieskimi drzwiami". Wszyscy od dawna czekali
na ten moment, gdyż był to wyjazd mikołajkowy.
Zebraliśmy się przed szkołą. Ustawianie poszło nam sprawnie, nawet panie nauczycielki nie
musiały biegać za nami i ustawiać wszystkich w pary. Bez problemu utworzyliśmy "szyk
bojowy". Ochoczo i z uśmiechami na ustach wyruszyliśmy w
kierunku Bielska-Białej. Po około godzinie jazdy znaleźliśmy się
przed wielką galerią, w której
mieliśmy spędzić kilka najbliższych godzin. Zgromadzili się tu
uczniowie z różnych szkół. Mieliśmy godzinę dla siebie, w cza-

sie której mogliśmy coś zjeść lub
zakupić. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie z naszej
szkoły mieli ustawić się przed
wejściem kinowym. Weszliśmy
do środka, kilka reklam i w sali
nastała ciemność. Chwilę później
rozpoczął się film. Animowane
postacie na ekranie, szybka i głośna muzyka, i zabawa się rozpoczęła. Wszystkim film bardzo się
podobał. Wybuchy śmiechu
i krzyki przepełniały salę. W niektórych momentach film był
straszny, a w niektórych śmieszny.
Film skończył się po niecałych dwóch godzinach. Po seansie znów mieliśmy dla siebie
godzinę. Po przerwie na jedzenie
i picie wszyscy mieli ustawić się
przed wejściem do kręgielni.

Mieliśmy podzielić się na czteroosobowe grupy i rywalizować
między sobą. Jak to zwykle na
kręglach bywa, było sporo śmiechu i zabawy. Po kręglach udaliśmy się do autokaru, jednak
czekała tam na nas jeszcze jedna
niespodzianka.
Nauczyciele
przygotowali dla nas pytania
związane z wycieczką, a na zwycięzców czekały nagrody. Konkurs wygrały Amelia Kudzia oraz
Ewelina Hutniczak. Po drodze
wszyscy opowiadali sobie najlepsze sceny z filmu. Spod szkoły wszyscy rozeszli się do swoich
domów.
Film bardzo nam się podobał, był trochę straszny, ale też
śmieszny. Czekamy na więcej tak
cudownych wycieczek!
Izabela Spyrka, kl. Ia

KLASY IIB, III GIMNAZJUM i VI SP
NA WYCIECZCE MIKOŁAJKOWEJ
Dnia 7 grudnia 2016 roku odbyła się wycieczka mikołajkowa
do Krakowa, na którą pojechała
klasa III i IIb gimnazjum, wraz
z opiekunkami: panią Teresą Koziną, panią Jolantą Kosowską
i panią Joanną Pacygą.
Wyjazd nastąpił o godz.
8:30 spod szkoły. Klasy wybrały
Dnia 13 grudnia 2016 roku
o godz. 7:30 wyjechaliśmy na
wycieczkę do Krakowa, do kina
na film pt. ''Za niebieskimi
drzwiami''. W wycieczce udział
wzięły klasy VI A i VI B wraz
z nauczycielkami: Joanną Pacygą, Beatą Wartą-Madej i Lucyną
Sroką.

się do galerii i do kina na film pt.
"Sprzymierzeni " i "Fantastyczne
zwierzęta i jak je znaleźć". W galerii mieliśmy czas wolny do godziny 13:00. Jedna grupa miała
film o godz. 13:15, a druga grupa
o 13:45. Po obu filmach wyjechaliśmy w drogę powrotną.
W autobusie nie zabrakło nikomu
Do galerii ''Plaza'' przyjechaliśmy o godz. 10:00. Mieliśmy zamówioną kręgielnię i poszliśmy
grać w kręgle. Godzina szybko
minęła. Potem poszliśmy do kina. Wszystkim bardzo podobał
się film. Po seansie rozmawialiśmy o nim, ponieważ jest pouczający i refleksyjny. Następnie

humoru ani chęci do śpiewania.
Do Zawoi wróciliśmy około godz. 18:00.
Wycieczka wszystkim bardzo się podobała i wszyscy wrócili zadowoleni.
Natalia Łatka, kl. III
mieliśmy czas wolny - około godziny, wszyscy poszli w swoją
stronę. O godz. 15:30 wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.
W Zawoi byliśmy około godz.
18:00.
Michał Sałaciak, kl. VIa
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KOLĘDY I KOLĘDOWANIE
Boże Narodzenie w tradycji polskiej to także czas śpiewania kolęd i kolędowania. Kolęda
(łac. colendae  pierwszy dzień miesiąca). Jak podaje "Nowy słownik języka polskiego"
pod redakcją Elżbiety Sobol: kolęda to pieśń religijna o tematyce związanej ze świętami
Bożego Narodzenia i w tym okresie śpiewana, kantyczka, pastorałka. Według tradycji au
torem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu, a ojczyzną kolęd były Włochy, skąd
przez Zachód dotarły prawdopodobnie w XV wieku do Polski.

– pierwotnie radosna
pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej
(nawiązującej do świąt Bożego
Narodzenia). Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej,
początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym
okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy
o wątkach zaczerpniętych z życia
codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od
kolędy we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu,
nie
jest
wykorzystywana
w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na
swój świecki charakter.
Kolęda

"A wczora "Mizerna cicha",
z wieczora",
"My też pastuszkowie",
"Ach, ubogi w żłobie",
"Nie było miejsca dla Ciebie",
"Anioł pasterzom mówił",
"Nowy Rok bieży",
"Bóg się rodzi",
"O gwiazdo betlejemska",
"Moc truchleje",
"Oj, maluśki, maluśki",
"Chrystus się nam narodził",
"Pójdźmy wszyscy do stajenki",
"Do szopy, hej pasterze",
"Przybieżeli do Betlejem",
"Dzieciątko się narodziło",
"Tryumfy Króla Niebieskiego",
"Dziecina mała",
"W żłobie leży",
"Dzisiaj w Betlejem",
"Wesołą nowinę bracia",
"Gdy się Chrystus rodzi",
"Wśród nocnej ciszy",
"Gdy śliczna Panna",
"Z narodzenia Pana".
"Gore gwiazda Jezusowi",
"Gospodarska kolęda",
Kolędowanie – obrzęd ludowy
"Jam jest dudka Jezusa mojego", praktykowany przede wszystkim
"Jezus malusieńki",
w kulturach rolniczych i paster"Jezusa narodzonego wszyscy skich przez Słowian i Rumunów,
witajmy",
polegający na tym, że grupy ko"Lulajże, Jezuniu,"
lędników odwiedzały poszcze"Mędrcy świata", Monarchowie", gólne gospodarstwa z życzeniami
pomyślności w Nowym Roku, za
co otrzymywały od gospodarzy
dary w postaci jedzenia lub drobnych datków pieniężnych. Terminem kolęda określano dawniej
zarówno sam obrzęd (chodzenie
po kolędzie), jak i podarunki
składane kolędnikom, a także
śpiewane przez nich specjalne
pieśni życzące.
Wiktoria Kostyra, kl. III
Polskie kolędy:
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CZAS NA MODĘ!
fryzura zyskuje ponadczasowego
szyku. To upięcie świetnie
Tegorocznej jesieni zdecy- współgra z długimi, puszczonymi
dowanie dominowały naturalne luźno włosami oraz niskim kofryzury pozornie niemuśnięte kiem.
Biżuteria
żadnym kosmetykiem.
Kolczyki przypominające
W sezonie zimowym
2016/2017 najczęściej będzie po- chwosty, broszki ułożone tak jak
jawiać się przedziałek na środku kwiaty na dekoracyjnych żakari podcięta grzywka. Proste włosy dach, kolie noszone po trzy na
puszczamy luźno lub układamy raz - projektanci sezonu zimoweje w delikatne, łamane fale, go chcą powitać zimę "na bogato". Perły, złote łańcuchy
i kolczyki z kryształkami przywodzące na myśl lata 20 będą
największym hitem tego sezonu!
Koła zakręciły projektantom
w głowach. Pojawiają się przede
wszystkim na kolczykach (wracają srebrne cienkie okręgi znane
z teledysków z lat 90. i noszone
utrwalając efekt za pomocą fry- w tamtych czasach chyba przez
zjerskiej soli morskiej. Na głowie
ma panować wakacyjny nieład,
który dodaje urodzie energii
w ponure, zimowe dni. Tej zimy
zapomnijmy o wysoko upiętym
kucyku! Szyku stylizacji doda nisko upięty kok lub kitka, obowiązkowo z przedziałkiem na
środku. Włosy ściśle zebrane do
tyłu odsłaniają twarz i uwydat- wszystkie nastolatki) oraz branniają jej rysy. Klasyczne uczesa- soletkach, zakładanych nad łokzima
nie rodem z lat 20 idealnie ciem. Na pokazach
2016/2017 kwiaty zakwitły na
naszyjnikach, koliach, opaskach
do włosów. Pierścionki wyglądały jakby były tropikalnymi roślinami, a kolczyki przypominały
pnącze.
Modne fryzury na sezon zi
mowy!

Płaszcze – z czym je nosić?

Sposób
komponuje się z resztą gardero- Zestaw go
by. Chodzi o grzywkę zaczesaną spodniami w
przy głowie w falę, dzięki czemu białą koszulą.

na długi płaszcz?
z efektownymi
kratę i klasyczną
Żeby nie zaburzyć

proporcji sylwetki, nie zapomnij
założyć wysokich szpilek albo
botków na słupku, a do tego koniecznie czarne, kryjące rajstopy.
Jeśli lubisz styl boho, do długiego płaszcza dobierz także sukienkę we wzory, szeroki
skórzany pasek i torbę-worek.
Trendy buty zima 2016/17

Projektanci w sezonie zima
2016/2017 podnoszą wysoko poprzeczkę. Zamiast szpilek, obcasów - słupków, koturnów lansują
platformy. To właśnie je obwołali
butami sezonu. Kozaki i botki na
platformie najczęściej są jednokolorowe oraz lakierowane. Kozaki tym razem mają szeroką
cholewkę albo wykonane są dokładnie z tego samego materiału
co kreacja. Nie nosimy ich do sukienek, ale do długich sportowych bluz i kurtek puchówek.
Gruba podeszwa, sznurowanie
albo duże klamry to kolejne elementy, które dominują tej zimy!
Chociaż te buty na pierwszy rzut
oka przywodzą na myśl glany albo martensy, nie nosimy ich
w sezonie zima 2016/2017 do
czarnych ubrań i skórzanych ramonesek. Projektanci masywne
modele zestawiają na przekór ze
zwiewnymi romantycznymi sukienkami.
Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. IIa
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ROZGRZEWAJĄCE HERBATKI
W mroźne, zimowe wieczory rozgrzewająca herbata, każdemu dobrze zrobi. Samodzielnie
zrobiona mieszanka uprzyjemni wieczór i poprawi odporność.

Herbata z cytryną i pomarańczami
Składniki:

- 4 saszetki czarnej herbaty,
- 1 l wrzątku,
- 4 łyżeczki miodu,
- 4 plasterki imbiru,
- 4 plastry cytryny,
- 4 plastry pomarańczy,
- 8 sztuk goździków,
- 2 cm kory cynamonu.

Herbata z lipy, maliny i miodu
Składniki:

- łyżka kwiatu lipy,
- łyżka suszonych malin,
- miód.

Sposób przygotowania:

Lipę i maliny zalej wrzątkiem, parz 10
minut, następnie dopraw łyżeczką miodu.

Herbata czarna z jabłkiem i cynamonem
Składniki:

- łyżeczka czarnej herbaty,
- łyżeczka suszonego jabłka,
- cynamon,
- 2 goździki.
Sposób przygotowania:
Sposób przygotowania:

Herbatę zalać wrzątkiem. Przykryć
talerzykiem i odstawić na 5 minut. Wlać
miód i wymieszać. Dodać imbir, cytrynę,
pomarańczę, goździki i cynamon.
Zamieszać, poczekać 5 minut, aby herbata
nabrała smaku. Przelać do szklanek.

Składniki zalej wrzątkiem i parz pod
przykryciem ok. 4 minut.
Marta Pająk, kl. IIa

34

WARTO OBEJRZEĆ

JEDYNKA 4/12/2016

UDANY KONIEC POCZĄTKU
Film pt. "Fantastyczne
zwierzęta i jak je znaleźć" w reżyserii David'a Yates'a powstał na
podstawie książki J. K. Rowling.
Produkcja odbywała się w Wielkiej Brytanii. Premiera filmu na
świecie nastąpiła 8 listopada
2016r., a w Polsce 18 listopada.
Filmowa opowieść rozpoczyna się od przyjazdu brytyjskiego
magika
Newta
Scamandera do Ameryki wraz
z walizką, w której znajdują się
magiczne istoty. Miejscem zdarzeń jest mroczny Nowy York lat
dwudziestych ubiegłego stulecia,
w którym mugole żyją obok czarodziejów, nie zdając sobie z tego
sprawy. Kilka fantastycznych
zwierząt ucieka z torby, powodując zamieszanie i wielki problem
dla przywódców Magicznego
Kongresu USA. Oprócz tego
w mieście strach sieje potężna
moc niewiadomego pochodzenia,
która morduje ludzi i niszczy budynki. Newt wraz z poznaną czarodziejką Tiną Goldstein, jej
uroczą siostrą Queen oraz mugo-

lem Jacobem Kowalskim próbują
pozbyć się obu problemów. Po
zażartych walkach udaje im się
to. Wydarzenia, które przeżyli,
Newt spisuje później w swojej
książce, która siedemdziesiąt lat
później zostanie przeczytana
przez Harrego Pottera.
Eddie Redmayane świetnie
spisał się w roli głównego bohatera. Newt sprawia wrażenie
przyjaznego, miłego i wrażliwego chłopaka. Potwierdza to, gdy
naraża swoje życie, ratując magiczne stworzenia. Jest on jednak
niesforny, czym przysparza sobie
kłopotów.
Katherine Waterston równie dobrze zagrała Tinę Goldstein. Na początku poznajemy ją
jako czarodziejkę, która skrupulatnie broni sekretu przed niemagami.
Później
jednak
odkrywamy, że jest miłą, pomocną i bardzo odważną osobą. Jacob Kowalski (grany przez Dana
Foglera) jest, moim zdaniem,
najzabawniejszą i najbarwniejszą
postacią w filmie. Nie da się go
nie lubić. Jest grubszym mężczyzną z wąsem, a jego plan na życie to otwarcie piekarni. Nie
można pominąć tego, że jest mugolem. Do świata magii trafił
przez przypadek, więc wszystko,
co dzieje się od tej pory, jest dla
niego niezwykłe. Kowalski
wprowadza do filmu pozytywny
i zabawny akcent.
Dobrą stroną filmu są na
pewno kostiumy aktorów, za co
należą się gratulacje Colleenowi
Atwoodowi. Dobrze zaznaczył
modę lat dwudziestych poprzez
ubranie aktorów w długie płasz-

cze, kamizele oraz krótkie fryzury kobiet.
Świetnie poradził sobie
również Stuart Greig ze scenografią. Londyńskie kamienice
i wysokie wieżowce Nowego
Yorku współtworzą specyficzny
klimat fabuły tamtych czasów.
Uważam, że słabszym aspektem
w filmie jest muzyka. Według
mnie jest ona dodatkiem, niezbyt
atrakcyjnym elementem. Podczas
trwania seansu nie zwróciłam na
nią najmniejszej uwagi.
Podsumowując, film jest
udanym końca początkiem. Nie
wszystko jest w nim idealne, ale
mam nadzieję, że twórcy filmu
postarają się poprawić błędy
w kolejnych częściach (według
planu mają być jeszcze cztery).
Zachęcam do obejrzenia tego filmu wszystkich, którzy pokochali
serię o Harrym Potterze.
Alicja Pająk, kl. IIa
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ZA NIEBIESKIM DRZWIAMI

Polski film pt. „Za niebieskimi drzwiami” w reżyserii Mariusza Paleja oraz Magdaleny
Nieć został nakręcony na podstawie scenariusza Katarzyny Stachowicz-Gacek, Magdaleny Nieć
i Adama Wojtyszko. Część wpływów ze sprzedaży biletów przeznaczono na rzecz fundacji
„Akogo?”, działającej na rzecz
dzieci pogrążonych w śpiączce
i prowadzonej przez Ewę Błaszczyk. Premiera filmu odbyła się 4
listopada 2016 roku. Nadal jest
ciepło przyjmowany przez widzów. Dzieje się tak dzięki charyzmie Dominika Kowalczyka,
grającego główną rolę. To znakomity aktor, znany m.in. z serialu
„Pierwsza miłość” z roli Jeremiego.
Niezwykła przygoda jedenastoletniego Łukasza (Dominik

Kowalczyk) rozpoczyna się w chwili,
gdy chłopiec wyrusza
z mamą (Magdalena
Nieć) na dawno oczekiwane wakacje. Radosną
podroż
przerywa tragiczny
wypadek, w wyniku
którego chłopiec trafia do szpitala. Kiedy
odzyskuje przytomność, jego noga nie
jest sprawna. Łukasz
dowiaduje się, że mama, która siedziała za
kierownicą,
jest
w śpiączce. Łukasz
trafia najpierw pod
opiekę sąsiadki - pani
Cybulskiej (Teresa Lipowska), a potem nieznanej mu wcześniej ciotki Agaty
(Ewa Błaszczyk), która zabiera
go do prowadzonego przez siebie
małego pensjonatu nad morzem
w miejscowości Wysoki Klif.
Ciotka Agata opowiada mu o jego ojcu bardzo zagadkową historię. Podczas wyprawy na krótki
spacer spotyka troje przyjaciół:
Monię (Sara Ługowska), Zgryzę
(Oskar Wojciechowski) oraz
Pchełkę (Jakub Gawarecki).
Chłopiec zamieszkuje w dawnym
pokoju mamy. W czasie jednej
z awantur Łukasz przypadkowo
odkrywa, że niebieskie drzwi jego pokoju stanowią przejście do
innej rzeczywistości. Nieznany
świat z początku przeraża chłopca, ale będąc ciekawym, wyruszył na obejrzenie okolicy.
Spotyka Krawca (Michał Żebrowski), który przekazuje

chłopcu nić, by przestała boleć
go noga. Z czasem staje się dla
niego azylem, do którego ucieka
w każdej wolnej chwili. Po wielkiej walce, w której pomagają
Łukaszowi miejscowe dzieci,
udaje się pokonać przeciwności,
uratować ciotkę, pensjonat, a być
może cały świat.
Lecz to nie koniec historii… mama Łukasza nie zapadła
w śpiączkę, ale on sam, a całą tę
historię opowiadała mu właśnie
ona. Po wybudzeniu chłopiec
prosi mamę, by odwiedzili ciotkę
Agatę, ale to nie jest możliwe,
ponieważ ona już nie żyje.
Film na początku wzbudza w nas
ogromny smutek, lecz pod koniec czujemy zaciekawienie,
uśmiech i radość.
Gorąco polecam każdemu
ten film, który wzbudza w nas
wiele emocji. Historia opowiedziana w tym filmie jest próbą
oswojenia młodego widza z problemami świata dorosłych: samotnością, bezradnością wobec
nieuniknionych zdarzeń, tęsknotą
za bliskimi. To też historia
o wielkiej sile miłości matki
i dziecka. Bohater musi też podjąć walkę ze złem i jego demonicznym uosobieniem. Jest to
jednak też film przygodowy,
z wartką akcją i tym wszystkim,
co lubią dzieciaki. Za tytułowymi
niebieskimi drzwiami czeka
świat wyobraźni, snów i wielka
tajemnica... "Za niebieskimi
drzwiami" to film o miłości,
o walce o życie, ale i o trudnych
relacjach.
Patrycja Matyja, kl. III
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Świadomi użytkownicy języka polskiego, którzy nie chcą popełnić uchybienia językowe
go, chociażby pisząc życzenia bożonarodzeniowe do najbliższych z okazji świąt Bożego
Narodzenia, zapewne niejednokrotnie zastanawiali się, które formy zapisu są poprawne.
W dzisiejszych rozważaniach na temat słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem
spróbuję rozwiać wasze wątpliwości.

ADWENT

Okres liturgiczny, który
wypada przed Bożym Narodzeniem, nazywamy adwentem.
Wyraz ten pochodzi od łacińskiej
formy adventus (‘przyjście, przy
bycie, nadejście’). Chrześcijanie
rozumieją go jako konieczność
duchowego przygotowania się do
uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem.
Zapisujemy go albo małą literą –
adwent, albo dużą – Adwent. Podobne rozstrzygnięie dotyczy zapisu wielki post i Wielki Post
przed Wielkanocą.
Dawniej jednak słowniki ortograficzne podawały wyłącznie pisownię adwent i wielki post.
Od niedawna, chcąc podkreślić
wyjątkowo ważny w Kościele
rzymskokatolickim czas, wprowadzono zapis i uznano oboczność graficzną adwent i Adwent
oraz wielki post i Wielki Post.
Podczas adwentu/Adwentu
w kościołach kapłani sprawują liturgię w szatach fioletowych,
które symbolizują pokutę. Dopiero trzecia niedziela adwentu/Adwentu (nazywana Gaudete
‘niedziela radości’) obchodzona
jest nieco radośniej, bowiem szaty liturgiczne księży mają wówczas kolor różowy.

wkładają podczas mszy świętych
ku czci Najświętszej Marii Panny
odprawianych wcześnie rano
(oprócz niedziel i świąt) i zwanych roratami.
Nazwę roraty pisze się
małą literą, gdyż chodzi o ‘nazwę
gatunkową nabożeństwa’. Powstała ona z łacińskich słów pieśni śpiewanej na wejście, która
zaczynała się następująco:

ca XVIII w. okres ten określano
mianem Gody.
Otóż stało się tak, gdyż w języku
dawnych Słowian występowało
słowo god znaczące ‘rok’, natomiast w średniowieczu Nowy
Rok witano 25 grudnia, zatem
moment „zetknięcia się” dwóch
lat zaczęto określać wyrazem
Gody.

Rorate coeli desuper et nubes
WIGILIA
pluant Iustum
Etymologia słowa wigilia
(‘Spuśćcie rosę, niebiosa, z wyso jest równie ciekawa. Przywędroka, a obłoki niech zleją z desz wało ono do nas z łaciny: vigilia
czem Sprawiedliwego’).
– pierwotnie znaczyło ‘straż, pil
Po łacinie słowo rorat znaczy nowanie’, potem zaś ‘czuwanie
‘opada rosa’ i jest czasownikiem nocne’.

bezosobowym. W języku polskim przekształciliśmy go w rzeczownik,
dodając
mu
zakończenie -y, tworząc twór
pluralia tantum (tylko w l. mn.)
roraty.
Co ciekawe, w dopełniaczu słowo roraty może występować
w dwóch obocznych postaciach
(tych) rorat lub (tych) roratów.
Podczas odprawiania rorat/rora
tów na ołtarzu pali się świeca
zwana roratką (dawniej także roratnicą), która symbolizuje Matkę
Boską.

Noc poprzedzającą narodziny
Zbawiciela chrześcijanie spędzali
na czuwaniu, dzielili ją na cztery
odcinki (od szóstej po południu
do szóstej rano), czyli właśnie
wigilie.
Współcześnie wyraz Wigilia (pisany wielką literą) oznacza dzień
poprzedzający Boże Narodzenie,
czyli 24 grudnia. Warto wiedzieć,
że jeszcze w XIX w. nie mówiono Wigilia, lecz krócej – Wilia.
Jeśli wyraz wigilia zapisany jest
małą literą, wówczas mamy na
myśli ‘ uroczystą kolację przy
gotowywana tego dnia’ lub doBOŻE NARODZENIE
wolny ‘dzień poprzedzający
Chyba niewielu z was wie, jakieś święto’.
że czas związany z narodzeniem
Chrystusa nie od razu nazywano
RORATY
Białe szaty liturgiczne kapłani Bożym Narodzeniem. Aż do koń-
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OPŁATEK

bożonarodzeniowe. W pierwszym wypadku do członu Boże
Narodzenie doszedł wyraz pospolity święta, w drugim mamy
zwykłe połączenie rzeczownika
(święta) i przymiotnika (bożonarodzeniowy).
Zatem jedynie porawne formy
zapisu to: Z okazji świąt Bożego
Narodzenia albo Z okazji Bożego
Narodzenia, albo Z okazji świąt
bożonarodzeniowych (tę formułę
spotyka się rzadko).

Wieczerzę wigilijną zwyczajowo rozpoczynamy od dzielenia się opłatkiem.
Opłatek to również wyraz pochodzący z łaciny (od oblatum –
‘dar ofiarny’). Nazywa się tak
cienki biały płatek chlebowy,
przaśny (czyli niekwaszony i niesolony), wypiekany z białej mąki
i wody bez dodatku drożdży.
Łamanie się opłatkiem podczas
wigilii ma przypominać wierzą- WESOŁYCH ŚWIĄT!
cym Ostatnią Wieczerzę, być
symbolem pojednania, miłości
A jak należy zapisywać
i pokoju.
wyrażenie Wesołych świąt/
Świąt?
ŚWIĘTA BOŻEGO NA
Prawie zawsze widuje się pisowRODZENIA
Wesołych Świąt, czyli ze sło
Być może niektórzy z was nię
święta oddanym wielką
wysyłają jeszcze kartki z okazji wem
co jest błędem, nawet nie
świąt. Pewnie wielu z was ma literą,
powinniśmy
tego robić ze względylemat dotyczący zapisu wyra- dów uczuciowych,
choć Boże
zu święta w wyrażeniach: Z oka Narodzenie to dla katolików
niezji
świąt/
Świąt
Bożego
wątpliwie wielkie wydarzenie
Narodzenia i Wesołych Świąt/
i chwila podniosła, więc niewyświąt.
że mając to właśnie na
Zgodnie z zapisem Wielkiego kluczone,
świadomie piszą Wesłownika ortograficznego PWN względzie,
Świąt i Z okazji Świąt Bopod redakcją Edwarda Polańskie- sołych
żego
Narodzenia.
go poprawny powinien być zapis:
Być może popełniamy ten
Z okazji świąt Bożego Naro- błąd pod
wpływem oddziaływadzenia, gdyż nazwy świąt i dni nia angielskiej
formułki Merry
świątecznych pisze się wielką li- Christmas zapisywanej
terą w odróżnieniu od ich nazw literami. W tłumaczeniu wielkimi
na język
opisowych.
brzmi ona: Wesołych, RaCo to znaczy w odróżnieniu od polski
dosnych Świąt Bożego Narodzenazw opisowych?
a w skrócie Wesołych,
Nazwą własną święta przypada- nia,
Świąt. Ów dylemat
jącego 25 grudnia jest Boże Na- Radosnych
zapewne by nie
rodzenie, a nazwą opisową ortograficzny
gdybyśmy właściwie
(inaczej omowną, czyli tzw. pe- wystąpił,
tłumaczyli
połączenie
ryfrazą) – święta Bożego Naro- słów Merry angielskie
Christmas jako: Wedzenia
i
święta sołego Bożego
Narodzenia bądź

Radosnego Bożego Narodzenia
(bez słowa święta).
K.W.
ks. Jan Twardowski
Wiersz staroświecki

Pomódlmy się w noc betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania
By wszystko nam się rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki
I oby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały jak owieczki
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki
By anioł podarł każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego
Kładąc na serce pogmatwane
Jak na osiołka – kompres śniegu
Aby się wszystko uprościło,
Było zwyczajne, proste sobie,
By szpak pstrokaty, zagrypiony
Fikał koziołki nam na grobie.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska cichych, ufnych,
Jak ciepły pled wzięła na ręce.
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CIEKAWOSTKI
* 14 marca 2004 roku Daniel
Tammet (chory na autyzm) wyrecytował z pamięci 22514 cyfr
rozwinięcia liczby Pi.
* 3 sierpnia 2010 Alexander J.
Yee i Shigeru Kondo ukończyli
obliczenia liczby Pi z dokładnością do 5 000 000 000 000 (pięciu bilionów) cyfr po przecinku.
Obliczenia wykonywali na domowym komputerze stacjonarnym, trwały one 90 dni.
Skompresowany wynik zajął 2,7
TB(tera bajtów) miejsca na dysku!
* Drachmy, obole, talenty
W starożytnej Grecji i w basenie
Morza Śródziemnego podstawową monetą srebrną była drachma,
ważąca kilka gramów (attycka
4,37 g, koryncka 2,8 g). Drachma
składała się z 6 oboli, zaś 6000
drachm stanowiło 1 talent. Srebrna drachma o wadze 2,7 g występowała także w średniowieczu,
przede wszystkim w łacińskich
królestwach, które powstały na
Bliskim Wschodzie w wyniku
wojen krzyżowych.

10 stóp – pręt,
1000 kroków – milę.

sztuki zapisywał w odbiciu lustrzanym.

* Przez ponad dwa tysiące lat
wielu matematyków, bezskutecznie próbowało skonstruować za
pomocą cyrkla i linijki kwadrat,
którego pole byłoby równe polu
danego koła. Problem ten nazwano kwadraturą koła. Dopiero
w 1882 roku Ferdinand Lindemann wykazał, że takiej konstrukcji wykonać nie można.
Istnieją jednak przybliżone rozwiązania kwadratury koła. Jedno
z najciekawszych podał w 1685
roku Adam Adamanty Kochański, nadworny matematyk króla
Jana Sobieskiego i nauczyciel
królewicza Jakuba. Znane jest też
rozwiązanie kwadratury koła za
pomocą innych przyborów niż
cyrkiel i linijka.

* Liczba 10100, którą można zapisać jako jedynkę i sto zer, nazywa się googol (czyt. gugol). Jest
to liczba naprawdę olbrzymia –
znacznie większa niż liczba
wszystkich cząstek elementarnych we wszechświecie. Zatem
do opisu wszystkich zjawisk otaczającego nas świata wystarczą
liczby mniejsze od googola.
Dziwnie brzmiącą nazwę googol
wymyślił w 1920r. dziewięcioletni chłopiec, siostrzeniec amerykańskiego matematyka Edwarda
Kasnera. W 1997 toku twórcy
pewnego programu komputerowego chcieli go nazwać googol
dla zilustrowania ogromnej liczby informacji, które przetwarzał.
Niestety, jeden z autorów programu, rejestrując jego nazwę, popełnił pomyłkę. Właśnie dlatego
jedna z najbardziej znanych wyszukiwarek internetowych na
świecie nosi nazwę Google, a nie
Googol.
mgr Elżbeta Iciek

* Tangram – stara chińska układanka składająca się z siedmiu
elementów.
O pochodzeniu tangramu krąży
wiele legend. Jedna z nich mówi,
że jego pierwowzorem był zestaw siedmiu stolików, używanych w czasach dynastii Song (X
– XIII w.), których blaty miały
właśnie takie kształty jak klocki
tangramu. Stoliki te zestawiano
w różny sposób, tworząc jeden
stół, który mógł mieć blat
w kształcie kwadratu lub innych
figur. Pierwsza wzmianka o tangramie pojawiła się w 1913 roku
w książce wydanej w Chinach.

* Miary odległości w Cesarstwie
Rzymskim
W Cesarstwie Rzymskim system
miar długości był ściśle określony. System ten narzucano
wszystkim mieszkańcom podbitych obszarów.
Najmniejszą jednostką długości
był cal,
4 cale tworzyły piędź,
* Mało znany jest fakt, że Le4 piędzi – stopę,
onardo da Vinci wiele traktatów
6 piędzi – łokieć,
z zakresu medycyny oraz teorii
5 stóp – krok,
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ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM

W dniu 12.12.2016r.
w Gimnazjum nr 2 w Lachowicach odbyły się powiatowe finały
w tenisie stołowym dla szkół
podstawowych. Do ryalizacji
przystąpili reprezentanci wszystkich gmin.
Po 3,5 godzinnej walce klasyfikacja dziewcząt wyglądała następująco:
1. Klaudia Głowacz – SP nr 2
Zawoja.
2. Natalia Zgudziak – SP Śleszowice.
3. Alicja Jezutek – SP nr 2 Zawoja.
4. Natalia Piaskowy – SP Naprawa.
5. Martyna Bachul – SP Bystra
Podchalańska.
6. Monika Dyrda – SP Żarnówka.

Stryszawa.
5. Antoni Trzebuniak – SP nr 2
Zawoja.
6. Kacper Nieckula – SP Palcza.

2. Klaudia Maciążka – GM Naprawa.
3. Klaudia Szczurek – GM nr 2
Zawoja.
4. Zuzanna Nowak – GM NapraWszystkim gratulujemy wa.
i życzymy dalszych sukcesów 5. Sylwia Czarny – GM Białka.
w zmaganiach sportowych.
6. Aleksandra Skrzypek – GM
nr 3 Krzeszów.
W dniu 16.12.2016r. w Gimnazjum nr 2 w Lachowicach odbyły Rywalizacja chłopców:
się powiatowe finały w tenisie 1. Mateusz Maślanka – GM nr 1
stołowym dla gimnazjum. Do ry- Stryszawa.
alizacji przystąpili reprezentanci 2. Mariusz Głuszek – GM nr 1
wszystkich gmin.
Stryszawa.
Po trzy godzinnej walce klasyfi- 3. Łukasz Basiura – GM nr 2 Zakacja dziewcząt wyglądała nastę- woja.
pująco:
4. Dariusz Korczak – GM nr 1
1. Edyta Kutek – GM Białka.
Stryszawa.
5. Tobiasz Głuc – GM nr 3 Krzeszów.
6. Tomasz Sałapatek – GM BiałW rywalizacji chłopców :
ka.
1. Bartłomiej Pietrusa – SP nr 3
Wszystkim gratulujemy
Stryszawa.
i życzymy dalszych sukcesów
2. Tomasz Szczygieł - SP Ślew zmaganiach sportowych.
szowice.
3.Jakub Kłapyta - SP nr 3 StrySylwia Tomczyk, kl. III
szawa.
4. Sławomir Paleczny - SP nr 2
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KOMU ZAWDZIĘCZAMY SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ?
Kluczową rolę w tradycji budowania szopek odegrał św. Franciszek z Asyżu (1181  1226),
włoski duchowny katolicki, średniowieczny mistyk i stygmatyk, założyciel zakonu żebra
czego.
24 grudnia 1223 zorganizował on w Greccio pierwszą na świecie żywą szopkę bożonaro
dzeniową. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej skali, wraz
z osobami i żywymi zwierzętami.
W znajdującej się na wysokości 750 m n.p.m. włoskiej miejscowości Greccio mieścił się
klasztor franciszkański. Miejsce pod jego budowę zostało podarowane Franciszkowi
przez szlachcica Jana Wetlinę. To tam, w pobliskiej grocie, Święty po raz pierwszy zbudo
wał szopkę z okazji Wigilii Bożego Narodzenia.
Franciszek pragnął w ten sposób przybliżyć prostym ludziom tajemnicę zbawienia. Grotę
wypełniono sianem. Braciszkowie złożyli na nim wyrzeźbioną w drzewie figurkę Jezusa,
a obok niego ustawili żywego woła i osła. W postacie Świętej Rodziny wcielili się miesz
kańcy Greccio. Odegrali oni na żywo scenę narodzenia.
Gdy w 1225 roku zmarł św. Franciszek, jego zakon kontynuował zwyczaj budowania szo
pek. Okazało się, że ten prosty sposób prezentowania treści ewangelicznych w szczegól
ny sposób trafia do wiernych.
Początkowo szopki powstawały tylko przy klasztorach franciszkańskich, jednak z czasem
tradycja ich budowania rozpowszechniła się w całej Europie. Najbardziej rozwinęła się we
Włoszech, gdzie można je oglądać nie tylko w czasie Bożego Narodzenia.
W Polsce tradycja ta zapoczątkowana została u schyłku XIII wieku przez zakon francisz
kanów, który w tym czasie osiedlił się w naszym kraju. Do dzisiaj szopki cieszą się dużą
popularnością. Obecnie są stawiane niemal we wszystkich świątyniach.
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TURNIEJ "TEATR  ŚWIAT WIDZA I AKTORA"
UWAGA GIMNAZJALIŚCI!
SZKOLNE KOŁO TEATRALNE „ETIUDA”
ORGANIZUJE
I TURNIEJ WIEDZY TEATRALNEJ pt. „TEATR – ŚWIAT WIDZA I AKTORA”.
Odbędzie się on 19 stycznia 2017 r. o godzinie 11:30 w auli szkolnej.
W TURNIEJU WEZMĄ UDZIAŁ
PRZEDSTAWICIELE KAŻDEJ Z KLAS IIII GIMNAZJUM.
REPREZENTACI OTRZYMAJĄ MATERIAŁY,
KTÓRE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE PODCZAS TURNIEJU.
WYBIERZCIE SPOŚRÓD SIEBIE 3 OSOBY DO SWOJEJ DRUŻYNY.
NIECH ZNAJDĄ SIĘ W NIEJ:

*OMNIBUS TEATRALNY – ZNAWCA TEATRU ANTYCZNEGO i WSPÓŁCZESNEGO,
* WSPANIAŁY AKTOR,
* DOBRY RYSOWNIK i PISARZ.
Zadania do wykonania:

1. Zaprojektujcie kostium starożytnego aktora greckiego, pamiętając o charakterystycznych elementach
jego stroju. Może to być plakat, uszyty kostium, prezentacja stroju na manekinie itp. (zaprezentujecie
projekt i omówicie go podczas turnieju).
2. Przygotujcie inscenizację utworu K.I. Gałczyńskiego „Żarłoczna Ewa” (kostiumy, rekwizyty, elementy
scenografii).
3. Przypomnijcie sobie, czym charakteryzuje się afisz teatralny.
4. Zapoznajcie się z następującą terminologią teatralną: koryfeusz, prolog, dramat, epejsodia, angaż,
choreografia, amfiteatr, afisz, parados, didaskalia, stasimon.
5. Cechy tragedii antycznej (konflikt tragiczny, hamartia, ironia tragiczna, katharsis, hybris, fatum, zasada
trzech jedności, bohaterowie z rodów królewskich, tematyka mitologiczna, rola chóru, styl wysoki, kanon
budowy – struktura).
6. Teatr antyczny a teatr współczesny.
7. Poszukajcie informacji na temat teatru w różnych źródłach.
Pakiety z materiałami do pobrania u p. Katarzyny Wilczyńskiej.
Na uczniów o wysokiej wiedzy teatralnej czekają nagrody – oceny celujące i bardzo dobre z języka
polskiego, plusy w karcie zachowania za udział w konkursie oraz drobne upominki!

Liczymy na Wasze zaangażowanie! Naprawdę warto!
Na zgłoszenia składu drużyn z każdej klasy czekamy do dnia 5 stycznia 2017 r.
Zgłoszenia przyjmuje p. K. Wilczyńska
ORGANIZATORZY
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MAREK I MAŁY NIEDŹWIADEK
Pewnego dnia Marek wraz
z rodzicami wybrał się na kilkudniową wycieczkę do Zawoi. Była piękna pogoda, więc
postanowili wyruszyć na Babią
Górę. Ich celem był najwyższy
szczyt – Diablak. Wyruszyli zielonym szlakiem z Zawoi Markowej. Chłopiec pędził przodem po
śliskich kamieniach i mijał kolejne wzniesienia. Odpoczęli
w schronie na Średnim Borze. Potem wspinali się mozolnie, aż dotarli do Kolistej Polany, na której
zajadali czarne borówki. Wkrótce
postanowili ruszyć dalej, by jak
najszybciej dotrzeć do schroniska
na Markowych Szczawinach.
Nagle Marek zauważył
w oddali dwa małe punkciki. Nie
mówiąc niczego rodzicom, postanowił to sprawdzić. Szedł wolno
i cicho. Gdy dotarł na miejsce,
zobaczył małego niedźwiadka.
W pierwszej chwili przestraszył
się, ale ciekawość wzięła górę.
Powoli zaczął zbliżać się do niego
i zauważył, że najprawdopodobniej jest on ranny. Z wielką
ostrożnością podszedł do zwierzaka, a następnie delikatnie
oczyścił ranę, założył opatrunek,
dał mu jeść i pić.
Następnie Marek wrócił na
szlak, dotarł na szczyt Babiej Góry i odnalazł rodziców, którzy byli już nieco zdenerwowani
nieobecnością Marka. Postanowił
nic im nie mówić o niedźwiadku,
żeby jeszcze bardziej ich nie martwić. Podczas pobytu na szczycie
myślał o rannym zwierzęciu. Zastanawiał się, dlaczego niedźwiadek był sam. Nie mógł cieszyć się
nawet wspaniałymi widokami,
nad którymi rozpływali się rodzice. Gdy powiedzieli mu, że czas

wracać, Marek postanowił pojść
przodem i powiedział, że zaczeka
na nich u podnóża Babiej Góry.
Wracając, zboczył ze szlaku, gdyż chciał sprawdzić, czy
z niedźwiadkiem wszystko w porządku. Gdy dotarł na miejsce,
z radością obserwował, jak niedźwiadek odzyskuje siły. Podszedł
do niego, ponownie go nakarmił,
dał mu pić i zmienił opatrunek.
Żal mu było opuszczać niedźwiadka, lecz wiedział, że rodzice
będą się o niego martwić.
Gdy wrócili do mieszkania,
rodzice byli zaniepokojeni zachowaniem syna. Marek był smutny
i zamyślony. Mama włączyła telewizor i w lokalnych wiadomościach usłyszeli informację
o zaginionym na Babiej Gorze
małym niedźwiadku. Marek słuchał z zaciekawieniem. Reporterka mówiła, że mały niedźwiadek
sam wrócił do
swojej mamy, która
znajduje się obecnie pod opieką
pracowników Babiogórskiego Parku
Narodowego. Na
koniec poinformowano, że pracownicy tego parku
pilnie poszukują
osoby, która opatrzyła ranę małego
niedźwiadka i go
nakarmiła.
Po emisji
programu Marek
przyznał się rodzicom, że w tym
czasie, gdy oni
szukali go na
szczycie Babiej
Góry, on znalazł

niedźwiadka i zaopiekował się
nim. Rodzice byli mile zaskoczeni postawą syna i następnego dnia
pojechali z Markiem do siedziby
Babiogórskiego Parku Narodowego. Pracownicy nie chcieli
uwierzyć chłopcu, lecz gdy
niedźwiadek zobaczył Marka od
razu do niego podszedł i położył
się obok niego. To przekonało
wszystkich o tym, że dzięki
chłopcu niedźwiadek wrócił cały
i zdrowy.
Jego dobroć i opiekuńczość
zostały nagrodzone. Wkrótce
niedźwiadek i jego mama wrócili
do swojego środowiska naturalnego, a pracownicy parku ufundowali dla Marka wspaniałe
nagrody. Otrzymał też od nich
medal „Przyjaciel BgPN”, z którego był niezwykle dumny.
Michał Sałaciak, kl. VIa
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KAWAŁ ŻARTU
ma dniami przebrał się za starego hałas. Fąfarowa komentuje:
dziadka i twierdził, że nazywa się - Albo synek Kowalskich dostał na
św. Mikołaj!
gwiazdkę bębenek, albo Kowalski
***
zaczął śpiewać kolędy.
W Wigilię chłop jedzie furmanką,
***
a obok biegnie pies. Ponieważ koń Co mówi bombka do bombki?
biegnie leniwie, chłop bije go ba- Chyba nas powieszą.
tem.
***
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to bę- Dwaj staruszkowie spędzają
dziesz szedł piechotą! - mówi koń. wspólnie święta. Patrząc na
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń gwiazdę betlejemską, jeden z nich
mówił! - dziwi się chłop.
wspomina:
***
pies.
- Moja żona, kiedy zauważyła
Przed świętami św. Mikołaj rozda- - Ja też! - mówi ***
spadającą gwiazdę, powiedziała:
je prezenty na ulicy. Jasio po
świętach Bożego Narodzenia "pomyśl o czymś, a twoje życzeotrzymaniu jednego z nich mówi: Po
sędzia
pyta Fąfarę:
nie spełni się, kiedy gwiazda
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za - Dlaczego
chce się pan rozwieść spadnie".
prezent.
żoną?
- Co było dalej? - pyta drugi.
- Głupstwo - odpowiada Święty z- Bo
mi do jedzenia: barsz- - Życzenie się spełniło. Gwiazda
Mikołaj. - Nie masz mi za co dzię- czyk daje
z
uszkami,
śledzia, karpia, spadła na nią!
kować.
kluski z makiem...
***
- Wiem, ale mama mi kazała.
- Proszę pana, przecież wszyscy Biznesmen przed świętami Boże***
Wigilię jedzą takie potrawy! go Narodzenia mówi do żony:
Po świętach Bożego Narodzenia na
Możliwe,
przyrządza mi - Kochanie, co mam ci kupić na
do psychiatry przychodzi mały Ja- je codzienniealeodonasiedemnastu
lat! gwiazdkę?
sio i mówi:
***
- Może być jakiś drobiazg. Najle- Panie doktorze, z moim tatą jest W Wigilię Bożego
Narodzenia Fą- piej jakieś małe BMW do jazdy po
coś nie w porządku. Przed kilko- farowie słyszą u sąsiadów
straszny mieście!

Myśli miesiąca:

Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach,
które są zdolne przemieniać świat na lepsze.
ks. Jerzy Popiełuszko
JEDYNKA
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