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Kalendarium
grudniowe







4 grudnia - Barbórka
6 grudnia – Mikołajki
10 grudnia – Dzień Praw Człowieka24
grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia – Boże Narodzenie
28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Całowania
31 grudnia – Sylwester 
opr. Weronika Dwojak

Symbole i zwyczaje bożonarodzeniowe
 Sianko pod obrusem – ten zwyczaj wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich. Symbolizuje
to narodzenie Jezusa w ubóstwie.
 Pierwsza gwiazdka – tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą
gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej,
oznaczającej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli
Trzej Królowie.
 Wspólna modlitwa – kolację wigilijną, w polskiej tradycji postną, rozpoczyna modlitwa i
czytanie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, dotyczącego narodzin Jezusa.
 Przełamanie opłatka -gest ten symbolizuje wzajemne poświecenie się jednych dla drugich
i chęć dzielenia się z bliskimi owocami swojej codziennej pracy.
 Dodatkowe nakrycie - przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa, jest to także wyraz
pamięci o naszych bliskich, którzy są nieobecni. Puste nakrycie wyraża także pamięć o
członku rodziny, który zmarł.
 Świeca wigilijna –Światło ma być znakiem zaproszenia do rodziny Marii i Józefa, aby Jezus
narodził się w każdym domu.
 Szopka – zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego Narodzenia zwanej „szopką”, lub
chociaż samego żłobka z sianem i leżącą w nim figurką Dzieciątka pozwala wyobrazić
sobie miejsce narodzenia Jezusa.
 Potrawy – w zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych potraw jest
różny, ale zwyczajowo na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw
powinno być dwanaście. Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok.
 Choinka – jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim – 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. Natomiast składanie
prezentów (darów) pod choinką, jest naśladowaniem dobroci.
 Wspólne kolędowanie –wpływa na wzajemne relacje międzyludzkie, ale też pomaga
rozwijać w sobie poczucie harmonii i wyrażać emocje.
opr. Aneta Porębska
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Z życia szkoły…
5 listopada w naszej szkole odbyły się zawody dziewczyn z
podstawówki w tenisie stołowym. Anna Stasianek zdobyła drugie
miejsce. Ona i kilka innych uczestniczek przeszła dalej na kolejny
etap, który odbył się 9 listopada w Ptaszkowej.
7 listopada w Mogilnie miały miejsce gminne zawody w tenisa
stołowego dziewcząt z gimnazjum. Nasze uczestniczki zdobyły
następujące miejsca: pierwsze Aneta Porębska i drugie Sylwia
Gądek. Dziewczyny przeszły dalej i 13 listopada w Mogilne zdobyły
kolejne miejsca: 5. Aneta Porębska i 9. Sylwia Gądek. Serdecznie im
gratulujemy!

10 listopada została zorganizowana akademia na rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie tej uroczystości
odbyła się akademia i przekazanie sztandaru nowemu pocztowi
sztandarowemu.
str. 4
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11 listopada poczet sztandarowy pojechał na uroczystości związane
ze Świętem Niepodległości do Siedlec, gdzie odbyła się msza święta
i akademia.
12 listopada w Koniuszowej odbyły się zawody w tenisie stołowym
chłopców. Siódme miejsce zdobył Wiktor Kołodziej.
14 listopada w sąsiedniej wsi Mogilno odbyły się zawody w tenisie
stołowym gimnazjum. Czwarte miejsce zdobył Krystian Fornagiel.
14 listopada Dominika Michalik i Klaudia Dwojak reprezentowały
naszą szkołę na gminnym konkursie recytatorskim „Jesień z
piosenką i poezją”, który odbył się w Domu Kultury w Wojnarowej.
26 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa.
opr. Natalia Bieniek

SSzzkkoollnnee w
wyyddaarrzzeenniiaa ookkiieem
m uucczznniióów
w ii nnaauucczzyycciieellii
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły związane
z wydarzeniami odbywającymi się w naszej szkole i nie tylko.
Zachęcamy do lektury twórczości uczniów i nauczycieli naszej
szkoły – linki do artykułów zamieszczonych w mediach znajdują się na
stronie internetowej szkoły w zakładce „Media o nas”.
autor: Aneta Porębska

Święto Niepodległości w Koniuszowej
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/swieto-niepodleglosci-w-zs-koniuszowa
https://sadeczanin.info/kultura-i-edukacja/%C5%9Bwi%C4%99-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-wzespole-szk%C3%B3%C5%82-w-koniuszowej
http://www.miastons.pl/99,14545,Uczniowie_w_Koniuszowej_uczcili_Dzien_Niepodleglosci_.htm
http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;swieto-niepodleglosci-w-koniuszowej,26176.html

Święto Odzyskania Niepodległości uczczono w Zespole
Szkół w Koniuszowej poprzez uroczystą akademię przygotowaną
przez uczniów klasy VI i gimnazjum pod kierunkiem pani Beaty
Kawik oraz pani Karoliny Wojtaczki.
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W treści prezentacji słowno-muzycznej i filmowej
przedstawiono dzieje narodu polskiego od zaborów aż do odzyskania
niepodległości. Uczniowie w artystycznej formie oddali hołd
wdzięczności poległym za Ojczyznę, przybliżyli klimat
powstańczych zrywów i dramat Polaków podczas I wojny światowej,
kiedy walcząc pod różnymi banderami stawali przeciw sobie.
Szczególnym elementem akademii był film powstały z
autentycznych filmów i gazet, podczas którego wszyscy uczniowie i
nauczyciele odśpiewali hymn narodowy.
Akademię zakończono uroczystym wierszem sławiącym
wolność i niepodległość Ojczyzny, w której radośnie rozbrzmiewa
Mazurek Dąbrowskiego.
- Tradycyjnie, rok rocznie w przeddzień obchodów Święta
Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół w Koniuszowej
przygotowywany jest program patriotyczny, mający uświadomić
uczniom wagę tego wielkiego święta oraz upamiętnić historię
tamtych dni – mówi Jarosław Gliński dyrektora Zespołu Szkół w
Koniuszowej. - W tym roku szkolnym nasze uroczystości oparte były
na kanwie filmu dokumentalnego, w którym zebrane zostały zdjęcia
gazet i urywki filmów z lat 1914-1920. Uczniowie z uwagą słuchali
swoich kolegów i na pewno ugruntowali swoją wiedzę szkolną.
Dziękuję uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum za piękny występ,
a paniom Beacie Kawik oraz Karolinie Wojtaczce za przygotowanie
tej uroczystości.
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autor: Dominika Michalik

11 Listopada
W Zespole Szkół w Koniuszowej co roku organizowana jest
akademia z okazji Święta Niepodległości. I w tym roku 10 listopada
się ona odbyła. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod
opieką p. Beaty Kawik i p. Karoliny Wojtaczki przygotowali
akademię, której celem było przypomnienie uczniom i
nauczycielom, że w 1918 roku Polska po 123 latach zaborów trafiła
na mapę Europy: zyskała niepodległość.

Przed akademią zmieniony został skład pocztu sztandarowego.
Uczniowie, którzy dotychczas reprezentowali szkołę ze sztandarem
przekazali go nowej trójce, którzy teraz będą godnie reprezentować
Zespół Szkół w Koniuszowej, wyjeżdżając w różne uroczystości
wraz ze sztandarem.
Po akademii dyrektor wręczył puchar klasie II G za najlepszą
frekwencję w październiku. Potem wraz z p. Franciszką Tarasek,
która w tejże szkole uczy WF-u, wręczył nagrody uczniom i
uczennicom szkoły podstawowej oraz gimnazjum za najlepsze
miejsca w szkolnym konkursie ping – ponga.
Echo Szkoły – nr 94
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autor: p. Franciszka Tarasek

Najlepsi z Koniuszowej w tenisie stołowym
W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła otrzymała certyfikat
„Aktywna szkoła – aktywny uczeń”, ale na tym nie poprzestano. W
dalszym
ciągu
uczniowie
chętnie
uczestniczą
w zajęciach rozwijających ich sprawność fizyczną. Od wielu lat co
roku w okresie jesiennym organizowany jest w naszej szkole turniej
tenisa stołowego w 4 kategoriach. W tym roku szkolnym najlepsze
wyniki osiągnęli:
 szkoła podstawowa:
dziewczęta:
I miejsce – Sylwia Michalik
II miejsce – Anna Stasianek
III miejsce – Dominika Bielak
IV miejsce – Kamila Bugara
chłopcy:
I miejsce – Wiktor Kołodziej
II miejsce – Dawid Kożuch
III miejsce – Krystian Sierotowicz
IV miejsce – Tomasz Porębski

str. 8

Echo Szkoły – nr 94

 gimnazjum:
dziewczęta:
I miejsce – Aneta Porębska
II miejsce – Sylwia Gądek
III miejsce – Patrycja Bugara
IV miejsce – Karolina Ogorzałek
chłopcy:
I miejsce – Mateusz Porębski
II miejsce – Sławomir Ogorzałek
III miejsce – Norbert Bugara
IV miejsce – Łukasz Janawa

Uczniowie ci za zajęcie czołowych miejsc w turnieju po
akademii z okazji Święta Niepodległości w nagrodę otrzymali
puchary i statuetki ufundowane przez Uczniowski Klub Sportowy
„Sprint”, którego działalność finansowana jest przez Urząd Gminy w
Korzennej. Zawodnicy ci reprezentują naszą szkołę na gminnych
zawodach w tenisie stołowym.
-Dziękuję pani Franciszce Tarasek za wkład włożony w rozwój
sportu na terenie Gminy Korzenna – mówi dyrektor szkoły Jarosław
Gliński.Jej zaangażowanie przejawia się w dużej liczbie miejsc
medalowych zdobywanych przez uczniów Zespołu Szkół w Koniuszowej w
różnych dyscyplinach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem gier
zespołowych oraz tenisa stołowego. W bieżącym roku szkolnym, dzięki jej
staraniom, w naszej szkole organizowana jest większa niż zazwyczaj liczba
gminnych i międzygminnych zawodów sportowych, co dodatkowo motywuje
uczniów z Koniuszowej do większego wysiłku oraz zdobywania najwyższych
lokat. Praca w UKS "Sprint" jest pracą społeczną i wymaga poświęcenia
własnego czasu na przygotowanie uczniów do różnych zawodów
sportowych.
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autor: p. Joanna Dźwigniewska-Gargula

Fani sportowi e-inspiratorzy
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/mlodzi-e-inspiratorzy
https://sadeczanin.info/kultura-i-edukacja/e-inspiratorzy-z-koniuszowej-inspiruj%C4%85-lokaln%C4%85spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87-do-dzia%C5%82ania
http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;fani-sportowi-e-inspiratorzy,26304.html

Uczniowie z klasy 3 Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora
w Koniuszowej – Aneta, Karolina, Sylwia, Przemek i Janusz,
przygotowują projekt o charakterze pro-obywatelskim pt.
„Zagospodarowanie terenu, który jest nam potrzebny” jako
„Młodzieżowi e-inspiratorzy” realizowanego w ramach programu
„Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.
Koordynatorem projektu jest pan Krzysztof Małota, który koreluje
pracę dziesięciu zespołów: 5, które podejmą działania ewolontariackie oraz 5 o charakterze pro-obywatelskim.

str. 10
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30 września w MCDN w Nowym Sączu koniuszowska grupa
projektowa uczestniczyła wspólnie z zespołami ze szkół: Gimnazjum
nr 2, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum nr 11, I Liceum, V Liceum, ZS w
Łącku w warsztatach, w trakcie których wypracowywano pomysły
na konkretne działania. Zajęcia w części dotyczyły zasad tworzenia
filmów oraz licencji na jakich mogą być publikowane, ponieważ
efektem prac zespołów będą filmiki prezentujące podjęte działania.
Uczniowie z Koniuszowej zaplanowali zorganizowanie meczu piłki
nożnej między rodzicami i przedstawicielami władz lokalnych a
młodzieżą. Liczą, iż przy wsparciu władz gminnych, uda się
zagospodarować teren, który służyłby społeczności lokalnej. Byłby
miejscem, gdzie można byłoby „wyżyć się”, zorganizować imprezę
sportową (turnieje, zawody). Zwiększyłby się dostęp do sportu i
aktywności fizycznej, co poprawiłoby kondycję zdrowotną
niejednego mieszkańca Koniuszowej. Jako uzasadnienie podjętych
działań podają, iż współczesne społeczeństwo postrzega młodzież
jako roszczeniową, leniwą, nie zainteresowaną swoim otoczeniem, a
oni chcą pokazać swoim rodzicom, sąsiadom, lokalnym decydentom,
że też maja głos, że mogą zorganizować wydarzenie, które odbije się
szerokim echem i będzie zauważone. Pierwszy filmik uczniowie
nagrali, kompletują uczniowską drużynę na mecz i przygotowują
zaproszenia, oby tylko pogoda dopisała.
- To bardzo cenna inicjatywa uczniowska – mówi Jarosław Gliński
dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej. - Dziękuję organizatorom,
młodzieży, a przede wszystkim opiekunowi grupy - pani Joannie
Dźwigniewskiej Garguli za wkład pracy wniesiony w realizację tego
projektu. Liczymy, że dzięki dobrej współpracy z władzami
lokalnymi, Radnym Gminy Korzenna Jackiem Fornaglem, Sołtysem
Koniuszowej Zbigniewem Sobczykiem, a przede wszystkim z Wójtem
Gminy Korzenna Panem Leszkiem Skowronem, marzenia
gimnazjalistów i całej społeczności lokalnej o nowym
wielofunkcyjnym boisku sportowym w Koniuszowej już w niedługim
czasie się zrealizują.
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autor: p. Ewelina Kociołek

Uczniowie z Koniuszowej w Warszawie
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;uczniowie-z-koniuszowej-w-warszawie,26522.html

21 listopada 2015r uczniowie Zespołu Szkół w Koniuszowej
wyruszyli na dwudniową wycieczkę do Warszawy. W wyprawie tej
oprócz
uczniów
brali
udział
także
rodzice.
Z Koniuszowej wyjechaliśmy o 5 rano w sobotę, a do stolicy
dotarliśmy około godziny 12. Pierwszym punktem naszej wycieczki
było zwiedzenie Prehistorycznego Oceanarium mieszczącego się na
Stadionie Narodowym. Jest to miejsce, w którym dzięki technologii
kina 5D można przeżyć atak rekina, który „rozbija” szybę akwarium,
podłoga zaczyna się trząść, a ze ścian tryska woda. Jest to też
świetna lekcja przyrody i historii naszej planety opowiedziana w
nowoczesny i przystępny sposób. Kolejnym etapem wycieczki było
zwiedzanie Stadionu Narodowego, mogliśmy tam zobaczyć ławkę
rezerwowych, szatnię dla zawodników i usiąść na trybunach. Na
zakończenia pierwszego dnia udaliśmy się na Mszę Św. do Katedry
Polowej Wojska Polskiego, a także zwiedziliśmy muzeum
mieszczące się w podziemiach katery. Zmęczeni udaliśmy się na
nocleg do hostelu, aby zregenerować siły przed kolejnym aktywnym
dniem.
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Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od wizyty w Centrum
Nauki Kopernik. Fantastyczne, nowoczesne laboratorium
eksperymentowania łączy naukę z zabawą i w niekonwencjonalny
sposób tłumaczy otaczające nas zjawiska. Zwiedzając Centrum
poznajemy wiele eksponatów, które rozbudzają ciekawość,
pozwalają zrozumieć świat i pokazują, że każdy jest odkrywcą przez
całe życie. Zobaczymy tu między innymi jak powstaje tornado,
zrobimy ogromną bańkę mydlaną, zbadamy ile wody znajduje się w
naszym organizmie i zagramy na laserowej harfie. Czas w tym
niesamowitym miejscu minął nam bardzo szybko. Następnie
udaliśmy się na stację metra, aby pierwszy raz w życiu przejechać
warszawskim metrem. Później nasza wycieczka podzieliła się na
dwie grupy. Pierwsza grupa udała się do Teatru Lalka, aby na
Bajkowym Festiwalu Teatralnym zaprezentować bajkę pt. „Mały
Franciszek”. Druga grupa w tym czasie mogła podziwiać Pałac
Prezydencki, a także poznać wnętrza Zamku Królewskiego.
Ostatnim punktem wyprawy do stolicy był udział w V Bajkowym
Festiwalu Teatralnym. Wszystko co dobre szybko się kończy, dwa
dni w Warszawie bardzo szybko minęły. Zmęczeni lecz bardzo
zadowoleni do Koniuszowej wróciliśmy około 5 rano w
poniedziałek. Wycieczka do Warszawy była bardzo udana.
- Dziękuję pani Ewelinie Kociołek za duży wkład włożony w
organizację tego przedsięwzięcia, a także za koordynację przebiegu
wycieczki na miejscu w Warszawie. Dziękuję Wójtowi Gminy
Korzenna Leszkowi Skowronowi, Radzie Rodziców Zespołu Szkół w
Koniuszowej oraz Fundacji Dzieci Dzieciom z Warszawy za
udzielone wsparcie finansowe. Wycieczkę z noclegiem, wyżywieniem
oraz wieloma odpłatnymi atrakcjami udało się tak zorganizować,
aby była ona dostępna finansowo dla dowolnego ucznia naszej
szkoły. Ponadto w nagrodę za udział i występ podczas festiwalu, nasi
mali aktorzy oraz ich nauczyciele cały wyjazd mieli gratis. Liczę, że
dzięki współpracy z różnymi instytucjami taką wycieczkę uda się
jeszcze kiedyś powtórzyć - mówi dyrektor Zespołu Szkół w
Koniuszowej - Jarosław Gliński
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autor: nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

Dzieci z Koniuszowej na festiwalu teatralnym w Warszawie
W dniu 22 listopada 2015 dzieci z klas II, III i IV Szkoły
Podstawowej im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej wzięły
udział w Bajkowym Festiwalu Teatralnym Dzieci – Dzieciom 2015
w Teatrze Lalka, w Pałacu Kultury i Nauki, w ramach V edycji
ogólnopolskiej Akcji Dzieci – Dzieciom.

Uczniowie wystawili spektakl pt. „Mały Franciszek”, który
opowiadał o życiu patrona naszej szkoły generała Franciszka
Gągora.
Wyjazd do Warszawy był wielkim wyróżnieniem, a
zdobycie II miejsca to wielki sukces dla szkoły. Przygotowanie
przedstawienia wymagało dużego wkładu pracy zarówno dzieci jak i
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Próby odbywały się
systematycznie od września do listopada. Wycieczka do Warszawy
była wielką atrakcja dla dzieci, a wystąpienie na deskach
prawdziwego teatru, było dla nich wielkim przeżyciem. Każdy
uczestnik festiwalu otrzymał dyplom i upominek. Podczas pobytu w
Warszawie dzieci zwiedziły: Stadion Narodowy, Oceanarium,
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Centrum Nauki Kopernik, Katedrę Polową Wojska Polskiego, Pałac
Kultury i Nauki.

- Bardzo dziękuję paniom Małgorzacie Kmak, Halinie
Damasiewicz oraz Marii Roli za przygotowanie scenariusza, godziny
przeprowadzonych prób oraz przygotowanie uczniów do występu na
wielkiej scenie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Gratuluję
uczniom udanego występu - II miejsce w stolicy to wielki zaszczyt.
Dziękuję również pani Ewelinie Kociołek za pomoc w koordynacji
całego przedsięwzięcia oraz sponsorom- Wójtowi Gminy Korzenna Leszkowi Skowronowi, Radzie Rodziców Zespołu Szkół w
Koniuszowej oraz
Leonardo - Prezesowi Fundacji "DzieciDzieciom" w Warszawie. Wyjazd był bardzo udany i wszyscy
uczestnicy oczekują na kolejną okazję na wzięcie udział w takiej
eskapadzie – mówi Jarosław Gliński - dyrektor Zespołu Szkół w
Koniuszowej.
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Listonosz
To on przynosi nam listy,
dba o to, by każda, nawet
najmniejsza pocztówka, dotarła do
swego odbiorcy. Gdyby nie
listonosz musielibyśmy jeździć co
miesiąc, bądź nawet co tydzień na
pocztę, a wiadomo, że nie każdy
ma na to czas. Jest to trudna, choć przyjemna praca. Trzeba
dobrze orientować się w terenie, w którym rozwozi się listy.
Listonosz ma za zadanie dostarczyć je do poszczególnych
domów, ale także przynieść emeryturę osobom starszym, bądź
zanieść listy, pocztówki, telegramy na pocztę. Jeżeli kogoś
interesuje ten zawód, to nie zastanawiajcie się długo tylko
bierzcie sprawy w swoje ręce i wybierajcie szkołę, od której w
przyszłości będzie zależał wasz zawód. Zachęcam wszystkich,
których ciekawi ten fach do podjęcia przyzwoitej drogi
życiowej, bo to od was zależy czy w życiu będziecie robić
rzeczy, które kochacie. 
opr. Dominika Michalik

Ciekawostki o zwierzętach -renifer
Renifer jest ssakiem z rodziny jeleniowatych. Występuje
w arktycznych tundrach i lasotundrach Eurazji i Ameryce
Północnej. Jest bardzo dobrze przystosowany do surowych
warunków gdzie trudno znaleźć pożywienie. Jest świetnym
pływakiem. Grube futro zatrzymuje powietrze, nie dopuszczając
do wymiany ciepła. Żyje przeciętnie 10 lat. Żywi się porostami,
liśćmi brzozy i wierzby.
opr. Magdalena Bugara
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Książka „Kod Leonarda da Vinci” - Dan Brown
W Luwrze zostaje popełnione morderstwo.
Jego ofiarą jest kustosz. Zwłoki zostają znalezione w
pozycji
przypominającej
sławny
rysunek
witruwiański, na którym renesansowy artysta
przedstawił idealne proporcje ludzkiego ciała. W
zbrodnię zamieszany jest - według policji - profesor
z
Harvardu,
znawca
symboliki
religijnej.
Sprawy komplikują się, gdyż umierający kustosz
pozostawił szereg zagadek, które mają pomóc
wskazać winnych tej zbrodni i trzech innych
popełnionych
tej
nocy
na
wpływowych
mieszkańcach Paryża. Ale mają też doprowadzić do
czegoś znacznie bardziej istotnego.
opr. Natalia Bieniek
Źródło: Sonia Draga, 2011

Poezja
Krzysztof Kamil Baczyński
„Byłeś jak wielkie, stare drzewo...”
Byłeś jak wielkie, stare drzewo,
narodzie mój jak dąb zuchwały,
wezbrany ogniem soków źrałych
jak drzewo wiary, mocy, gniewu.
I jęli ciebie cieśle orać
i ryć cię rylcem u korzeni,
żeby twój głos, twój kształt
odmienić,
żeby cię zmienić w sen upiora.
Jęli ci liście drzeć i ścinać,
byś nagi stał i głowę zginał.
Jęli ci oczy z ognia łupić,
byś ich nie zmienił wzrokiem w
trupy.
Jęli ci ciało w popiół kruszyć,
by wydrzeć Boga z żywej duszy.
I otoś stanął sam, odarty,

jak martwa chmura za kratami,
na pół cierpiący, a pół martwy,
poryty ogniem, batem, łzami.
W wielości swojej - rozegnany,
w miłości swojej - jak pień twardy,
haki pazurów wbiłeś w rany
swej ziemi. I śnisz sen pogardy.
Lecz kręci się niebiosów zegar
i czas o tarczę mieczem bije,
i wstrząśniesz się z poblaskiem
nieba,
posłuchasz serca: serce żyje.
I zmartwychwstaniesz jak Bóg z
grobu
z huraganowym tchem u skroni,
ramiona ziemi się przed tobą
otworzą. Ludu mój, Do broni!
opr. Natalia Bieniek
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Kilka przesądów związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia
Jeśli w wigilijny poranek pierwszym gościem w domu będzie młody chłopiec,
przyniesie to szczęśliwy rok.
Kto znajdzie umieszczonego w jednym
uszku w barszczu grosika – ten ma zapewnione szczęście i bogactwo w nadchodzącym roku.
Przechowywanie w portfelu łuski z wigilijnego karpia, przynosi
pomyślność.
Kto się w Wigilię sprzecza, kłóci albo płacze, ten przez cały rok doświadczy niezgody i smutku.
Żeby kolejnych 365 dni było radosnych, trzeba umyć się rano w zimnej wodzie i natrzeć zęby czosnkiem, dzięki czemu nie będą nas bolały przez cały rok.
Jeśli w Wigilię zachorujemy lub skaleczymy się, czekają nas problemy zdrowotne. Ale jeśli tylko raz kichniemy, będziemy cieszyć się
dobrym zdrowiem.
Przez cały dzień wigilijny obowiązuje zakaz szycia i wszelkich przeróbek lub napraw krawieckich, aby kolejny rok nie minął nam na naprawianiu wszystkiego.
W Wigilię nie wolno niczego pożyczać, bo grozi to utratą majątku.
Warto natomiast dyskretnie ściągnąć coś niezbyt kosztownego od sąsiada, bo to zapewniało korzyści z handlu.
Aby nie zabrakło nam pieniędzy należy umyć się w wigilijny poranek
w wodzie, w której leży kilka monet.
Tego dnia w niebo powinni spojrzeć rolnicy. Jasny dzień obiecuje, że
kury będą się dobrze niosły. Jeśli niebo jest jednak zasłane chmurami,
warto zmienić produkcję, bo przyszły rok niesie obfitość mleka.
Jeżeli chcesz się przekonać, czy w nowym roku zakochasz się, zjedz
jabłko i policz pestki. Jeśli liczba pestek jest parzysta, to odpowiedź
jest pozytywna, a jeśli pestek będzie więcej niż sześć, to twoje szczęście będzie podwójne.
Uwaga Dziewczyny: jeśli w Wigilię wymiatacie śmieci w kierunku
drzwi, to pamiętajcie, że tym sposobem odganiacie potencjalnych
adoratorów zainteresowanych ożenkiem .
opr. Aneta Porębska
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Rebus

opr. Sylwia Gądek

Redakcja:
Redaktor naczelny: Aneta Porębska III G
Współredaktorzy: Bugara Magdalena II G, Michalik Dominika II G,
Bieniek Natalia III G, Dwojak Weronika III G, Gądek Sylwia III G,
Ilustratorzy: Bugara Magdalena II G, Bieniek Natalia III G
Opiekun: P. Beata Kawik
Kolportaż: Bugara Patrycja I G, Mirek Patrycja I G
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.

2.
3.
ę

4.
5.
6.

1. …. Mikołaj.
2. Czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie; trwa cztery niedziele.
3. Świąteczne drzewko.
4. Towarzyszyły Jezusowi podczas narodzin.
5.Dostajemy je pod choinkę.
6. Msza święta odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia .
opr. Sylwia Gądek

Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę główną i nagrodę pocieszenia wśród uczniów
poszczególnych etapów kształcenia (oddziały przedszkolne, klasy I-III SP, IV-VI SP, I-III G).
Zachęcamy wszystkich pracowników szkoły do dostarczania kuponów konkursowych –
rozlosujemy wśród nich nagrodę pocieszenia.
hasło z poprzedniego numeru: jesień
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Brzegowy Jakub OB, Wastag Nicola I SP, Kożuch Łukasz III G,
Mirek Kinga II SP (długopis wielokolorowy i zeszyt)
nagrody pocieszenia: Dwojak Łucja OB, Michalik Micha II SP, Gądek
Sylwia III G, Basta Kacper I SP, p. Halina Damasiewicz (długopis)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Anety Porębskiej
z klasy III gimnazjum do
22 grudnia 2015 roku
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