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                 U MIECHNIJ SI ! 
 

Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, 
chciałbym ci co  ofiarować  
pod choink .  
- Nie trzeba, syneczku. Je li chcesz mi 
sprawić przyjemno ć, to popraw 
swoj   jedynk  z matematyki.  
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już 
perfumy. 
 

 
Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki,  
pi w ramionach Marii Jezus malusieńki.  
więtą noc złocista gwiazda opromienia.  

Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.  
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczę liwym.  
Obdarz nas rado cią i szczę ciem prawdziwym.  
 
Drodzy Czytelnicy! 

wiąt białych, pachnących choinką, skrzypiących niegiem pod butami,  
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, dających rado ć i odpoczynek, 
oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który wła nie 
przemija.     
                                                                                  życzy Redakcja   
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OD  REDAKCJI 

Drodzy Czytelnicy! 
Serdecznie witamy w kolejnym roku szkolnym  2017/2018. Zastanawiali my si  nad zmian  
tytułu naszego czasopisma w zwi zku z reform  szkolnictwa i likwidacj  gimnazjów, jednak 
stwierdzili my, że w tym roku wszystko zostanie po staremu. Wprawdzie jeste my już tylko 
oddziałami przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej, ale dalej 
czujemy si  gimnazjalistami. Zapraszamy wi c do lektury wi tecznego numeru gazetki w 
nowym roku szkolnym i życzymy miłego relaksu! 
 

Symbole  wi t Bo ego Narodzenia – co oznaczaj ? 

    Zawieszanie gał zek jemioły – zgodnie z tradycj  powinna być zawieszana nad drzwiami 
frontowymi, wigilijnym stołem (najpóźniej przed pojawieniem si  pierwszej gwiazdki na niebie) i 
nad kuchni . Jemioła symbolizuje zgod , skruch , wybaczenie i pojednanie. Ma ona chronić 
domowników sw  wyj tkow  moc  przez cały rok. Należy j  ususzyć i przechowywać do 
nast pnych wi t. 
    Choinka – chrze cijański symbol rajskiego drzewa. Dzi ki temu, że jest zielona przez cały rok 
stała si  symbolem Chrystusa jako „drzewa życia”. 
    Ozdoby choinkowe – dzi  s  to bombki, szklane figurki i ozdobne łańcuchy, dawniej choink  
przystrajano jabłkami, liwkami, piernikami, orzechami, zabawkami ze słomy i papieru. Takie 
ozdoby miały zapewnić rodzinie pomy lno ć w nadchodz cym roku. Jabłka nawi zywały do 
symbolu rajskiego owocu. Gwiazd  na szczycie drzewka zacz to zawieszać pod koniec XIX wieku. 
Symbolizowała Gwiazd  Betlejemsk , która miała pomagać zabł kanym w drowcom w 
szcz liwym powrocie do domu. 
    Pierwsza gwiazdka – symbolizuje Gwiazd  Betlejemsk , któr  według Ewangelii w. Mateusza 
ujrzeli Trzej Królowie i która zaprowadziła ich do Dzieci tka. Zgodnie z tradycj  jest ona sygnałem 
do rozpocz cia wieczerzy wigilijnej. 
    Sianko pod obrusem – przypomina o dzieci tku ułożonym na sianie w żłóbku ubogiej stajenki. 
    Opłatek – to symbol zgody, miło ci i przyjaźni. Dzielimy si  opłatkiem na znak pojednania, 
przebaczenia i puszczenia w niepami ć wszystkich dawnych urazów. 
    Dwana cie potraw wigilijnych – symbolizuje dwunastu apostołów, którzy zasiedli z Jezusem  
do ostatniej wieczerzy. To stosunkowo niedawny zwyczaj, bo w czasach staropolskich wierzono,  
że na wigilijnym stole powinna być nieparzysta liczba dań – miało to zapewniać urodzaj w 
przyszłym roku. Zwykle u chłopów było to 5 lub 7, 9 u szlachty, a 11 lub 13 u arystokracji. 
    Potrawy wigilijne – składniki poszczególnych potraw maj  również swoj  symbolik . Miód 
(używany do pierniczków) – dodaje sił, według dawnych wierzeń był symbolem płodno ci, słodyczy, 
powodzenia oraz rado ci. Mak (np. w kluskach z makiem) – zapewnia dobry sen i urodzaj,  orzechy 
– to symbol dostatku, ryby – symbol chrze cijaństwa, a także źródło siły, zdrowia i dostatku, potrawy 
z grochu i kapusty, zgodnie z ludowymi wierzeniami, maj  dodawać siły i zdrowia. 
    piewanie kol d – symbolizuje i podkre la radosny charakter wi t Bożego Narodzenia. 
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MIGAWKI Z YCIA SZKOŁY  

Jak każdego roku wielk  atrakcj  dla uczniów jest wyjazd na Noc Naukowców pod opiek  
pań: Elżbiety Plata, Katarzyny Słowik-Anklewicz.  

 

 

Szkoln  codzienno ć  
urozmaicił pokaz 
iluzjonisty. 
„Magiczne” sztuczki 
wzbudziły duże 
zainteresowanie. 
Każdy chciałby takie 
znać dla  
rozładowania 
napi cia, wywołania 
u miechu  
na smutnej twarzy, 
no i oczywi cie, by 
poczuć si  jak dusza 
towarzystwa.  
 

Grupa ochotników 
ch tnych do 
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WI TO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ZOSTAŁO 
POŁ CZONE ZE LUBOWANIEM PIERWSZOKLASISTÓW 

Uroczysto ć przygotowała Pani Ewa Górowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCZNICA WI TA NIEPODLEGŁO CI 11 LISTOPADA 1918 

Koncert pie ni patriotycznych przygotowała Pani Urszula Baziak 

MIGAWKI Z YCIA SZKOŁY 
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NAGRODA DLA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA 

Zast pca wiceprezesa Stowarzyszenia Sursum Corda, Pani Halina Rams, w obecno ci Dyrektora 
szkoły Ryszarda Baziaka i opiekuna Klubu Elżbiety Plata wr czyła wolontariuszom nagrod   
oraz pami tkowe medale. za zaj cie I miejsca w konkursie  „Działam, bo lubi ”, zorganizowanego 
w ramach projektu  „Na Dobry Pocz tek”. Przesłaniem podj tych działań była promocja i 
organizacja wolontariatu w szkołach podstawowych. Nagrod  za I miejsce jest laptop dla Klubu.   
Gratulujemy!!! 

BRAWO UKS 3 STASZKÓWKA JELNA  
Pierwsza runda sezonu piłkarskiego dobiegła końca. Była ona bardzo udana dla piłkarek, które 
rywalizuj  ze znakomitymi efektami we wszystkich kategoriach wiekowych. W klubie 
zarejestrowanych jest 110 zawodniczek. O rosn cej z roku na roku sile klubu z Jelnej wiadczy fakt, 
że obecnie w jego barwach graj  4 reprezentantki Polski (!!!) oraz 8 reprezentantek województwa 
małopolskiego. W Mistrzostwach Małopolski w halowej piłce nożnej dziewcz t – roczniki 2002, 
2003 i 2004 – Igrzyska Młodzieży –  wyst piło 5 zespołów. Bardzo dobrze zaprezentował si  
reprezentant naszego powiatu – Szkoła Podstawowa w Jelnej, która zdobyła Wicemistrzostwo 
Małopolski, ust puj c tylko Szkole Podstawowej w Trzeme ni. Trener klubu, Pan Wojciech Mróz, 
może zmobilizować swoje zawodniczki do jeszcze wi kszego wysiłku , przytaczaj c cytat: 
„Motywacja do wygranej jest ważna, ale motywacja do przygotowania si  jest niezb dna” 

 

SIÓDMOKLASI CI O LIKWIDACJI GIMNAZJÓW 

Uczniowie klasy siódmej wcale nie ciesz  si , że nie doł czyli do grona gimnazjalistów. Tylko  
1 osoba widzi zalety tej sytuacji, pozostałe narzekaj . Uważaj , że jako gimnazjali ci nie byliby 
traktowani jak dzieci,  awansowaliby do grupy młodzieży. Ubolewaj , że nie poznaj  nowych 
koleżanek i kolegów ze szkoły w Siennej. Poza tym obawiaj  si , że trudniej b dzie im si  dostać   
do wybranej szkoły, ponieważ w jednym roku szkolnym spotkaj  si  2 roczniki: trzecioklasistów  
i ósmoklasistów. Niektórzy już dzi  także martwi  si  przyszłym egzaminem, szczególnie wi ksz  
ilo ci  zadań otwartych. 

MIGAWKI Z YCIA SZKOŁY 
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 Uczniowie  klasy II i klas III gimnazjum wzi li udział w wycieczce zorganizowanej przez Pani  
Danut  Marczyk. Zwiedzili oni  niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz - Birkenau. 
Gimnazjali ci  z  niedowierzeniem  słuchali opowie ci o ludzkich dramatach, rozgrywaj cych si  w 
tym miejscu w czasie II wojny wiatowej. Byli wstrz ni ci widokiem malutkiego bucika i przeżyli 
chwil  grozy na my l, że mógł on należeć do ich braciszka, siostrzyczki. 

Zwiedzanie obozu zagłady było pi kn  lekcj  historii, ale pami tajmy również o tym, co 
powiedział papież Franciszek:.  
„Okrucieństwo nie skończyło si  w Auschwitz-Birkenau, ono istnieje także i w dzisiejszym 
wiecie; w tylu miejscach, gdzie toczy si  wojna, dzieje si  dokładnie to samo.”  

WYCIECZKI  
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ZAINTERESOWANIA DRUGOKLASISTÓW 

W klasie 2 gimnazjum przeprowadzono ankiet   na temat  zainteresowań i hobby. Okazuje si ,  
że najwi cej jest kinomanów, bo aż 15 na 19 osób lubi ogl dać filmy. Znacznie mniej, bo 6 osób lubi 
jeździć na rowerze oraz taka sama liczba osób tańczy w zespole regionalnym Siennioki. Hobby  5 
osób to fotografia,  a 4 to  sport., szczególnie piłka nożna. Po 3 osoby interesuj  si  piewem,  
rysunkiem, czytaniem i tańcem., 2 osoby to zapaleni gracze gier komputerowych,  jedna osoba 
ucz szcza do szkoły muzycznej .  
 

DOBRE-BARDZO DOBRE-REWELACYJNE! 
Tak uczniowie oceniaj  jedzenie na działaj cej przy szkole stołówce. Nieliczni tylko żal  
si , że potrawy s   mało doprawione, lecz z pewno ci  przez to zdrowsze. Gimnazjali ci 
wymieniaj  także szczególnie lubiane dania, ale tu okazuje si , że ulubiona potrawa  jednych 
uczniów nie przypadła do gustu innym. No cóż, okre lone  nawyki żywieniowe wynosi si   
z domu i nie ma chyba osoby, która lubiłaby wszystko i każd  potraw  zajadała ze 
smakiem.. Do ulubionych dań należ : kotlet drobiowy z ryżem i mizeri , ryż z truskawkami; 
nale niki z serem, ryba z ryżem,  pierogi ruskie, kotlet po parysku, rosół z makaronem, zupa 
pomidorowa. Różnice zdań wzbudziły  krupnik, kapu niak oraz pulpet goł bkowy w sosie 
pomidorowym. Każda potrawa ma swoich zwolenników, co zreszt  widać po ch tnych  
na dokładk  i  jak wsz dzie można spotkać niejadki, czyli osoby, które tylko co  spróbuj   
i prawie cał  porcj  odnosz . Szkoda, że nie potrafi  uszanować ani jedzenia, które przecież 
nie spada jak manna z nieba, ani  pracy ludzi staraj cych si , aby dania były zdrowe  
i wszystkim smakowały.  
 

UCZNIOWIE O YCIU BEZ TELEFONÓW 

W zwi zku ze zmian  Statutu, a szczególnie wraz z pojawieniem si  nowych zapisów dotycz cych 
używania telefonów komórkowych  na terenie szkoły, w ród  uczniów zawrzało.   
Min ł jednak tydzień od  wprowadzenia w życie zmian, a tylko kilka osób dalej uważa, że bez 
komórek nie można si  obej ć i nadal narzeka. Niżej przytaczamy najcz ciej powtarzaj ce si  
opinie.  
Czy zatem przez kilka godzin dziennie można żyć bez telefonu? 

- Można si  odzwyczaić od używania telefonów w szkole, przecież możemy to robić w domu;  
- Można żyć bez komórek, ale gdy nie ma z kim porozmawiać, wtedy nie wiadomo, co robić;  
- Były my niezadowolone, lecz  zrozumiały my przyczyn  tej decyzji, kiedy przechodz c 
korytarzem, zobaczyły my, że uczniowie prawie wcale ze sob  nie rozmawiaj ; 
- Da si  funkcjonować bez telefonów, mamy wi cej czasu na rozmow ;  

- Nie odczuwam braku telefonu;   
- Spoko, dzi ki temu wi cej rozmawiamy i lepiej si  poznajemy; 
- Da si  żyć bez telefonu, już nawet odzwyczaiłam si  od ci głego korzystania z niego, dlatego mam 
wi cej czasu na nauk  i spotkania z przyjaciółmi; 
- Teraz jest lepiej niż wtedy, gdy korzystali my z telefonów, bo mamy wi cej czasu na rozmowy;  
- Telefonu mi nie brakuje , ale nie daje mi spokoju to, że chc c skontaktować si  z rodzicami, musz  
pytać o zgod  nauczycieli;   
- Ci żko jest si  przestawić, gdy używało si  go cały czas;  
- Niełatwo si  odzwyczaić, bo nawet na długiej przerwie mogli my odrobić zadanie domowe;  
- Troch  jest ci żko, ale mamy wi cej czasu na rozmowy z wi ksz  liczb  osób; 
- Wreszcie można normalnie ze wszystkimi porozmawiać; 
- Najgorsze jest to, że nie można zrobić sobie zdj ć i pokazać co  ciekawego znajomym;. 
- Nie używałam w szkole telefonu, a teraz jest wi cej osób, z którymi mog  porozmawiać; 
- Nie brakuje mi komórki, bo nawet nie nosiłem jej do szkoły; 

MAGAZYN ROZMAITO CI  
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W maju 2017 roku gimnazjali ci ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Jelnej 

przyst pili do współpracy z Gminnym O rodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym 
O rodkiem Kultury oraz Stowarzyszeniem Wczoraj, Dzi  i Jutro przy realizacji 
projektu „Zapytaj babci, zapytaj dziadka…”, skierowanego do osób starszych,  
tj. seniorów po 80 roku ycia. Uczniowie ze szkoły w Jelnej pod opiek  pań: El biety 
Plata, Agaty Mrzygłód,  Ewy Sadłoń, Krystyny Mlyczyńskiej i Aliny Hajduk 
rozmawiali z seniorami z Jelnej, Siennej i Zbyszyc. Ich rozmówcami byli Państwo Zofia 
i Jan widerscy oraz Pani Helena Górowska z Jelnej, Pan Józef Górowski i Pan Józef 
Olszewski ze Zbyszyc oraz Pani Helena Górowska i  Pani Józefa Wierny z Siennej. 

 

Uczniowie, którzy odwiedzili najstarszych mieszkańców  i przeprowadzili z nimi 
wywiady, dowiedzieli si  wiele ciekawostek o życiu kilkadziesi t lat wcze niej. Młodych 
ludzi najbardziej interesowało, jak dzieci dawniej si  uczyły.  Trudno im było sobie 
wyobrazić, że nauka odbywała si  cz sto w domach, gdzie jakie  pomieszczenie pełniło rol  
sali lekcyjnej, a uczono si  tylko j zyka polskiego, historii, matematyki, przyrody, geografii, 
rysunku. Najcz ciej dzieci kończyły wówczas cztery klasy, rzadziej sze ć i siedem i nawet 
je li kto  był bardzo zdolny, i chciał si  dalej uczyć, to nie mógł, bo musiałby zamieszkać  
w Nowym S czu, a na to  nie było  pieni dzy. Tylko jedna z rozmówczyń kontynuowała 
nauk  w mie cie i skończyła szkoł  odzieżow . Pami ta jednak, że cz sto chodziła pieszo 9 
km w jedn  stron , tylko w zimie rodzice wynajmowali mały pokoik. Zwykle dyrektor 
szkoły był jednocze nie nauczycielem i uczył wszystkich przedmiotów. Poza tym  
rozmówcy doskonale pami taj  kary cielesne, nauczyciele nieraz  tak bili, szczególnie 
chłopców,  
że pozostawiali sine lady na ciele. Rodzice także nieraz w domu poprawili, je li nauczyciel 
si  skarżył. Oczywi cie, dzieci nie miały żadnych zabawek, co najwyżej własnor cznie 
zrobion  proc  z patyka i gumki, nie było czasu na leniuchowanie, trzeba było pomagać 
rodzicom w polu, w domu, pa ć krowy lub chodzić na odrobek do s siada w zamian za 
drewno  
na opał czy pożyczenie konia. Starsi ludzie pami taj  także straszn  bied . Do szkoły 
zwykle chodziło si  boso, tak samo do ko cioła, dopiero przed wej ciem zakładało si  buty.  
W zimie najuboższe dzieci, które ich nie miały, nie chodziły do szkoły. Nieraz w rodzinach 
wielodzietnych tylko jedno dziecko mogło do niej i ć, a je li wcze niej wróciło, inne 
ubierało buty i szło choćby na godzin , bo w jednej sali uczyły si  dzieci z różnych 
roczników, jakby w różnych klasach. Je li kto  nie należał do najbiedniejszych, chodził w 
zimie  
w drewniakach, tylko bogatsi mogli pozwolić sobie na  kozaki.   

            Najbardziej traumatyczne wspomnienia  zwi zane s   z II wojn  wiatow . Ludzie 
chodzili w papierowych ubraniach, dzieci płakały, kiedy ojcowie musieli uciekać  i ukrywać 
si  przed Niemcami. Hitlerowcy nakładali na ludzi kontyngenty, trzeba było oddawać żywy 
inwentarz, ziemniaki, nabiał, zboże…, zabierali  żywno ć, nie martwi c si , że kto  może 
umrzeć z głodu. Dlatego mieszkańcy wsi  chowali poza domem chleb, mleko, jakie  
zwierz ta, aby wszystkiego nie zabrali. W pami ci jednej z mieszkanek utkwił obraz, jak 
Niemcy zabieraj  2 krowy, na szcz cie zostawili  jedn , która musiała wyżywić 
wielodzietn  rodzin . Inna z kolei opowiadała, że ojciec musiał odprowadzić ostatni   krow  
do Nowego S cza i jakież było zdziwienie, kiedy okazało si  rano, że krowa uciekła i 
wróciła do domu. Nie był to jednak powód do rado ci, tylko do strachu, aby Niemcy nie 
pomy leli, że ojciec j  ukradł, bo za to groziło rozstrzelanie. Na szcz cie wszystko dobrze 

ZAPYTAJ BABCI, ZAPYTAJ DZIADKA... 
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si  skończyło, ponieważ spraw  zgłoszono do sołtysa, który po wiadczył, że wszystkiemu 
winna jest krowa. W czasie wojny chleba nie można było kupić w sklepach, były jakie  
przydziały na marmolad , cukier  
w kostkach, które  tłuczono i dodawano do herbaty. Głównym pożywieniem była kasza, 
ziemniaki, kapusta i pieczony w domu chleb. Jedzenia było tak niewiele, że nic nie mogło 
si  zmarnować, a i tak  ludzie chodzili głodni. Jedna z rozmówczyń pami ta także, jak 
została aresztowana za to, że odwiedzał j  przyszły m ż, który należał do AK, na szcz cie 
szybko została uniewinniona. Seniorom trudno było nieraz wspominać tragiczne chwile, o 
których nie chc  pami tać, jak strach przed spaleniem Jelnej, kiedy ludzie wyprowadzali 
bydło  
na pole, aby si  nie spaliło, czy zastrzelenie młodego człowieka, bo próbował uciekać. Starsi 
ludzie dzi kuj  Bogu, że ich dzieci, wnuki nie musz  żyć w ci głym l ku i biedzie.  .  
           Niełatwe było życie także po wojnie, ale na szcz cie mieszkańcy wsi już tak 
strasznie si  nie bali. Ludzie przeżywali trudne chwile po wprowadzeniu przez generała 
Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego, to był straszny szok.  Najbardziej cierpieli wtedy 
rodzice, którzy mieli synów w wojsku. Nie zapomn , że niejeden z nich w czasie urlopu w 
domu rozpłakał si   jak dziecko, bo  ludzie traktowali żołnierzy jak wrogów, obrzucali 
kamieniami  
i butelkami. Nie zapomn  także pustych półek w sklepach i tego poczucia niepewno ci, 
kiedy nie wiadomo, czy nie b dzie kolejnej wojny, a przecież jedn  już przeżyli. Poza tym 
ich życie  chwilami było podobne do naszego, to znów niepodobne. Borykali si  z 
problemami materialnymi, zdrowotnymi, nieraz najedli si  strachu i tylko dzi ki zachowaniu 
zimnej krwi wyszli cało z wielu opresji.  

           Mimo że seniorzy wiele przeszli w swoim życiu, potrafi  również przywołać 
mile wspomnienia i znaleźć co  dobrego w tych trudnych czasach dzieciństwa, młodo ci  
i dorosło ci. Mówi , że dawniej ludzie bardziej potrafili si  ze wszystkiego cieszyć, wi ta 
czy wesela miały bogatsz  opraw , cz sto w domach  organizowano potańcówki, na które 
mogli przyj ć wszyscy  s siedzi, w maju urz dzano piewane majówki. Seniorzy dodaj  
także, że teraz nie ma już  biedy,  ale ludzie nie potrafi  być tak samo jak wówczas weseli, 
pomocni, spontaniczni, raczej zamykaj  si  w w skim kr gu, dystansuj  od innych, a to 
wcale nie jest dobre. Wielkim przeżyciem dla wszystkich był wybór papieża – Polaka, a 
jeszcze wi kszym możno ć ujrzenia i posłuchania Jana Pawła II w czasie jego pobytu w 
Starym S czu. 

Wspomnienia płyn  nieprzerwanym strumieniem, te smutne wywołuj  łzy, inne 
u miech. Seniorzy pragn  opowiedzieć o swoim życiu, aby  młode pokolenie nauczyło si  
doceniać nie tylko dzisiejszy dobrobyt, ale także możliwo ć nauki, poczucie bezpieczeństwa, 
czyli to, o czym kiedy  można było tylko pomarzyć. Starsi ludzie chcieliby, żeby tak jak 
dawniej na pierwszym miejscu stawiać Boga, rodzin , zdrowie, a dopiero potem rzeczy 
materialne. Dzisiaj młodemu pokoleniu trudno wyobrazić sobie, jak można  być głodnym, 
uciekać w rodku nocy przed Niemcami, zastanawiać si , czy wszyscy członkowie rodziny 
przeżyj , jak można nie mieć Internetu, telefonu komórkowego, chodzić boso… A jednak 
można było tak kiedy  żyć. Trzeba pami tać o takich sprawach, aby nauczyć si  doceniać 
życie dzi . Tylko, co b dzie, kiedy babcie i dziadkowie odejd  i nie b dzie już opowie ci  
z pierwszej r ki? Wtedy, miejmy nadziej , pałeczk  przejm  wnuczki i wnuki i kiedy , gdy 
założ  własne rodziny, opowiedz  swoim dzieciom o dawnych czasach i b d  uczyć ich tak 
żyć, aby nie powtórzył si  koszmar wojny, by dalej najważniejsze były wiara, rodzina, 
pokój, ludzka dobroć, współczucie, żeby skupić si  na „być” a nie „mieć”.  

Papież Jan Paweł II powiedział kiedy , że pami ć o przeszło ci oznacza 

ZAPYTAJ BABCI, ZAPYTAJ DZIADKA... 
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 Finał   
Projektu: 
 

ZAPYTAJ 
BABCI,  
ZAPYTAJ 
DZIADKA. 
 

 

Na wyj tkowym 
spotkaniu z 
seniorami w  
Osadzie Młyńskiej w 
Roztoce – Brzeziny 
nasz  szkoł

 reprezentowali  
Kamila Michalak 

 i Patryk Płachta. 
Zaraz  po 
przyjeździe i 
powitaniu  
przeszli my  
do szopy, w 
której usiedli my 
wraz ze starszymi  
osobami   
na drewnianych 
ławach przy 
bogato 
zastawionych 
stołach. Były na 
nich ciasteczka, 
placki, cukierki, 
chleb, szynka, 
ogórki….  

Po prostu same smakołyki. 
Nast pnie obejrzeli my przedstawienie dotycz ce różnych zwyczajów  
w dawnych czasach. Kiedy seniorzy przeszli do domu na obiad,  wolontariusze mogli 
skorzystać z wolnej chwili, aby podziwiać stare eksponaty lub zje ć  przek sk .  
W zwi zku ze spotkaniem z seniorami,  pami tajmy o słowach papieża Franciszka:.  
„Starsi ludzie to ci, którzy nios  nam histori , którzy nios  nam nauczanie i wiar , 
zostawiaj  nam spu cizn . Oni jak stare wino maj  wewn trzn  sił , by przekazać nam 
szlachetne dziedzictwo. Naród, który nie opiekuje si  dziadkami i nie szanuje ich, nie ma 
przyszło ci, bo nie ma pami ci, stracił j . ”. 

 ZAPYTAJ BABCI, ZAPYTAJ DZIADKA... 
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Wolontariusze  naszej szkoły mog  si  pochwalić  rozmaitymi działaniami. Motorem nap dowym 
Klubu jest Pani Elżbieta Plata, której z całym po wi ceniem pomagaj  Panie: Katarzyna Słowik  
Anklewicz i Agata Lach. Czym zajmowali si  członkowie Klubu w tym roku?  Byli organizatorami 
wielu akcji, np. .: „Góra Grosza”, zbiórki makulatury i plastikowych nakr tek, zbiórki żywno ci  
do DPS-u w  Zbyszycach, zbiórki darów dla dzieci z Afryki, Dnia Łasucha,  organizuj   pomoc 
koleżeńsk  w nauce i zakończyli realizacj  projektu: Zapytaj Babci, zapytaj Dziadka.   
W tym roku Klub przyj ł  nazw  Szlachetne Serca, a także   motto : „Pomagaj, dobro zawsze 
wraca”.  Dzi  zaprezentujemy wolontariuszy z poszczególnych klas, którzy odwiedzaj  starszych 
ludzi  
w ich domach, pomagaj  w różnych pracach, rozmawiaj .  
„Jakże byłoby pi knie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miło ci 

wobec 

drugiego” (Papież Franciszek).  
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SZLACHETNE SERCA 
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Martyna Kosakowska 

Od marca 2017 r. regularnie 
chodzi do starszej Pani 
mieszkaj cej na Ubiadzie. 
„Zazwyczaj udaj  si  tam w 
soboty po południu.  
Towarzyszy mi  siostra Ewelina, 
która doł czyła do naszego grona 
wolontariuszy. Sp dzamy tam 
około 1 godziny, nieraz dłużej, 
wszystko zależy od potrzeb i 
ilo ci wykonywanych prac. Do 
stałych czynno ci należy 
odkurzanie b dź zamiatanie, 
mycie podłóg, cieranie kurzy z 
mebli, trzepanie dywanów, 
przyniesienie drewna na 
rozpałk … Od czasu do czasu 
myjemy okna, zmieniamy po ciel 
… Oprócz pomocy w 
codziennych domowych 
obowi zkach znajdujemy 
również czas na rozmowy z  
seniork . Ch tnie słuchamy niezwykłych historii z jej życia, ogl damy rodzinne pami tki, w tym 
stare fotografie. Cieszymy si  z siostr  na my l, że tak  błahostk , jak dotrzymanie towarzystwa,  

możemy kogo  
uszcz liwić”. 
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Wolontariusze 
bior  udział  
we wszystkich 
akcjach 

organizowanych  
w szkole, natomiast Arek Ogar jest także członkiem PCK 

 

GIMNAZJALI CI W AKCJI 
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Kamil Czech 

Patryk Płachta 

Chłopcy odwiedzaj  
podopiecznych 
Domu Pomocy 
Społecznej w 
Zbyszycach.  Co 
robi ? 

„Gramy w 
karty, pomagamy  
w jeździe osobom 
cz ciowo 

niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim, rysujemy, tworzymy prace artystyczne, czasem gramy w 
ping-ponga, piłkarzyki, rozmawiamy, opowiadamy o swoich zainteresowaniach …. 
Dominika Górszczyk, Wiola Górszczyk, Aneta Górowska  

W ramach wolontariatu chodzimy raz w tygodniu w pi tki do starszej Pani. Pomagamy jej w pracach 
domowych, takich jak: sprz tanie, gotowanie, palenie w piecu, robienie zakupów, a przede wszystkim 
czytamy gazet  i rozmawiamy. Praca w wolontariacie sprawia nam wielk  przyjemno ć,  daje nam 
satysfakcj . 
 

DLACZEGO  WARTO  POMAGAĆ? 

JAKIE  KORZY CI  CZERPIEMY   Z   POMAGANIA  ? 

 

Dystansujemy si  do własnych problemów (acha! nie tylko ja zmagam si  z trudno ciami), 
Możemy poczuć si  potrzebni, ważni (gdyby nie ja, to…), 
Do wiadczamy własnej zaradno ci, zyskujemy poczucie wpływu na rzeczywisto ć (był problem  
i dzi ki moim staraniom już go nie ma, czyli umiem sobie poradzić!), 
Ładujemy swój emocjonalny akumulator. Rado ć, ulga, zadowolenie odczuwane przez osob , której 
pomagamy jest również naszym udziałem. Dzieje si  tak dzi ki zwykłemu mechanizmowi 
współodczuwania, w który wyposażony jest każdy człowiek. 
Zmienia si  nasze wyobrażenie o wiecie, który staje si  bardziej przyjazny i bezpieczny. Mierz c 
innych własn  miar , po prostu spodziewamy si , że w razie czego otrzymamy pomoc.  
Pozytywne emocje, które wywołuje pomaganie, ponoć wydłu aj  ycie, redukuj  stres i 
wzmacniaj  odporno ć. ( według psychologa Pani Marii Obertaniec ) 
 

Pi kne  my li Matki Teresy z Kalkuty: 
- Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły u miech.  
- Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać.  
- I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy. Nie stworzono nas, by my przeszli przez życie bez 
celu. A ow  wielk  rzecz  jest kochać i być kochanym. 
-  Należy dawać to, co jako  kosztuje, wymaga po wi cenia, pozbawia czego , co si  lubi - aby dar 
miał warto ć przed Bogiem.  

GIMNAZJALI CI W AKCJI 
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Mówi si , e Bo e Narodzenie to najpi kniejszy czas w roku. Tak e gimnazjali ci  dostrzegaj  
wyj tkow  atmosfer  tych wi t.  Z czym naszym uczniom kojarz  si  wi ta?  
 

WI TECZNE OBOWI ZKI 

Uczniowie nie lubi  przed wi tecznego chaosu,  po piechu i oczywi cie dodatkowych obowi zków, 
choć  niektórzy maj  szcz cie, bo ich wkład w przygotowanie wi t jest naprawd  niewielki. Czy to 
jest jednak wła ciwe podej cie do życia? Podobno bardziej docenia si  warto ć tego, na co trzeba 
zapracować! Oto wi teczne obowi zki: sprz tanie domu, wspólne przygotowywanie potraw 
wigilijnych, ubieranie choinki, nakrycie stołu, przyniesienie siana pod stół,  dekoracja domu 
wewn trz  
i na zewn trz, obsługa go ci, puszczanie kol d,  pakowanie prezentów dla innych,  robienie stroików, 
„piek  pierniki” ,  „wieszam kolorowe wiatełka”, czytanie Pisma w. przed kolacj  wigilijn ,. 
 

ULUBIONE WIGILIJNE POTRAWY 

To, co najbardziej lubi  gimnazjali ci,  jest także informacj   o rodzinnych tradycjach panuj cych  
w poszczególnych domach. Do dań, bez których uczniowie nie wyobrażaj   sobie Wigilii, należ  
bezapelacyjnie  barszcz  z uszkami i  ryba ( może być po grecku,  panierowana, karp). Wi kszo ć 
wymienia także pierogi, ale ich nadzienie jest bardzo zróżnicowane ( z serem, truskawkami, 
liwkami,  grzybami, kapust  ) . Pojedyncze osoby preferuj  również  krokiety, pierniki,  kapust  z 

grochem, zup  grzybow   i  grochówk . 
 

MAGIA WI T 

Dlaczego gimnazjali ci kochaj  wi ta Bożego Narodzenia? Co najbardziej w nich lubi ? 
Odpowiedzi  na zadane pytanie wskazuj , że dla uczniów ważniejszy jest  niematerialny, ale 
mi dzyludzki, emocjonalny wymiar wi t, bo tylko 3 osoby wymieniły prezenty: A wi c co si  
liczy? Wspólne przyrz dzanie potraw z mam  i babci ; czas sp dzony z rodzin ; rodzinna ciepła 
atmosfera; jest  
to okazja do polepszenia relacji rodzinnych; wspólne ubieranie choinki i przygotowywanie ozdób;  
rodzinne piewanie kol d wieczorem, przy zapalonych lampkach na choince; odwiedziny krewnych;  
chodzenie z przyjaciółmi i kol dowanie;  łamanie si  opłatkiem z bliskimi; pasterka;  wi teczna 
magia, która zmienia ludzi na  lepsze; wigilijny obiad;  wi teczny wystrój ulic, pomieszczeń; panuje 
„fajny klimat” - nikt si  nie spieszy, nie zło ci, ludzie s  u miechni ci; miło sp dza si  czas z bliższ  
i dalsz  rodzin ; przyjmowanie kol dników;  znów obejrz  film „ Kevin sam w domu”,; jedyny  
w swoim rodzaju  zapach wi tecznych potraw; składanie sobie życzeń;  jest to czas, gdy choć  
na chwil   można  oderwać si  od rzeczywisto ci. 
 

WI TECZNE YCZENIA                                         
 Jakich życzeń oczekuj  uczniowie? Szczerych, takich od serca;  zdrowia, szcz cia, którego nigdy 
nie zabraknie; miło ci , wytrwało ci w nast pnym roku, spełnienia marzeń;  ch ci do nauki,   
u miechu bez końca; bycia pogodnym nawet w złe dni; aby w życiu post pować zawsze zgodnie ze 
swoim sumieniem; aby nigdy nie musieć wybierać mi dzy złem, a mniejszym złem; dużo pieni dzy,  
dobrych ocen, sp dzenia życia w pełnej i bezpiecznej rodzinie; wi cej spotkań w gronie rodziny;  

WI TECZNE REFLEKSJE 
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KOL DOWANIE 

Gimnazjali ci bardzo lubi  kol dować. Zazwyczaj przebieraj  si  w jakie   stroje na 
zasadzie – co, kto, ma - ale s  też grupy, w których można rozpoznać Maryj , Józefa, 
pastuszka, Turonia, diabła. Zwykle kol dnicy maj  szopk  i oczywi cie piewaj  kol dy. 
Okazuje si , że jedni piewaj  1 kol d , inni 2 a nawet 3, s  też tacy, którzy ambitnie 
wy piewuj  nawet 5 pie ni. Na ogół kol dnicy s  ch tnie przyjmowani, jednak zdarza si  i 
tak, że nikt nie wyjdzie i trzeba odej ć z kwitkiem. Szczególnie przykro jest, kiedy w czasie 
piewania w domu gasn  wiatła i jego mieszkańcy udaj , że nie ma ich w domu. Nieraz też 

jest tak, że ludzie wychodz , daj  pieni dze, żeby sobie już i ć i nawet nie chc  wysłuchać 
kol d. Niektórzy otwieraj  drzwi dopiero, gdy usłysz  4,5 kol d, wi c nie można si  
zniech cać,  ale trzeba piewać do skutku. W podzi kowaniu kol dnicy dostaj  pieni dze, 
słodycze, owoce. Cieszymy si  - mówi  - gdy widzimy u miechni tych gospodarzy, ale 
najwi cej rado ci sprawia nam u miech małych dzieci. Zdarzaj  si  też drobne 
nieporozumienia. Raz zdarzyło si ,  
że kto  najpierw wrzucił pieni dze do puszki, potem zapytał, czy  jeste my kol dnikami 
misyjnymi, a kiedy okazało si , że nie, musieli my wyci gn ć wrzucone pieni dze i 
dostali my mniej.  Przyjemnie jest, gdy kto  wpu ci nas do domu i razem z nami piewa, 
zwykle wtedy jeste my też cz stowani pysznymi plackami. Zdarza si  także , że 
gimnazjali ci chodz  kol dować ze swoj  rodzin . Nie zniech caj  si  tym, że jest ciemno i 
zimno, bo chc  podtrzymać rodzinn  tradycj .  
 

PLANY NA WI TECZN  LAB  

Co planuj  gimnazjali ci? Mniej lub bardziej ambitne zaj cia:  chodzenie po kol dzie, szał 
zakupów, wyprawa do parku trampolin i do galerii w Nowym S czu, sp dzanie czasu w 
gronie rodzinnym, czytanie ksi żek, pomoc w  pracach domowych, gry komputerowe, 
spotkania z  przyjaciółmi, wyjazd do rodziny, odpoczynek, wyspanie si  ,  nadrobienie 
zaległo ci szkolnych, zabawa z rodzicami i rodzeństwem w gry planszowe, ogl danie 
telewizji bez ograniczeń , nauka - nadrobienie szkolnych zaległo ci, odwiedzenie osób,  
których dawno si  nie widziało, wi towanie,  sylwester u koleżanki.  
 

 

 

W grudniu Jasio napisał pocztówk  do Mikołaja: 
Mikołaju! Mam biednych rodziców. Prosz  Ci ,  
przynie  mi rower górski i klocki Lego.” 

Na poczcie jedna z urz dniczek niechc cy 

przeczytała pocztówk  Jasia. 
Zrobiło jej si  smutno i pokazała j  kolegom  
z pracy. Wszyscy postanowili 
zrobić Jasiowi niespodziank . Złożyli si   
na  klocki Lego i wysłali mu je w paczce.  
Po wi tach ta sama urz dniczka czyta drugi list 
od Jasia: „Mikołaju, dzi kuj  za klocki.  
Rower pewnie ukradli na poczcie.” 

WI TECZNE REFLEKSJE 
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ZAGADKI 

1) Ma pszenic , miód i mak i kresowy słodki smak. O bakaliach też pami taj, gdy j  chcesz 
przyrz dzić w wi ta. 
2) wi teczne słodkie ciasto, co zwija si  jak limak, a w rodku z rodzynkami mak z miodem 
mocno trzyma. 
3) Pachnie cynamonem, imbirem, miodem, goździkami, spróbuj ciasto w wi ta  od niego znaleźć 
lepsze.. 
4) Wigilijnej wieczerzy ogłasza por  na niebie tuż przed wieczorem. 
5) Tradycja w Wigili  pod obrus każe wkładać to, co zwykle krowa w oborze zim  jada. 
6) Rebus: 

 

 

7) Krzyżówka 

 

Poziomo 

4. piewana w okresie wi t 
Bożego Narodzenia. 
5. Przeddzień Bożego 
Narodzenia. 
8. Może być z ruchomymi 
postaciami. 
11. W nim leżał mały 
Jezusek. 
13. Okres przygotowania do 

Bożego Narodzenia. 
14. W tej miejscowo ci 
urodził si  Jezus. 
15. Pod ni  znajdziesz 
prezenty. 
16. Bożonarodzeniowi 
przebierańcy. 
 

Pionowo 

1. Imi  jednego z Trzech 
Króli. 
2. Msza wigilijna 
odprawiana o północy. 
3. Pierwsza na niebie 
rozpoczyna Wigili . 
4. Ulubiona ryba 
Polaków na wigilijn  
kolacje. 
6. W tym miesi cu 
wi tujemy Boże 

Narodzenie 

7. Wisi na choince. 
9. Imi  opiekuna Jezusa. 
10. Lubi  je dostawać 
nie tylko dzieci. 

12. Narodził si , by nas zbawić. 
Spo ród osób, które do 5 stycznia 2018 roku rozwi  wszystkie zadania i oddadz  je 
opiekunowi gazetki, wylosujemy 3 zwyci zców. Otrzymaj  oni nagrody - niespodzianki.  

ROZRYWKA 


