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ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE
Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, przesłać życzenia się godzi. Przyjmijcie zatem z rąk
naszych, garść życzeń najlepszych zdrowia, spokoju, radości, a w Nowym Roku  olbrzy
miego rogu obfitości.

Będą czasem spokoju i szczęścia,
radości przeżywanej w gronie
najbliższych
Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok .... przyniesie
wszelką pomyślność
I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.
Świąt białych, pachnących
choinką, skrzypiących śniegiem
pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych
niespodziewanych
prezentów. Świąt dających radość
i odpoczynek, oraz nadzieję na
Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija.
Wigilijna Święta Noc,
Od opłatka bije blask,
ale gdzieś tam ulicami,
Krążą ci, co są dziś sami,
Pusty talerz dostawiamy,
może zbłądzą pod nasz dach?
Wigilijna Święta Noc,
Niesie łaskę w każdy dom,
Serca swoje otwieramy
Dla tych, którzy są dziś z nami
I z czułością wspominamy tych,
Co już odeszli stąd.
Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia

Niech te święta, tak wspaniałe,
będą całe jakby z bajek,
niechaj gwiazdka z nieba leci.
niech Mikołaj tuli dzieci,
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W numerze:

biały puch niech z góry spada,
niechaj piesek w nocy gada.
niech choinka pachnie pięknie,
no i radość będzie wszędzie!
Pokój na ziemi ludziom,
a w niebie cisza gwiazd,
grają anieli,
świat się chlebem dzieli.
Świat ma dziś świąteczny
blask…
Pięknych i radosnych świąt Bożego Narodzenia!
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UROCZYSTE KOLĘDOWANIE
W okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku powszechnie praktykowane było
w różnych formach obrzędowe składanie życzeń, czyli kolędowanie. Typowy czas kolędo
wania przypadał na okres do Trzech Króli i obejmował chodzenie z żywymi zwierzętami,
maszkarami, z gwiazdą, szopką, chodzenie różnych grup przebierańców, widowisko zwa
ne herodami, „wesele krakowskie" i inne.
Również i my postanowiliśmy wspólnie kolędować, aby tradycji stało się zadość,
dlatego 21 grudnia licznie zgromadziliśmy się w auli szkolnej. Wszyscy uczniowie w galo
wych strojach i w świątecznych nastrojach radośnie wyśpiewywali polskie kolędy i pasto
rałki.
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STRAJK DLA KLIMATU
W dniu dzisiejszym (14 grudnia 2018) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Cen
trum dołączyli do akcji #ClimateStrike, która miała na celu uświadomić innym, że sytu
acja zmieniającego się klimatu na naszej kuli ziemskiej to poważny problem.

mgr Marta
Trybała

Spotkanie rozpoczęliśmy
od lekcji poświęconej zmianom
klimatycznym, poznaliśmy realne
przykłady konsekwencji ocieplenia klimatu. Wykorzystaliśmy
sprzęt multimedialny, aby zobaczyć ciekawe materiały na stronach
internetowych
poświęconym zagadnieniu zmian
klimatycznych.
Kolejnym naszym krokiem
było zrobienie banerów, potrzebnych do naszego strajku. Uczniowie umieścili na nich, poza
własnymi tekstami, logo strajku
oraz podobiznę Grety Thunberg,
która zapoczątkowała całą kampanię. Następnie udaliśmy się na
przemarsz przez centrum naszej
miejscowości, oczywiście z niebieskimi wstążeczkami przewiązanymi na ramieniu.
Organizując i uczestnicząc
w tym wydarzeniu, czuliśmy, że
robimy coś ważnego i potrzebnego, a co najważniejsze nie jesteśmy obojętni.
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WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

W tradycji chrześcijańskiej dzień poprzedzający Boże
Narodzenie, kończący okres adwentu. Początki tego święta sięgają
prawdopodobnie
obchodów Saturnaliów w starożytnym Rzymie, gdzie rozwijało
się chrześcijaństwo. Wigilia upamiętnia agape, czyli ucztę pierwszych chrześcijan na pamiątkę
wieczerzy Pańskiej. Zasiadano do
niej, gdy na niebie rozbłysła
pierwsza gwiazda i rozpoczynało
ją dzielenie się opłatkiem, co wywodzi się od eulogiów zwyczaju
polegającego na wzajemnym obdarowywaniu się chlebem ofiarnym. Nazwa „wigilia” pochodzi
z łacińskiego słowa „vigiliare” –
czuwanie. Nie wszyscy wiedzą,
że bożonarodzeniowa tradycja łączy w sobie zwyczaje chrześcijańskie
ze
zwyczajami
pogańskimi różnych ludów, kultur i wyznań, a proces jej kształtowania się na przestrzeni
dziejów jest bardzo skomplikowany i wciąż nie do końca rozpoznany.
Wiele
elementów
kultywowanej przez nas dziś tra-

dycji wywodzi się wprost z obrzędów i wierzeń pogańskich,
którym Kościół katolicki nadał
nowy sens i wypełnił własną treścią.
W zależności od regionu
i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale
zwyczajowo na wigilijnym stole
powinny znaleźć się wszystkie
płody ziemi, a potraw powinno
być dwanaście. Każdej należy
spróbować, co ma zapewnić
szczęście przez cały rok. Do najbardziej
typowych
należą: barszcz z uszkami, ryby,

przyrządzane na różne sposoby,
z najbardziej tradycyjnym karpiem smażonym i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta
z grzybami, pierogi z kapustą, kasza z suszonymi grzybami, fasola z suszonymi śliwami,
paszteciki z grzybami, kotleciki z ryżu z sosem grzybowym,
kluski z makiem, cukrem i miodem, makiełki, chałka z kompotem z suszonych owoców, zupa
migdałowa czy z tradycji
wschodniej kulebiak, gołąbki
i kutia. Na Śląsku potrawami wigilijnymi są moczka i makówki.
Zgodnie z polskim zwyczajem
potrawy wigilijne powinny być
postne, czyli bezmięsne i bez
użycia tłuszczów zwierzęcych.
Post wigilijny jest zwyczajem
dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest
nakazany. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego
zwyczaju "ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce".
Julia Klimasara , kl. IIIa
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REGIONALNE PODRÓŻE KULINARNE
Choć Polska to niezbyt wielki kraj, jeśli chodzi o powierzchnię, to jednak możemy mówić o wielkiej
odmienności i różnorodności regionalnych tradycji, smaków i zwyczajów. Inaczej Wigilia wygląda
i smakuje na Kaszubach, Podkarpaciu czy Śląsku. W tym numerze „Jedynki” zapraszamy do kuli
narnej podróży po bogactwie i różnorodności wigilijnych dań.
Jakie zapachy unoszą się na Ślą
sku?

Na Śląsku królują ryby,
a szczególnie karpie i śledzie.
Pachnie również piernikową zupą
moczką (nazywana również
mołcką, moucką lub bryją), która
została 2006 r. wpisana do rejestru produktów tradycyjnych prowadzonych przez Ministerstwo
Rolnictwa i Wsi. Dziś zupę przyrządza się z dodatkiem ciemnego
piwa z przyprawami korzennymi.
Na Śląsku możemy się rozkoszować smakiem siemieniotki, czyli

zupy z nasion konopi i zupy
grzybowej z gałuszkami. W tym
regionie podaje się także gołąbki
postne z kaszy perłowej i grzybów. Jednym ze zwyczjów jest
wkładanie pod nakrycie śląskiego
stołu każdego biesiadnika pieniążka, który ma zapewnić pomyślność na kolejny rok.
Śledzie po kaszubsku …
na Kaszubach!

Tradycyjną potrawą na kaszubskich stołach wigilijnych jest
brzada, czyli zupa z suszonych

owoców pachnącej śliwkami,
gruszkami i morelami, zabielonej
śmietanką i podawanej ze startymi ziemniakami. Możemy także
delektować się słodkościami
w postaci miodnego kuchu, czyli
– ciasta z dodatkiem miodu, tartej bułki i orzechów z bakaliami
wraz z polewą czekoladową lub
marmoladą. Nieodzownym daniem jest śledź po kaszubsku, ale
na wigilijnym stole nie zabraknie
również zupy brukwiowej
z włoszczyzny, żółtej brukwi,
ziemniaków oraz przypraw. Do
uszek Kaszubi wkładają pieniążek – znalezienie monety w potrawie zapewnia szczęście
w kolejnym roku. Zwyczajowo
kaszubska gospodyni nie powinna wstawać od wigilijnego stołu,
a potrawy winien serwować pan
domu.

wanej pszenicy z makiem i rodzynkami. Na wigilijnym stole
króluje czerwony barszcz, nad
stołem rozchodzi się zapach klusek z makiem i karpia podawanego z chałką, tj. drożdżową bułką
przypominającą warkocz. Region
słynie ze smakowitego przekładańca krakowskiego, czyli ciasta
drożdżowego dzielonego na cztery części i przekładanego konfiturami oraz masą orzechową.
Ciekawą potrawą jest zupa – pamuła, czyli słodko-słony barszcz
ze śliwek z delikatnymi lanymi
kluseczkami albo słodką śmietanką. W Małopolsce opłatek
jest smarowany miodem.
Mazowieckie kłosy

Na Mazowszu tradycyjną
potrawą bożonarodzeniową są
rwaki, czyli kluski ziemniaczane
Tradycyjne aromaty
w kształcie wrzeciona (kiedyś
w Małopolsce
zwane kłosami). Robi się je z tłuczonych lub mielonych ziemniaW małopolskiej kuchni ków wymieszanych z mąką
unosi się aromat kutii, czyli goto- pszenną i jajkiem. Kluski podaje
się z masłem wymieszanym
z makiem. W wigilijny wieczór
podaje się biały barszcz na zakwasie z kapusty z grzybami.
Do szczególnych potraw należą
panierowane kapelusze prawdziwków lub podgrzybków.
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REGIONALNE PODRÓŻE KULINARNE
Podhalańskie specjały

Na podhalańskich stołach
nie może zabraknąć kwaśnicy,
ale góralska gospodyni zaserwuje
nam także moskale, czyli placki

z ciasta drożdżowego z cukrem
pudrem smażone na oleju lnianym. Tradycyjnie podaje się też
kisiel owsiany. Na Podlasiu zasiada się do stołu według wieku.
Po kolacji wigilijnej pozostawia

ziemniaczane pieczone na blasze się pokarm krążącym po domu
podawane z roztopionym ma- duszom.
słem. Tradycyjnie postawi bukty,
czyli ziemniaczane kopytka i kołatankę, czyli danie ugotowane
Bułeczki i kluski
z kaszy jęczmiennej wymieszanej
ze Śląska Opolskiego
z brukwią i miodem. Skosztować
możemy również kłóty – gotowaTe bułeczki czy kluski
nej kapusty z ziemniakami.
podaje się wraz z mlekiem. Piecze się je na ciemnobrązowy koDietetczne Podkarpacie
lor, są miękkie i wilgotne,
nadzieniem makowym. Drugą
Tradycyjna podkarpacka zpotrawą
są słodkie kluski na bapotrawa świąteczna to postnica, zie twarogu
posypywane cynaczyli zupa na bazie kaszy pęczak, monem lub startym
suszonych owoców i rodzynek. Oba dania nazywane sąpiernikiem.
Regionalnym daniem wigilijnym Opolskim – śliszkami. na Śląsku
jest również podkarpacki pieróg,
nadziewany kapustą i tartymi
Wielkopolskie gotowanie
ziemniakami. Dla zmarłych zostawia się puste nakrycie.
Makiełki to potrawa z maWschodnie wpływy na Podlasiu

Na podlaskich stołach
skosztujemy kutii czy wareników
tj. pierożków o twarogowym lub
kapuścianym nadzieniu w kształcie półksiężyców. Regionalnym
wypiekiem wigilijnym są racuchy

ku i bakalii. Masę przyrządza się
z masła, miodu, cukru i różnych
gatunków orzechów i suszonych
owoców. Można je jeść z lekkim
pieczywem, kluskami lub makaronem, przekładając je warstwowo. Na wielkopolskich stołach
królują zupa z konopi, groch
z kapustą i smażone suszone
grzyby. Jak na ten region przystało do wigilijnych dań często
serwowane są ziemniaki. Słodkości wielkopolskie to szyszki
z kaszy z bakaliami.
Kulinarne spotkania regionalne

Wigilijne stoły różnią się
w zależności od regionu i pochodzenia biesiadników. Zróżnicowanie wynika z wigilijnych
tradycji wyniesionych z rodzinnych domów gospodarzy i gości,
które spotykają się przy jednym
stole. W menu króluje prostota
dań, a samych potraw powinno
być dwanaście. Przygotowuje się
ich dużo, aby zaznać w kolejnym
roku dobrobytu – aby to jednak
zadziałało, trzeba spróbować
każdej z nich. Na niemal każdej
wieczerzy są ryby, grzyby i kluski, które popijamy we wszystkich regionach kompotem
z suszu. Danie śląskie spotyka
się kaszubskim, a mazowieckie
z podlaskim. W Wigilię dzielimy
rodzinne chwile, ale także kulinarne tradycje i regionalne bogactwo smaków i aromatów.
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POLSKIE TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE
Pierwsza gwiazdka, przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych symboli
Bożego Narodzenia. Warto poznać znaczenie tych znaków i związane z nimi tradycje.

z łaciny – 'calendae', co oznaczało pierwszy dzień miesiąca.
Pierwsze „kolędy” były śpiewane
przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia pierwszego
stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie,
aby czcić narodziny Jezusa.
Prezenty

Pierwsza Gwiazdka

Jest symbolem Gwiazdy
Betlejemskiej, której pojawienie
się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze, Trzej
Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela. Dziś
oczekujemy pierwszej gwiazdy,
jaka pojawi się na wigilijnym
niebie. Dopiero, gdy ona zabłyśnie, możemy, według tradycji,
siąść do stołu i podzielić się
opłatkiem.
Opłatek

Sianko wigilijne

Kładziemy je pod białym
obrusem na stole, przy którym
będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście
miejsce, w jakim przyszedł na
świat Jezus – szopkę i siano, na
którym leżał po urodzeniu.
Choinka

Ubierana
zazwyczaj
w dzień wigilijny lub 23 grudnia.
Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z czasem
zwyczaj przynoszenia do domu
i ubierania w różne ozdoby sosnowego drzewka, przeniósł się
z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe
powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej
szczycie wiesza się bombkę
w kształcie gwiazdy betlejemskiej.

Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa 'oblatum' i znaczy tyle 'co dar ofiarny'. Jest to
nic innego, jak cienki kawałek
wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem.
Dzielenie się chlebem ma korzenie w pogańskich tradycjach.
Z czasem przeszło ono na stałe
do zwyczajów chrześcijańskich,
Kolędy
a dziś dzielimy się opłatkiem
Zaczynamy je śpiewać
przed wieczerzą wigilijną, skła- przy wigilijnym stole. Są to piedamy sobie życzenia.
śni, które opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich nazwa pochodzi

Najprzyjemniejszy,
dla
wielu, zwyczaj bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą
się z Bożym Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj był związany
wyłącznie z osobą św. Mikołaja,
dziś, za Lutrem przyjmujemy, iż
są to podarki od małego Jezusa.
Stajenka

W niej narodził się Jezus.
Jest także symbolem nas samych.
Jesteśmy jak stajenka, w której
nie zawsze jest czysto, w której
dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do stajenki, a więc
i do nas, zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze
życia i daje nam nadzieję, miłość
i wiarę. Bóg rodzi się w nas!
Pasterka

Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia.
Symbolizuje czuwanie pasterzy
przy żłobie Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi.
Jest najważniejszym momentem
w czasie świąt Bożego Narodzenia.
Karolina Trzebuniak, kl. VIIb
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ŚW. SZCZEPAN
Urodzony w Jerozolimie. Był jednym z 7 diakonów, których Apostołowie wybrali do po
mocy w głoszeniu Ewangelii oraz do posługi ubogim, o czym wspominają Dzieje Apostol
skie.

jańskim męczennikiem – z tego
względu określany jest mianem
Protomartyr, co tłumaczy się właśnie jako „pierwszy męczennik”.
Jego grób odkryto w roku 415.
Ze staropolskich zwyczajów
związanych z dniem świętego
Szczepana warto wymienić te,
podczas których rzucano w kościele w czasie Mszy świętej zboże na pamiątkę kamienowania
lub, gdy w domach smarowano
miodem deski przybite do belek
stropowych i kiedy rzucone na
Jednym z jego głównych pra- nie ziarno przylegało, oznaczać
gnień było zreformowanie juda- miało to zapowiedź dobrych
izmu.
Żydzi za głoszenie zbiorów.
chrześcijaństwa uwięzili go
i oskarżyli o bluźnierstwo i występowanie przeciw Prawu
i Świątyni. Postawiony przed sądem wykazywał, że posłannictwo Jezusa było Bożym planem,
a Żydzi, podobnie jak ich przodkowie, ustawicznie się im sprzeciwiają. A gdy stwierdził, że
widzi, jak otwierają się niebiosa,
w których Jezus zasiada po prawicy Boga, rozwścieczyło to jego
sędziów do tego stopnia, że bezzwłocznie wyprowadzono go za
mury miasta i ukamienowano.
Podczas kamienowania Szczepan
modlił się, by grzechy jego prześladowców zostały im wybaczone. Zginął w 36 roku. Przy jego
śmierci miał być obecny (jako
Symbole
młodzieniec) Szaweł, późniejszy
Szczepana przedstawia się
Apostoł Narodów.
jako młodzieńca ubranego w dalmatykę (szatę liturgiczną diakoPrzydomek i zwyczaje
Jest pierwszym chrześci- na) lub w białą tunikę, zaś jako

jego atrybuty występują księga,
kamienie (spoczywające na niej
lub trzymane przez niego w rękach), a także gałązka palmowa.
Jest patronem diakonów, woźniców, murarzy, krawców, kamieniarzy, tkaczy, kucharzy oraz
diecezji wiedeńskiej.
Działania świętego

To, co w postawie świętego Szczepana może w nas,
współcześnie żyjących, wzbudzić
podziw, to jego niespotykana aktywność oraz fakt, iż zapoczątkował tak wiele działań, które
kontynuowane są w Kościele katolickim do dzisiaj. Głosił Ewangelię Jezusa obficie korzystając
ze Starego Testamentu. Dlatego
można go, z przymrużeniem oka,
zaliczyć do pierwszych biblistów.
Ów pierwszy męczennik
może też uchodzić za jednego
z pierwszych mistyków - widział
otwarte niebo. Angażował się
także w służbę społeczną i posługę ubogim, a przecież działalność charytatywna po dziś dzień
jest jednym z najistotniejszych
punktów wśród działań podejmowanych przez Kościół. Dał także
przykład, w jaki sposób należy
wybaczać swym prześladowcom
i wrogom – coś, co nam, współczesnym, przychodzi zwykle
z niebywałym trudem, czasem
zaś nie potrafimy tego zrobić
wcale...
Piotr Pacyga, kl. VIIa
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HISTORIA BAZYLIKI NARODZENIA PAŃSKIEGO
W BETLEJEM
Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem należy do najstarszych, nieprzerwanie
funkcjonujących kościołów na świecie. Pod jej prezbiterium znajduje się poświadczone
tradycją miejsce narodzin Jezusa. Opiekę nad bazyliką sprawują mnisi greccy
i ormiańscy. Na terenie Groty Narodzenia znajduje się Kaplica Żłóbka, która jest
własnością franciszkanów jako oficjalnych przedstawicieli Kościoła katolickiego. W 2012
roku bazylikę wraz z całym kompleksem wpisano na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.

ni. Pierwszy król Jerozolimy
Baldwin I z Boulogne był koronowany w bazylice w uroczystość Bożego Narodzenia 1100
roku. Po zdobyciu Ziemi Świętej,
w tym Betlejem, w 1187 roku
przez wojska Saladyna, na prośbę biskupa Salisbury Huberta
Waltera zezwolono na sprawowanie łacińskiej liturgii w bazylice.
Wewnętrzne spory

Założenie

Pierwszą bazylikę chrześcijańską w Betlejem wybudowała matka cesarza Konstantyna
Wielkiego święta Helena w miejscu, w którym dla zatarcia chrześcijańskiego kultu
poganie
zasadzili gaj poświęcony Adonisowi. Budowę zaczęto w 327 roku, a zakończono w 333 roku.
Obecną formę architektoniczną
budowla uzyskała w wyniku
przebudowy w 565 roku za czasów cesarza Justyniana I Wielkiego.
Panowanie
i krucjaty

muzułmańskie

Bazylika uniknęła zburzenia podczas najazdu perskiego w 614 roku. Legenda głosi, iż dowódca

perski Szarbaraz był poruszony
wizerunkiem Trzech Króli w szatach wschodnich, które przypominały jego własne i jego
żołnierzy. W czasach wypraw
krzyżowych władcy chrześcijańscy poczynili znaczące przeróbki
w wewnętrznej strukturze świąty-

Od XIV w. rozpoczął się
okres sporów o prawo własności
do sanktuarium betlejemskiego
między przedstawicielami Kościoła łacińskiego, tzn. franciszkanami i przedstawicielami
prawosławnego patriarchatu Jerozolimy
reprezentowanego
przez mnichów pochodzących
z Grecji.
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HISTORIA BAZYLIKI NARODZENIA PAŃSKIEGO
W BETLEJEM
Prawo celebracji i pieczy nad poszczególnymi częściami bazyliki,
nie wyłączając samej
Groty Narodzenia, zależało od tego, który
z narodów popierających franciszkanów
lub mnichów prawosławnych zyskiwał
większą przychylność
Istambułu.
Z 1717 roku pochodzi istniejąca do
dzisiaj srebrna gwiazda z napisem "Hic de
Virgine Maria Jesus
Christus natus est"
w miejscu narodzenia,
w centralnej niszy
groty. Grecy odebrali franciszkanom bazylikę wraz z ołtarzem
Narodzenia Pańskiego w 1757
roku. W 1847 roku została przez
nich usunięta srebrna gwiazda, co
było jedną z przyczyn rozpoczę-

tej kilka lat później wojny krymskiej, w której chodziło m.in.
o prawa duchowieństwa prawosławnego, względnie katolickiego do opieki nad miejscami
świętymi i niemułzumańską ludnością imperium tureckiego. Wo-

kół bazyliki powstały w ciągu
wieków klasztory trzech największych wspólnot zakonnych,
które w różnych okresach opiekowały się tym jednym z najważniejszych
sanktuariów
chrześcijańskich. Do Bazyliki
Narodzenia przylegają:
klasztor grecki, klasztor
ormiański, konwent franciszkanów z Kościołem
św. Katarzyny Aleksandryjskiej i domem pielgrzyma "Casa Nova".
Piotr Pacyga, kl. VIIa
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I GMINNY KONKURS KOLĘD
I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
14 grudnia 2018r. o godz.9:00 odbył się w naszej szkole I Gminny Konkurs Kolęd
i Piosenek Świątecznych.

Celem przeprowadzonego
konkursu było promowanie
wśród uczniów znajomości języka angielskiego
i niemieckiego, rozwijanie uzdolnień
uczniów, stworzenie uczniom
możliwości sprawdzenia się
w rywalizacji z innymi uczniami,
popularyzowanie
wiedzy
o kulturze krajów angielskiego
i niemieckiego obszaru językowego oraz zachęcanie do współpracy szkół na terenie gminy.
Było nam bardzo miło gościć
wszystkich przybyłych uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Uczniowie bardzo licznie
przystąpili do rywalizacji, doskonale się przygotowali i świetnie
się bawili. Uroczystość brawuro-

wo poprowadzili Maria Woźniak
z klasy IIIb gimnazjum oraz Kamil Olszówka z klasy VIIa szkoły podstawowej.
W trakcie konkursu wysłuchaliśmy utworów w wykonaniu
uczniów
z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Skawicy, Zespołu Szkół w Zawoi
Wilcznej oraz Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zawoi Centrum. Występy uczniów poprzedzone były wielogodzinnymi
próbami pod czujnym okiem ich
nauczycieli:pani Katarzyny Komudy, pani Bogusławy Ficek, pani Edyty Chowaniak oraz pani
Katarzyny Hurbol.
W komisji konkursowej zasiedli
pan Krystian Kaznowski- dyrektor naszej szkoły oraz pani
Agnieszka Warmuz-Trybała wraz
panią Joanną Pacygą.
Obecna podczas konkursu była
również pani Elżbieta Szarlej,
przewodnicząca Rady Rodziców.
Nasz świąteczny konkurs nie
mógłby się oczywiście odbyć bez
sponsorów, którymi byli: Rada
Rodziców Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Zawoi Centrum; Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zawoi Centrum; Opiekun Spółdzielni
Uczniowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawoi
Centrum pani Teresa Kozina.
Jesteśmy im bardzo wdzięczni za
wsparcie nas w naszych działaniach!
W konkursie jako pierwsi
wystąpili soliści, w kolejnym
etapie wysłuchaliśmy utworów
w wykonaniu duetów, a na koniec zaprezentowały się zespoły.
Podczas przerwy zaprosiliśmy
naszych gości oraz wszystkich
uczestników konkursu na słodki
poczęstunek.
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I GMINNY KONKURS KOLĘD
I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

A oto wyniki konkursu i zwycięzcy w po-III miejsce
szczególnych kategoriach:
WIKTORIA HURBOL /ZSP W ZAWOI CENSOLIŚCI
TRUM – NIEMIECKI: KOMMET IHR HIRTEN
I miejsce

ANNA SMYRAK/ZSP W ZAWOI CENTRUM –Wyróżnienie
UTWÓR ANGIELSKI: THAT'S CHRISTMAS TOMACIEJ MAKOŚ/ ZSP W ZAWOI CENTRUM –
ME
UTWÓR NIEMIECKI:
O TANNENBAUM, O TANNENBAUM
II miejsce

ADRIANNA
BASIURA,
MAŁGORZATA
ICIEK/ZSP W ZAWOI CENTRUM – UTWÓR ANGIELSKI: CHRISTMAS HALLELUJAH
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I GMINNY KONKURS KOLĘD
I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
DUETY

I miejsce
JOANNA WALA, PAULINA
ZGUDA, /ZSP W SKAWICY –
UTWÓR ANGIELSKI: SILENT
NIGHT
II miejsce

ROKSANA BASIURA, PATRYCJA PENA/ZSP W ZAWOI CENTRUM –
UTWÓR
NIEMIECKI: LASST UNS FROH
UND MUNTER SEIN
III miejsce

WIKTORIA KUDZIA I MAGDALENA BURY/ ZESPÓŁ
SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ –
UTWÓR NIEMIECKI: KLING
GLÖCKCHEN
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I GMINNY KONKURS KOLĘD
I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
ZESPOŁY
I miejsce

ANTONINA DOLECH, ZUZANNA ZAJĄC, OLIWIA WOŻNIAK,
WERONIKA WOŹNICA, NATALIA TRZEBUNIAK, DOMINIKA
TRZEBUNIAK, WIKTORIA KUDZIA, MAGDALENA BURY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI
WILCZNEJ – UTWÓR NIEMIECKI: SCHLITTENFAHRT
II miejsce

ADRIANNA BASIURA, ANNA
SMYRAK, NATALIA SMYRAK,
MACIEJ MAKOŚ I MATEUSZ
FRONT/ZSP W ZAWOI CENTRUM – UTWÓR ANGIELSKI:
MARY DID YOU KNOW

III miejsce

JULIA JANIK, ALEKSANDRA
ZAJĄC, PAULINA ZGUDA, NATALIA LEŚNIAK, MARTYNA
MAREK , AMELIA PAMROK
I OLIWIA GIGOŃ/ZSP W SKAWICY – UTWÓR ANGIELSKI:
MERRY CHRISTMAS EVERYONE
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I GMINNY KONKURS KOLĘD
I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
Mamy nadzieję, że zaprezentowane
utwory wprowadziły was w cudowny świąteczny nastrój i liczymy oczywiście na ponowne spotkanie za rok.
Organizatorzy:
mgr Katarzyna Hurbol
mgr Edyta Chowaniak
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NASZE SUKCESY

GMINNY KONKURS LITERACKI
"OJCZYZNA TO KRAJ..."
1 grudnia 2018r. w sali BCK odbyło się uroczyste rozstrzygniecie konkursu „Ojczyzna to
kraj...”, który ogłosiła Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi.

Celem konkursu było:
uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
rozwijanie uczuć patriotycznych,
rozwijanie talentów literackich
wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno ojczystego języka.
Laureatami konkursu „Ojczyzna to kraj…” w kategorii kl.
IV-VI szkoły podstawowej zostali:
I miejsce: Kinga Rusin (kl. Va),

Piotr Winczewski (kl. Va) –
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zawoi
Centrum,
II miejsce: Antoni Adamiak (kl.
IVb) – Szkoła Podstawowa nr 1
w
Zawoi
Centrum,
Bartosz Bachul (kl. Va) – Szkoła
Podstawowa nr 1 w Zawoi Centrum.
III miejsce: Nadia Trybała (kl.
Va), Daniel Radwan (kl. Va) Szkoła Podstawowa nr 1 w Zawoi
Centrum,
W kategorii kl. VII –VIII

szkoły podstawowej oraz gimnazjum przyznano tylko jedno zwycięskie miejsce pierwsze,
które zajął Adam Spyrka (kl.
VIIb) – Szkoła Podstawowa nr 1
w
Zawoi
Centrum.
Ponadto decyzją komisji
wyróżnienie otrzymali: Weronika Chowaniak (kl. Va), Michał
Piotrowski (kl. IVb) – Szkoła
Podstawowa nr 1 w Zawoi Centrum.
K. W.

KONKURS PASTORAŁEK
W KL. IIII SP
Rozbudzenie zainteresowań muzyką oraz docenienie dzieci
uzdolnionych muzycznie.
W konkursie wzięło udział 13
dzieci. Dwanaścioro dzieci zostało nagrodzono książkami ufundowanymi przez Szkolną Radę
Rodziców.

W dniu 21.12.2018 r. odbył się
konkurs pastorałek dla dzieci
z kl. I-III SP.
Celem organizowanego
konkursu było kultywowanie
zwyczajów śpiewania pastorałek.

Laureaci:
kl. Ia
- Maja Chowaniak
- Anna Kuś
kl. Ib
- Krzysztof Baran
kl. II a
- Natalia Gaweł
- Anna Ostruszka
- Lena Smyrak
kl. II b
- Laura Ficek

- Liliana Zemlik
kl. III a
- Wiktoria Szarlej
kl. III b
- Emilia Klimasara
-Ewelina Pierog
-Martyna Zając
Organizator:
mgr Kazimiera Kostyra
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OPOWIEDZIELI NAJPIĘKNIEJ O SWOJEJ
RODZINIE I... SIĘGNĘLI PO LAURY
W POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKIM
"PODBABIOGÓRSKIE OPOWIEŚCI".
19 grudnia 2018 r. w siedzibie Biblioteki Suskiej odbyła się uroczysta gala
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XVIII edycji Powiatowego Konkursu
Literackiego "Podbabiogórskie opowieści".

Żmigrodzkiego. Tematem przewodnim była „Saga rodzinna”.
W konkursie wzięło udział 74
uczniów z całego terenu powiatu
suskiego. Utwory oceniane były
przez Katarzynę Cholewę, Dominikę Fiejtek oraz Ewę Mielczarek.
Rozdanie nagród odbyło
się 19 grudnia 2018 r. o godzinie
17:00 w Bibliotece Suskiej. Laureaci zostali ciepło przywitani
przez dyrektora tejże placówki –
W tym roku odbyła się biogórskie opowieści”, który zo- pana Wojciecha Gacha, który
osiemnasta edycja Powiatowego stał zorganizowany przez wyraził uznanie dla ogromu
Konkursu Literackiego „Podba- Bibliotekę Suską im. dra Michała pięknych i pomysłowych prac.
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OPOWIEDZIELI NAJPIĘKNIEJ O SWOJEJ
RODZINIE I ...SIĘGNĘLI PO LAURY
W POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKIM
"PODBABIOGÓRSKIE OPOWIEŚCI".
minkami.
Daniel Radwan zdobył
I miejsce w kategorii uczniów
szkół podstawowych za pracę pt.
"Rodzinna miłość do gór". Jego
klasowy kolega Bartosz Bachul
zajął II miejsce w tej samej kategorii. Bartosz przygotował na
konkurs pracę pt. "Wspomnienia
opowiedziane przez dziadka Stanisława Motowidło wnukowi
Bartoszowi Bachulowi". Weronika Zachura zachwyciła jury pracą
pt. "Wyjęte z niepamięci okruchy
wspomnień", które przyznało jej
II miejsce w kategorii klas VIIVIII szkół podstawowych i trze- pamiątkowego, na końcu zostali
cich gimnazjum.
na poczęstunek.
Po odebraniu nagród wszy- zaproszeni
Weronika Zachura, kl. IIIa
scy
uczestnicy
poproszeni
byli
Następnie przystąpiono do
wręczania dyplomów wraz z upo- o zrobienie wspólnego zdjęcia
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WYCIECZKA MIKOŁAJKOWA KL. IVa i IVB
17 grudnia wybraliśmy się (uczniowie kl. IVa i IVb) w ramach wycieczki mikołajkowej do
BielskaBiałej. Celem naszego wyjazdu była wizyta w Studiu Filmów Rysunkowych oraz
seans filmowy pt. „Grinch” w Cinema City.

cych zarówno przy dawnych, jak
i aktualnie powstających projek-

Zbiórka odbyła się o godzinie 7:30. Opiekę nad nami sprawowały panie: Agata Paluch,
Urszula Lach, Klaudia Trybała
i Katarzyna Wilczyńska. Podróż
była dosyć emocjonująca z uwagi
na ukształtowanie terenu i kłopoty lokomocyjne niektórych z nas.
Na szczęście po krótkim postoju
udało się opanować złe samopoczucie i w dobrym zdrowiu oraz
humorach dotarliśmy do BielskaBiałej.
W SFR przywitali nas bardzo mili pracownicy. W ramach
edukacji medialnej wzięliśmy
udział w warsztatach edukacyj-

nych.
Zajęcia prowadzone były przez
doświadczoną pracownicę Studia
Filmów Rysunkowych pracują-

tach filmowych. W trakcie żywej, multimedialnej prezentacji
zajęć obcując z prawdziwymi dekoracjami, rekwizytami, projektami postaci i rysunkami
animacyjnymi poznaliśmy kolejne etapy produkcji filmowej, od
scenariusza do gotowego filmu.
Na zakończenie tej wyjątkowej lekcji zostaliśmy zaproszeni na
pokaz filmów
wyprodukowanych przez SFR
w Bielsku-Białej. Każdą bajkę
„żegnaliśmy” brawami. Na koniec podziękowaliśmy za wizytę
i lekcję multimedialną.
Potem udaliśmy się do Cinema City w Gemini na animowany film pt. „Grinch”
w reżyserii Yerrowa Cheney'a i Scotta Mossiera. Fabuła
opowiada o tym, że mieszkańcy
Ktosiowa oczekują białego Bożego Narodzenia, a zielony stwór
Grinch zrobi wszystko, by je zepsuć. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.
Uczniowie, kl. IVb
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KĄCIK ARTYSTYCZNY

PIERWSZY HYMN POLSKI
„Gaude Mater Polonia” jest XIII wieczną pieśnią hymniczną, jej twórcą jest Wincenty
z Kielczy. Najstarszy zapis pieśni pochodzi z 1372 roku, znajduje się w „Antyfonarzu
kieleckim”. W tłumaczeniu na język polski tytuł brzmi: „Ciesz się, Matko Polsko”.

nana w Krakowie podczas uroczystości
kanonizacyjnych
w 1254 roku, być może 8 maja.
Melodia hymnu jest zaczerpnięta
z chorału gregoriańskiego „O salutaris Hostia” ("O, zbawcza Hostio").
Podczas rozbicia dzielnicowego

Utwór został napisany na
kanonizację biskupa Stanisława
ze Szczepanowa w 1253 roku. Po
raz pierwszy pieśń została wykoTEKST

Kult św. Stanisława w okresie
rozbicia dzielnicowego przybierał coraz większe rozmiary, potęgowany legendą o cudownym
zrośnięciu się ciała, poćwiartowanego z woli króla. Taką odmianę losu wróżono i dla Polski,
dlatego św. Stanisław został
uznany, obok św. Wojciecha za

Gaude, mater Polonia / Raduj się, Matko Polsko
prole fecunda nobili / W sławne potomstwo płodna
Summi Regis magnalia / Króla królów i najwyższego Pana wielkość
laude frequenta vigili /Uwielbiaj chwałą przynależną
Cuius benigna gratia / Albowiem z Jego łaskawości
Stanislai Pontificis / Biskupa Stanisława męki
passionis insignia /Niezmierne, jakie on wycierpiał
signis fulgent mirificis / Jaśnieją cudownymi znaki
Hic certans pro iustitia / Potykał się za sprawiedliwość
Regis non cedit furiae / Przed gniewem króla nie
ustąpił
Stat pro plebis iniuria / I staje żołnierz Chrystusowy
Christi miles in acie / Za krzywdę ludu sam do
walki
Tyranni truculentiam / Ponieważ stale wypominał

głównego patrona Polski. Pieśń
„Gaude Mater Polonia” na równi
z „Bogurodzicą” pełniła w dawnych wiekach rolę hymnu narodowego. Śpiewało ją rycerstwo
polskie po odniesionym zwycięstwie. Później pieśń towarzyszyła
uroczystościom
narodowym.
Pierwsza zwrotka, w czterogłosowym opracowaniu Teofila Klonowskiego, jest obecnie
śpiewana w czasie inauguracji
roku akademickiego, zamiennie
z pieśnią „Gaudeamus igitur”
("Radujmy się więc").
Piotr Pacyga, kl. VIIa
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NIEZWYKŁE KARTKI Z KALENDARZA

PRZYSŁOWIA NA GRUDZIEŃ
1So

Gdy zamarznie pierwszego grudnia, wyschnie niejedna studnia,
gdy pierwszego pogoda służy to
wczesną wiosnę i pogodną wróży.
2N

Gdy na początku grudnia pogoda
stała zima będzie długo biała.
Im więcej zimą wody, tym więcej
wiosną pogody.
3 Pn

Grudzień jak łagodny wszędzie,
cała zima dzieckiem będzie.
Kiedy grzmi na lód, będzie głód.
4 Wt

Gdy w Barbarę pada, zima ostra
się zapowiada.
Barbara po wodzie, święta po lodzie.
Barbara po lodzie święta po wodzie.
5 Śr

Piąty grudzień stycznia czyni znaki, szósty grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień o marcu
gada.
6 Cz

Jeśli w grudniu często dmucha, to
w marcu i kwietniu plucha.
Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.
7 Pt

Na święty Ambroży poprawią się
mrozy.
Święty Ambroży zimy przysporzy.
8 So

Po suchym grudniu sucha wiosna
bywa i pogoda we żniwa.
9N

Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.
10 Pn

Suchy grudzień stoi za to, że sucha będzie wiosna i suche lato.

11 Wt

W zimie odkryte ucho, to w lecie
sucho.
12 Śr

Mroźny grudzień, wiele śniegu,
żyzny roczek będzie w biegu.

prze bije, drwa znosi dla zimowej
trwogi.
23 N

Gdy w grudniu śnieg pada, drugi
rok taki sam zapowiada.
24 Pn

Taką pogodę Nowy Rok przynosi,
jaka na Jana od Krzyża się głosi.

Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.
Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze.
Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po nich następują.
Na pasterkę po wodzie, Alleluja
po lodzie.

15 So

25 Wt

13 Cz

Święta Łucja głosi, jaką pogodę
styczeń przynosi.
Po świętej Łucji pogoda na koniec
grudnia śnieg poda.
14 Pt

Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi.
16 N

Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze.
17 Pn

Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity.

W jakim blasku Bóg się rodzi,
w takim cały styczeń chodzi.
Gdy na Gody bardzo biało, wiosną
śniegu jest niemało.
Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.
26 Śr

18 Wt

W grudniu rzeki kryją lody, a lud
cieszy się na Gody.

Jaka pogoda w Szczepana panuje,
taka na luty nam się szykuje.
Jak przymrozi na Szczepana, będzie wiosna od Damiana (27.02).

19 Śr

27 Cz

20 Cz

28 Pt

Pogoda na Urbana, to wielka wygrana.
Na świętego Dominika wszędzie
śpiew ptactwa zanika.
Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny.
Ile słońca na Makarego, tyle ciepła wrześniowego.
21 Pt

Gdy na Tomasza deszcz pada,
zmienną zimę zapowiada.
Gdy na Tomasza pogoda, styczeń
silne wiatry poda.
22 So

Grudzień ostro mrozi drogi, wie-

Jak Apostoł pokazuje, taki luty
następuje.
Niewiniątek dzień pokaże, jaka
pogoda w marcu się okaże.
29 So

Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi.
30 N

Jeśli da śnieg Eugenii, to się zima
przemieni.
31 Pn

Dzień Sylwestrowy pokaże czas
lipcowy.
wybór:https://www.kalbi.pl
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ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI
Pierniczki po upieczeniu są twardawe, co w ogóle nie przeszkadza im znikać w niewyja
śnionych okolicznościach, a teraz nawet nie jestem pewna czy doczekają do świąt...;).
Zdecydowanie trzeba je upiec wcześniej, by zdążyły zmięknąć. Poza tym, w smaku są ge
nialne, praca z nimi jest lekka, łatwa i przyjemna.

Pierniczki dekoracyjne - bezpośrednio przed pieczeniem powierzchnię pierniczka należy posmaroSKŁADNIKI:
wać roztrzepanym jajkiem; przykleić cukrowe
550 g mąki pszennej (+ odrobina więcej do pod- perełki, orzechy, itp. wciskając je w ciasto.
sypywania)
około 8 - 10 minut w temperaturze 180ºC, jeśli
300 g miodu (z miodem sztucznym pierniczki Piec
z
witrażykami
11 - 12 minut w temperaturze 150ºC.
zmiękną szybciej, niż z prawdziwym)
100 g cukru pudru
Lukrować lub dekorować czekoladą po upieczeniu.
120 g masła
1 jajko
Pierniczki po upieczeniu są twarde, później zmięk2 łyżeczki sody oczyszczonej
(należy je przechowywać w szczelnie zamknię30 - 40 g przyprawy do piernika (lub mniej, jeśli ną
tym pojemniku). Bardzo długo i dobrze się
przyprawa jest mocna, dobrej jakości)
(nawet kilka miesięcy). Można upiec
kakao (niekoniecznie, tylko dla koloru, tym ra- przechowują
je
kilka
tygodni
przed świętami, lukrowanie zostazem dałam 2 łyżeczki)
wiając na później.
SPOSÓB WYKONANIA:

Miód i masło podgrzać w garnuszku, do rozpuszczenia się masła i miodu, przestudzić. Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować. Jeśli
ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się lepiej wałkowało).
Wałkować na stolnicy na grubość 2 - 3 mm, lekko
podsypując mąką (grubsze pierniczki są bardziej
miękkie po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach i przekładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
Pierniczki z otworkiem do przewlekania - otworek
należy zrobić przed pieczeniem (np. słomką do napojów).
Pierniczki z witrażykami - również przed upieczeniem w dużym pierniczku wykrawać mniejszy
otworek, nasypać do niego pokrusznych landrynek
(z górką) i piec na macie teflonowej, ściągając
z blachy dopiero po ostygnięciu.
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PONADCZASOWA OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
,,Opowieść wigilijna’’ została napisana przez angielskiego pisarza Charlesa Dickensa
19 grudnia 1843r. Ilustracje wykonał natomiast John Leech. Opowieść ta jest napisana
w stylu wiktoriańskim.

Akcja utworu rozgrywa się
w XIX w., w Wigilię i pierwszy
dzień świąt Bożego Narodzenia.
Opowieść jest interesująca
i wciągająca, jednak niezbyt obszerna - ma zaledwie 6 rozdziałów i około 50 str. Książka jest
zaliczana do tzw. opowieści
gwiazdkowych, ponieważ sam
autor napisał ją w wigilię Bożego
Narodzenia.
Dzieło Dickensa opowiada
nam o bardzo bogatym starcu –
Ebenezerze Scrooge’u, który
odziedziczył kantor po swoim
zmarłym przyjacielu. Bohater
jest bardzo skąpy, chciwy.
Oszczędza na ogrzewaniu, obniża
wypłatę swojemu pracownikowi

i jedynemu przyjacielowi – Bobowi Cratchite'owi. Pewnego dnia po
powrocie z pracy do domu bohater zaczął słyszeć dziwne hałasy
dochodzące z piwnicy
i dzwonienie dzwonów.
W trakcie spożywania
kleiku Ebenezera nawiedza duch zmarłego
wspólnika – Marleya,
który zapowiada mu
przybycie kolejnych
trzech duchów. Po
odwiedzinach
zjaw
Scrooge
przechodzi
wielką przemianę. Zaczął się martwić o biedną rodzinę swojego
pracownika oraz myślał
o tym, kto się nim zaopiekuje w trakcie choroby. Dostrzegł magię świąt Bożego
Narodzenia. Ebenezer żałował
swojego zachowania i prosił
o jeszcze jedną szansę. Następnego dnia poszedł odwiedzić swojego siostrzeńca. Spędził z nim
wspólnie całe święta. Po powrocie do pracy wsparł rodzinę Boba
oraz dał mu podwyżkę.
Z opowiadania wynikają
bardzo ważne i ponadczasowe
prawdy. Utwór pokazuje nam, że
pieniądze szczęścia nie dają.
Ebenezer dysponował wielką
fortuną, lecz z nikim się nią nie
dzielił. Uważał, że jeśli będzie
bogaty, będzie szczęśliwy, jednak
tak nie było. Większość czasu

spędzał w samotności, nie miał
wsparcia od bliskich. Dzieło nawiązuje również do ludowej
prawdy: ,, Nie ma winy bez kary’’. Marley cierpi po śmierci za
swe grzechy. Przez lata ciągnie
za sobą długi i ciężki łańcuch.
Nigdy już nie zazna on spokoju.
Opowieść pozwala nam ufać, że
nigdy nie jest za późno, by się
zmienić na lepsze i każdy z nas
zasługuje na drugą szansę.
,,Opowieść wigilijna’’ stanowi
oryginalny apel do wszystkich
czytelników, że Boże Narodzenie
jest najlepszym momentem na
spędzenie czasu z bliskimi.
Osobiście utwór ten mogłabym polecić każdemu, gdyż
jest wzruszający i pouczający.
Czytając tę książkę, możemy
wyciągnąć wiele wniosków,
związanych m. in. z problemami
współczesnych ludzi.
Karolina Trzebuniak, kl. VIIb

25

GALERIA SZKOLNA

JEDYNKA 4/12/2018

BOŻONARODZENIOWE OZDOBY
Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie przygotowali piękne ozdoby bożonarodzeniowe.
Organizatorem konkursu był samorząd uczniowski. Gratulujemy talentu i kreatywności!
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BOŻONARODZENIOWE OZDOBY
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KĄCIK LITERACKI

WIERSZE DLA OJCZYZNY
W tym roku chcieliśmy w wyjątkowy sposób uczcić polskie święto narodowe  Narodowe
Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. Zadaniem uczniów było napisanie
wiersza na temat "Ojczyzna to kraj...". Prace, które możecie przeczytać poniżej, wzięły
udział w konkursie zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi.
Adam Spyrka, kl. VIIb
Moja Ojczyzna

Ojczyzna to mój kraj
I mocno w niego wierzę
I serce mogę oddać
Dla niego dziś w potrzebie

Rocznice dzisiaj mamy
I Polsce sto lat śpiewamy
Wokoło flagi wszędzie
Bo radość że wolność mamy
Przez sto lat nam pomagali
Z najeźdźcą się borykali
Z orzełkiem w leśnej głuszy
Bo każdy Polak go słyszy
Nie brakło ludzi prężnych
Nie brakło też oręży
I miłość zwyciężyła
Bo patriotyzm siła
Piłsudski nasz bohater
Dla wszystkich został bratem
Pozwolił by mowa wróciła
I nigdy już nie zaginęła
Dmowski czy Paderewski
To chłopy za pan brat
Z nimi można zwyciężać
Nawet cały świat
Wokół przyjaciół wielu
I Witos prosty chłop
Rozpalił serca ludzkie
Bo Polska to jego Bóg
I stał się cud nad Wisłą
Dla wroga wszystko prysło
Pękło jak bańka mydlana
Bo Polska ciągle kochana

Nieważne że miasto zburzone
Nieważne że podpalone
Lecz ważne że wciąż nasze
Niech innych to odstraszy
Ojczyznę dzisiaj mamy
Którą mocno kochamy
Przelali krwią ułani
Lecz nie zostali pokonani
I może dzisiaj dziadek
I babcia z małym wnuczkiem
W pochodzie maszerować
Z wesołym serduszkiem
Szumią topole i szumi las
Mogiły pokrył mech
Gdzieś w ciszy głośno nasz hymn
gra
Zatrzymał leśny czas
Ojczyzna to mój kraj
I mocno w niego wierzę
I serce mogę oddać

Dla niego dziś w potrzebie
Jeszcze Polska nie zginęła
Kiedy my żyjemy
Z nią jest wiara z nią jest siła
Wszystko zwyciężymy
Antoni Adamiak, kl.IV B
"Ojczyzna to kraj..."

Ojczyzna to kraj, w którym żyję
od dziewięciu lat.
Ojczyzna to moja mama, tata
i brat.
Ojczyzna to Zawoja, którą kocham serdecznie.
Ojczyzna to miejsce, w którym
czuję się bezpiecznie.
Ojczyzna to wolność, o którą moi
przodkowie dzielnie walczyli,
żebyśmy teraz w Polsce spokojnie
żyli.
I za tę wolność dziękuję Bogu
z całych sił
i wierzę w to, że zawsze w wolnej
Polsce będę żył.
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Bartosz Bachul, kl. Va
Ojczyzna to kraj …

Ojczyzna to mój kraj
Ojczyzna to zielony gaj
Ojczyzna to żyzna ziemia
Ojczyzna to nasze wspomnienia
Ojczyzna to ptaków śpiew
Ojczyzna to szum nadmorskich drzew
Ojczyzna to rwąca rzeka
Ojczyzna to życie człowieka
Ojczyzna to hymn i flaga
Ojczyzna to żołnierska odwaga
Ojczyzna to każda szkoła
Ojczyzna to wszystko dookoła
Daniel Radwan, kl. Va
Moja wspaniała

Ojczyzną moją jest Polska.
Lepsza niż ziemia włoska.
Chcę tu spędzać wakacje,
bo mam tu wielkie atrakcje.
Są tu góry, rzeki i zielone
łąki,
łany zboża dające dużo mąki.
Jest i Wisła długa i szeroka,
która jest balsamem dla oka.
Sto lat temu odzyskana,
niepodległość ma kochana.
Ucieszyła mych rodaków,
wspaniałych braci Polaków.
Kinga Rusin, kl. Va
„Ojczyzna to nasz kraj...”

Polsko, kraino złota i miedzi, gdy jesień nastąpi,
Nikt w piękno krajobrazu
Twego nie wątpi.
Gdy liście z drzew torują mi
drogę
Me serce lgnie jeszcze bardziej ku Tobie.

A zimą, gdy góry okrywasz pierzyną,
To magią Twoje widoki słyną.
Na wiosnę rozkwitasz jak różany ogród,
Niechętnie czekam na zimy powrót.
A latem, Twe ciepło grzeje nasze serc,
Niewiele nam trzeba, by żyć pełnią szczęścia!
Kocham Cię, Ojczyzno, za to co mi dajesz,
Że kolejny dzień piękniejszym się staje!
Dziękujmy tym, którzy wywalczyli wolność!
A Jej za piękną hojność!
Michał Piotrowski, kl. IVb
Ojczyzna

Ojczyzna to kraj,
Nasz polski kraj.
Zdobyty krwią i blizną.
Przetrwał pomimo wielu
Wojen i bitew.

Nasi pradziadkowie bardzo
się bili,
O nasz kraj walczyli.
Wielu ludzi zginęło,
Żeby Polska mogła istnieć.
To Oni są bohaterami czasu wojennego,
Walczyli o coś bardzo
cennego.
Jesteśmy wolnymi ludźmi,
Każdy może decydować
o sobie.
Nie żyjemy w niewoli
okupantów.
Cenię swą Ojczyznę.
Nie wstydzę się Jej.
Jestem Jej patriotą.
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Nadia Trybała, kl. Va
„Polski upamiętnienie – moje wspomnienie…”

Nasz kraj to Polska.
Przez wieki walczyły o nią dzielne wojska.
Moja prababcia mi opowiadała
o wojnie, którą przeżyła, kiedy była mała.
Ludzie cierpieli głód, prześladowania,
lecz mieli ogromną wolę przetrwania.
Nie tracili nadziei, wytrwale walczyli
i naszą Ojczyznę wreszcie wyzwolili.
Ich trud i poświęcenie
nie mogą iść w zapomnienie.
Kiedy święta narodowe obchodzimy,
piosenką i wierszem pamięć o nich czcimy.
Szanujemy nasze narodowe symbole,
bo uczą nas tego w domu i w szkole.
Tego roku w listopadzie szczególnie świętujemy,
100 lat wolności upamiętnić chcemy.
Niewola Polski trwała 123 lata.
Opowiadali mi o tym Mama i Tata.
11 listopada – Odzyskanie Niepodległości –
to święto przysparza nam wiele radości.
A ja tę radość zmieniam w rymowanie,
dla mojej Polski, którą kocham niesłychanie!
Piotr Winczewski, kl. V A
„Ojczyzna”

Wyglądam przez okno i patrzę zdziwiony,
a tam mój braciszek bardzo zaciekawiony.
Krzyczę do niego : Potrzebujesz uwagi?
Piotrusiu! Zobacz! Wszędzie biało- czerwone flagi!
Wysoko i nisko, małe i duże,
Spójrz! Nawet tam hen w górze!
Tak, tak braciszku, dziś Dzień Niepodległości,
Stuletnia rocznica powrotu wolności!
To nasi dziadkowie walczyli odważnie,
by każdy kraj nasz traktował poważnie.
Ojczyzna to Polska, Polska to My!
Dlatego o wolność walczymy jak lwy.

Weronika Chowaniak, kl. Va
Ojczyzna to kraj...

Ojczyzna to miejsce, w którym się urodziłam.
To mój dom, z którego nie chcę wyjeżdżać.
Polska to piękne łąki, po których stawiałam
swoje pierwsze kroki. To lasy, góry i całe otaczające
nas wokół piękno natury.
Ojczyzna to wspólnota ludzi, nas Polaków.
Polska to historia ludzi walczących o nią. Jestem
dumna z bycia Polką, nie zamieniłabym Polski na
inny kraj.
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ROZMAITOŚCI

KAWAŁ ŻARTU
"Drogi Mikołaju, dziękuję Ci za
prezenty, a tę kolejkę
Zbliżają się święta, lecz wspaniale
to
pewnie
te
jędze z poczty ukraw rodzinie Jasia się nie przelewa. dły".
Zdesperowany Jasio pisze list do
św. Mikołaja:
"Drogi św. Mikołaju, jestem bar- Są święta Bożego Narodzenia.
dzo biedny, ale chciałbym dostać Nagle Jasiu przychodzi do mamy
na gwiazdkę klocki Lego, piłkę i mówi:
i kolejkę elektryczną."
choinka się pali.
Panie na poczcie nie bar- -Mamo,
-Synku,
dzo wiedzą co zrobić z tym li- "świeci".nie mówi się "pali" tylko
stem, gdyż Jasio nie napisał Po chwili Jasiu znów przychodzi:
adresu do Mikołaja.
Postanawiają przeczytać -Mamo, a teraz firanka się świeci.
list.Tak się wzruszają losem biednego Jasia, że postanawiają speł- Rozmawiają koledzy po pracy:
nić jego życzenia.
minęły święta?
Jednak pracownice poczty -- Jak
Wspaniale!
Żona serwowała mi
same dużo nie zarabiają, więc same zagraniczne
dania.
pieniędzy starczyło tylko na piłkę - A jakie?
i klocki. Wysyłają prezenty do Ja- - Barszcz ukraiński, fasolkę po
sia.
pierogi ruskie i sznycPo jakimś czasie przycho- bretońsku,
dzi list od Jasia, panie na poczcie le z kapustą włoską.
otwierają go i czytają:

Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy.
- A co, nie chcesz już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem
w Waszej szafie.
Jasio mówi do mamy: - Mamusiu,
chciałbym ci coś ofiarować pod
choinkę. - Nie trzeba, syneczku.
Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę
z matematyki. - Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
Jasio pisze list do Świętego Mikołaja: - "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie
ferii świątecznych".

Myśli miesiąca:
"Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty"
Jan Kasprowicz, Przy wigilijnym stole
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