
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Zdjęcie przedstawia ekspozycję  z Fabryki Bombek w Nowej Dębie 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT  Ważne tematy: 

· BREDA—miasto, które za-
wdzięcza Dywizji gen. Maczka 
-  WOLNOŚĆ  

· Tradycje świąteczne 

· Uśmiechnij się… 

· Warto  przeczytać! 

· Z  pamiętnika Ani  Shirley 

· Piszemy, piszemy…. 

· Nasze    zwierzęta 

 

             ŚWIĄTECZNY CZAS 

 

Czekają dorośli i czekają dzieci 

aż pierwsza gwiazdka na niebie 
zaświeci. 

A z nią nadejdzie świąteczny czas, 

który połączy wszystkich nas. 

 

Przy wspólnym stole znikają złości, 

bo to jest czas zgody i miłości. 

W przyjaznym gronie kolędujemy 

i tak nadejście Jezusa świętujemy. 

 

Niech Święta Bożego Narodzenia 
przyniosą 

Wam radość co serce rozpromienia. 

Życzymy miłości, zdrowia i szczęścia 
rodzinnego 

wspaniałych prezentów i wszystkiego 
najlepszego. 
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Gdy w mroku światłem rozjaśnionym  
Wieczerza już czeka na obrusa bieli- 
Wszystkim Wam tak nam bliskim, 

 chociaż oddalonym- 

Ślemy myśl naszą z prośbą,  
Byście ją przyjęli 

I jak opłatek biały z nami dzielić chcieli. 

Rodzinnych świąt w uczuć gorącej atmosferze 

Życzymy Wam bardzo serdecznie i szczerze. 
 

Niech te niezwykłe Święta przyniosą Wam 

radość, szczęście i zdrowie 

w Nowym 2020 Roku. 
 

                                            M.TAŹBIER 6d 
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75. ROCZNICA WYZWOLENIA BREDY 
 
Dzięki zaproszeniu z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, razem z panią Kariną Sadoń, miałam wyjąt-
kową przyjemność reprezentowania naszej szkolnej  społeczności w bardzo ważnych i podniosłych wydarzeniach tj. 75. roczni-
cy wyzwolenia Bredy przez 1. Dywizję Pancerną pod dowództwem patrona naszej szkoły Generała Stanisława Maczka.  
29 października 1944 roku dzięki działaniom bojowym „Maczkowców”, Breda i okoliczne miejscowości zostały oswobodzone z 
rąk niemieckiego okupanta. Z rozkazu generała Stanisława Maczka żołnierze oszczędzali ludność cywilną i zabytki. 
W dniu 25 października wraz z Panią mgr Kariną Sadoń oraz polską delegacją  na czele z kombatantami wojennymi 
odbyłyśmy wyjątkowy lot oficjalnym samolotem Rzeczpospolitej Polskiej z Wojskowego Portu Lotniczego w Warszawie do 
Eindhoven w Holandii.  
W sobotę 26 października na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym w Oosterhout (w pobliżu Bredy) rozpoczęły się 
oficjalne dwudniowe uroczystości 75-rocznicy wyzwolenia Bredy spod okupacji niemieckiej. Złożono hołd generałowi i dowo-
dzonej przez niego 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Generała Maczka 
i jego żołnierzy upamiętniono apelem poległych oraz trzema sal-
wami honorowymi. Na grobach polskich weteranów złożono kwia-
ty i zapalano znicze. W trakcie uroczystości odegrano także hymny 
narodowe Polski i Holandii. W uroczystościach uczestniczyli m.in. 
ostatni żyjący „Maczkowcy” z Polski i zagranicy, szef Urzędu do 
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Ka-
sprzyk, ambasador Polski w Holandii Marcin Czepelak, profesor 
Andrzej Maczek- syn generała Maczka, przedstawiciele Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wojska oraz polskie ko-
biety wyzwolone 12 kwietnia 1945 r. z obozu w Oberlangen (w 
północno-zachodnich Niemczech, Dolna Saksonia) przez 
„Pancerniaków” gen. Maczka. Hołd poległym żołnierzom oddali 
również uczniowie szkół noszących imię gen. Maczka, harcerze i 
mieszkańcy Holandii oraz lokalne władze na czele z burmistrzem 
Bredy Paulem Depla. 
Jan Józef Kasprzyk w pięknych słowach wyraził wdzięczność pol-
skim żołnierzom: „Walcząc za wolność naszą i waszą poda-
rowaliście światu i własnej ojczyźnie najcenniejszy dar. 
Dziś, po 75 latach, jakie upłynęły od wyzwolenia Nider-
landów, kłaniamy się wam wraz z mieszkańcami ziemi, 
na której przelewaliście krew, pokornie dziękując za 
wasz ogromny trud”.  
Hołd „Maczkowcom” oddał także burmistrz Bredy Paul Depla, 
który powiedział, że mieszkańcy miasta są niezmiernie wdzięczni 
weteranom za wyzwolenie. Podkreślił, że nigdy nie zapomną o 
tym, co uczynili dla nich żołnierze 1. Polskiej Dywizji Pancernej 
pod dowództwem generała Maczka: „Myślę, że istotne jest nie 
tylko to, abyśmy pamiętali o tym, co uczynili dla nas żołnierze gen. 
Maczka, ale także, abyśmy uświadamiali kolejne pokolenia na 
temat roli, jaką odegrali nasi wyzwoliciele w historii Bredy" - pod-
kreślił burmistrz.  
Prof. Andrzej Maczek, syn generała Maczka powiedział, że dla 
niego to „bardzo wzruszający dzień”: „Patrzę na groby tych 
żołnierzy i myślę sobie, jacy oni byli młodzi, oddali swoje 
życie dla nas wszystkich, dla Europy, dla całego świata”.  
W sobotę w Bredzie odbyła się również uroczystość składania 
kwiatów przed tablicą poświęconą żołnierzom gen. Maczka, którzy 
11 listopada 1944 r. obchodzili tam rocznicę odzyskania niepodle-
głości. Następnie weterani wojenni w historycznych wojskowych 
pojazdach przejechali ulicami Bredy na Grote Markt przed budy-
nek Ratusza. Mieszkańcy miasta przywitali polskich kombatantów oklaskami, witryny sklepów zdobiły napisy "Dziękujemy 
wam Polacy" (nawiązujące do tych, które przywitały polskich żołnierzy w dniu wyzwolenia Bredy - 29 października 1944 r.). 
Dookoła żołnierzy gen. Maczka pojawiły się także polskie symbole, m.in. biało-czerwone flagi. Wzruszeni weterani pozdrawiali 
mieszkańców wyzwolonego przed 75 laty miasta ze schodów ratusza. Triumf polskich żołnierzy sprzed 75 lat uświetnił także 
koncert Orkiestry Wojskowej z Żagania. 
W niedzielę 27 października uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. św. Wawrzyńca w Bredzie.    Następnie 
obchody przeniosły się na Polski Honorowy Cmentarz Wojskowy w Ginneken. Ostatnim punktem obchodów były uroczystości 
na największym w Holandii Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym (Ettensebaan), gdzie znajduje się grób generała 
Maczka i gdzie pochowanych jest ponad 160 jego podkomendnych. W niedzielnych uroczystościach wziął udział wiceminister 
kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. 
 

Dziękuję wszystkim za tak ogromne wyróżnienie i piękną lekcję historii, w której mogłam wziąć udział. Była to wielka przygo-
da, ale przede wszystkim niezwykła chwila zadumy nad tym jak wielkimi darami są wolność i pokój! 
                                                                                                 J. WOŁCZYK 8c 
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CO TO JEST EKOLOGIA? 

Ekologia jest jedną z nauk, która najprościej rzecz ujmując zajmuje sie przyrodą – czyli wszystkim, co nas otacza. Ekologia w dosłow-
nym tłumaczeniu z języka greckiego oznacza naukę o domu. Środowisko to przecież nasz dom – miejsce, w którym żyjemy. To wła-
śnie w nim dorastamy, uczymy się nowych rzeczy. Ekologia bada wszystkie zależności pomiędzy każdym organizmem zamieszkują-
cym nasze środowisko. To znaczy, że w jej zakres wchodzą oddziaływania nie tylko ludzi ale również zwierząt oraz roślin. Ekologia to 
jeden z największych TROSK dzisiejszych czasów. 

PROBLEMY EKOLOGICZNE Z JAKIMI ZMAGA SIĘ CAŁY ŚWIAT: 

Zanieczyszczanie powietrza 

Zanieczyszczanie wód 

Kwaśne deszcze 

Dziura ozonowa 

Wycinanie lasów 

Ludzie nie segregują śmieci 

CZY WIESZ ŻE… 

PAPIER— Rozkłada się 6 miesięcy – tyle czasu grzyby i bakterie potrzebują na rozłożenie tego odpadu. Lepiej wyrzucić go do niebie-
skiego pojemnika lub zbierać makulaturę. Szybko zostanie wykorzystany i powstanie z niego np. nowa książka. 

GUMA DO ŻUCIA—Wyrzucona lub odklejona od podeszwy butów zanieczyszcza środowisko. Będzie to robić przez następnych 5 lat. 
Zjedzona przez ptaki  niestety staje się przyczyną ich śmierci. 

BATERIE I AKUMULATORY—Są to odpady bardzo niebezpieczne. Zawierają metale ciężkie i szkodliwe substancje. Wszystkie są silnie 
toksyczne. Dzięki recyklingowi można je ponownie używać. 

JAK ZAPOBIEC  SZKODLIWYM SKUTKOM DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA? 
 

Możemy zacząć od siebie, od zwykłych zwyczajnych rzeczy! Nie pakować wszystkiego w sklepach w worki foliowe– panie przy kasie 
zważą owoce i warzywa luzem, nie kupować i nie używać rzeczy jednorazowch, plastikowe rurki, sztućce czy talerzyki zanieczyszczają 
nasze środowisko przez 500 lat. Na zakupy bierzmy rzeczy płócienne, wielokrotnego  użytku.  Korzystajmy z komunikacji miejskiej, 
poruszajmy się pieszo, czy rowerem. Zakręcajmy wodę po umyciu rąk czy zębów. Częściej bierzmy prysznic niż długą kąpiel w wannie. 

Segregujmy śmieci. Pamiętajmy o tym, by nie palić w piecach plastikiem i by nie zanieczyszczać wód. 

  

A wiecie, że nasza Szkoła bierze udział w akcji WIGILIA BEZ PLASTIKU. Polega ona na tym, że uczniowie przychodzą 
na Wigilię ze swoimi kubkami, talerzykami i sztućcami. SUPER ! Prawda? JESTEŚMY EKO 
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JESTEŚMY  EKO 

FILMOWE ŚWIĘTA... 
Filmy, dzięki którym każdy z was poczuje magię świąt!!!  Te świąteczne filmy będą idealne na nadchodzący świąteczny odpoczynek! 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA .Ponadczasowa opowieść na podstawie książki Charlesa Dickensa. 
Głównym bohaterem jest stary skąpiec, Scrooge, który musi stawić czoła trzem duchom Świąt 
Bożego Narodzenia. Każdy z nich prezentuje osobny okres czasu - przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość, tak aby w sercu skąpca z powrotem zagościła życzliwość. Duchy przypominają mu, 
jakim był prawym człowiekiem dawniej, jak wygląda współczesny świat, co się stanie, gdy boha-
ter nie będzie dążyć, by stać się lepszym człowiekiem. W najbardziej radosny dzień roku Scrooge 
zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest jego osobowość.  

 

GRINCH ; ŚWIĄT NIE BĘDZIE 
Na górskim szczycie, w ciemnej jaskini mieszka złośliwy 
Grinch, który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia. Postanawia 
zepsuć je mieszkańcom leżącego w pobliżu miasteczka. Mała 
Cindy Lou chcę na własną rękę rozprawić się z Grinchem i jest 

gotowa zrobić wszystko, aby i on pokochał święta.  

                                                                                       W. KIELAR 6c 
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         Moja przygoda z kung fu zaczęła się 3 lata temu jak zobaczyłem ogłoszenie w szko-
le. Pomyślałem, że można się zapisać. I powiem wam jedno— Nie żałuję.! 
Przez 2 lata chodziłem na treningi do naszej szkoły podstawowej. Były to lata kiedy zali-
czyłem biały, żółty i pomarańczowy pas. Treningi trwały 1 godzinę. Chodziłem tam z wielo-
ma kolegami ze szkoły. Czas ten minął bardzo szybko. Po dwóch latach uczęszczania na 
treningi przeniosłem się do oficjalnej szkoły Kung Fu Chow Gar w Rzeszowie. Treningi 
stały się cięższe i po 3 miesiącach czułem znaczne efekty. Od września uczęszczam gru-
py młodzieżowej i widzę, że jest różnica w ćwiczeniach. Sztukę walki, którą trenuje, uczą 
nas mili nauczyciele ( Sisioni) oraz główny nauczyciel i prezes klubu Sifu Tomasz Płaza. 
Odziały naszej szkoły istnieją również w Łodzi i 
Lublinie. Podczas treningów doskonalimy chiń-
skie sporty walki, poznajemy chińską kulturę 
oraz kultywujemy wartości takie jak m.in. odpo-
wiedzialność, obowiązkowość, poszanowanie 
pracy własnej i innych. Cele nasze osiągamy po-
przez pracę w zakresie rekreacji ruchowej w 
sportach i sztukach walki. Szkolenie w Polish Nia 
Kwang Chow Gar Kung Fu Association odbywa 
się w małych grupach, co umożliwia dopasowany 
do wieku rozwój motoryczny na wysokim pozio-

mie i dopilnowanie każdego trenującego z osobna. Kung Fu ćwiczymy wyłącznie dla 
zdrowia i samoobrony. Trening Kung Fu nie służy do przechwalania się, czy robie-
nia komuś krzywdy. Celem naszego treningu jest niesienie pomocy innym oraz czy-
nienie otaczającego środowiska bardziej zrozumiałym i harmonijnym.   
Trening Kung Fu uczy zdyscyplinowania, odpowiedzialności i estetyki, stąd każdy 
trenujący dba o regularne uczestnictwo w zajęciach. Na trening nie wolno przyjść w zniszczonym, czy nieświeżym stroju. Na 
zajęcia nie wolno się spóźniać, czy przychodzić nieprzygotowanym.  W szkole jest zawsze miła atmosfera sprzyjająca ćwicze-
niom i skupieniu. 
Uprawianie sportu wypełnia czas, który moglibyśmy zmarnować. Uprawiając sport nie mamy czasu na nudę. Z naszymi tre-
ningami wiążą się  wyjazdy na szkolenia, obozy, pokazy czy  zawody. Czas spędzony w grupie znajomych, którzy razem ze 
mną podzielają pasję jest wspaniałym doświadczeniem i niesie ze sobą wiele miłych wspomnień i wrażeń. Zachęcam 
wszystkich do treningów w mojej szkole.                                               M. KIJOWSKI 6c 
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NASZE TALENTY  

 Od wczesnego dzieciństwa marzyłam o grze na skrzypcach. W wieku 5 lat dostałam na gwiazdkę moje pierwsze 
najmniejsze skrzypce i tak zaczęła się moja przygoda z tym pięknym instrumentem. Zanim rozpoczęłam naukę w 
szkole muzycznej korzystałam z lekcji prywatnych i przygotowywałam się do egzaminu wstępnego. Obecnie je-
stem w 5 klasie Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Szkoła ta wchodzi 
w skład Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara. Moim głównym przedmiotem jest nauka gry na 
skrzypcach. Lekcje skrzypiec mam dwa razy w tygodniu. Oprócz gry na instrumencie uczę się przedmiotów takich 
jak: kształcenie słuchu i audycje muzyczne. Od dwóch lat raz w tygodniu chodzę na orkiestrę, gdzie gram drugie 
skrzypce. W tym roku szkolnym do obowiązkowych przedmiotów doszedł mi również dodatkowy fortepian. Przez 
pierwsze trzy lata uczyłam się także rytmiki. Na kształceniu słuchu poznaję gamy, różne zjawiska rytmiczne i śpie-
wam ćwiczenia z tak zwanego solfeża. Natomiast na audycjach muzycznych uczę się o instrumentach i ich budo-
wie, o kompozytorach i muzykach oraz o różnych tempach. Zajęcia z tych przedmiotów odbywają się w grupach, a 
lekcje skrzypiec są indywidualne, czyli jest to relacja nauczyciel-uczeń. Orkiestrę szkolną tworzą: skrzypce pierw-
sze i drugie, altówki i wiolonczele. Wszyscy gramy ten sam utwór, ale każdy instrument ma swoją partię. Nauka w 
szkole muzycznej wymaga dobrej organizacji, ponieważ zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, a 
nawet wieczornych. W moim przypadku spędzam tam trzy popołudnia w tygodniu. Trzeba być zawsze przygotowa-
nym do odpowiedzi i kartkówek. Codziennie należy ćwiczyć na swoim instrumencie, z którego zdajemy egzamin 
na koniec każdego semestru. Na koniec roku szkolnego otrzymuje się świadectwo jak w każdej innej szkole. 
Cieszę się, że mam możliwość uczenia się w tej szkole, ponieważ trudno się do niej dostać. Poznałam tutaj cieka-
we osoby, mam wspaniałych nauczycieli, a co najważniejsze gram na moim ulubionym instrumencie. Jest to miej-
sce, w którym panuje wyjątkowy klimat.               

   H. KUDYBA 6c 



Środa 

Drogi Pamiętniku to znów ja Kordelia Shirley, no dobrze Ania Shirley, ale Kordelia to przepiękne imię nieprawdaż? Jutro mam 
pojechać do jakiejś rodziny, która chce mnie adoptować! Czyż to nie wspaniale Pamiętniku? I może przekonam ich do nazywa-
nia mnie Kordelią, och jakie to by było bajeczne! Nie mogę się doczekać jutra, pewnie z tego podekscytowania dzisiaj nie usnę. 
Jak myślisz kochany Pamiętniku, czy Ci ludzie będą dla mnie dobrzy, a może mają dzieci, kocham dzieci ale nie w nadmiarze. 
No nic, jutro się przekonam. 

Czwartek 

Kochany Pamiętniku, dzisiaj dotarłam na Zielone Wzgórze, ale tkwię teraz w otchłani rozpaczy dlatego, ze ludzie, którzy mnie 
przygarnęli, czyli rodzeństwo Maryla i Mateusz Cuthbert, tak naprawdę chcieli chłopca do pomocy Mateuszowi w gospodar-
stwie, i prawdopodobnie zostanę odesłana do domu sierot. Ale póki co opowiem Ci o swoim dniu: z samego rana wsiadłam do 
pociągu, by dotrzeć na peron skąd miała mnie odebrać moja nowa rodzina. Podczas podróży widziałam tyle malowniczych kra-
jobrazów, nawet sobie nie wyobrażasz Pamiętniczku. Następnie, gdy trafiłam na peron, musiałam długo czekać na pana Mateu-
sza. Na początku myślałam, ze po mnie nie przyjedzie i planowałam nocleg na przepięknym i dostojnym drzewie. Mateusz 
Cuthbert to bardzo sympatyczny człowiek i do tego moja bratnia dusza, nawet nie przeszkadza mu moje gadanie. Gdy zaś przy-
byliśmy na Zielone Wzgórze dowiedziałam się, że nie mogę tu zostać z powodu pomyłki. Czy mogło być gorzej? Pogrążona w 
rozpaczy poszłam spać do pokoiku na poddaszu, który wskazała mi Maryla, siostra Mateusza. 

Piątek 

Pamiętniku nawet nie wiesz jak się cieszę! Mogę zostać na Zielonym Wzgórzu, i nie wrócę do domu sierot! To niesamowite 
jakie scenariusze potrafi pisać życie, prawda Pamiętniczku? A opowiadałam Ci już jak bardzo malowniczym i pełnym uroku 
miejscem jest Zielone Wzgórze? Tuż przy domu rośnie wysoka wiśnia tak obsypana białym kwieciem niczym Królowa Śniegu. 
Całe wzgórze porastają świerki, sosny i brzozy a po obu stronach domu jest sad pełen jabłoni i wiśni obsypany kwiatami. Traw-
niki są żółte od mleczy. W ogrodzie rosną bzy pełne fioletowych kwiatów, ich zapach unosi się dookoła aż do okna mojego po-
koiku. Poza ogrodem ciągną się zielone pola pełne koniczyny i płynie strumyk. W oddali widać wzgórza. Jest po prostu cudow-
ne, zresztą jak całe Avonley, jestem tym wręcz oczarowana! Przepraszam najmocniej, Pamiętniku ale muszę już kończyć Maryla 
każe mi zgasić światło. Do zobaczenia wkrótce. 
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KARTKA Z PAMIĘTNIKA ANI SHIRLEY ... 

I dzień 

Drogi pamiętniczku, dzisiaj obudziłam się w dziwnym 
miejscu, jakby pałacu, gdzie w pięknej komnacie stali moi 
rodzice. Ogarnęło mnie ciepło powoli rozchodzące się po 
całym ciele. Prawie nie znałam moich rodziców, ale nie 
wiadomo dlaczego kochałam ich szczerze. Mama była taka 
piękna! Miała czarne włosy, czarne oczy i suknię z bufiasty-
mi rękawami. Suknia miała mnóstwo falbanek. Mama mia-
ła wielki, egzotyczny kwiat we włosach. Tata,  krótko ucięte 
blond włosy, niebieski surdut, czarne spodnie do kolan, 
białe pończochy i czarne pantofle. Nagle obudziłam się 

zdezorientowana, a nade mną stała Diana. Poczułam wielkie rozczarowanie, chociaż kocham ją z całego serca, jak ro-
dzoną siostrę, której nigdy nie miałam. Reszta dnia przeszła mi szybko na rozmyślaniach, czy to był sen, jawa, czy coś 
pomiędzy. 
II dzień 

Drogi pamiętniczku, dzisiaj pierwszy raz przyznałam się do winy. Niesłusznie zostałam oskarżona, ale o tym przeko-
nasz się sam. Po powrocie do domu, Maryla nie mogła znaleźć swojej broszki, więc zaczęła mnie obwiniać. Zamknęła 
mnie na facjatce i zakazała wyjścia na piknik. Wtedy myślałam … myślałam, że umrę. Żeby mnie Maryla puściła, to 
wymyśliłam historię o tym, jak broszka wpadła mi do rzeki. Ale to tylko pogorszyło sytuację. Koniec końców Maryla 
znalazła broszkę wpiętą w swój szal. Jestem już śpiąca, dobranoc. 
III dzień 

Drogi pamiętniczku, dzisiaj zostałam obrażona. To zdarzyło się w szkole. Kiedy byłam przy tablicy, chłopiec—Gilbert 
Blythe nazwał mnie „Marchewką”, a wtedy złość przejęła kontrolę nad moim rozumem. Poczułam, jakbym się cała 
gotowała. Jakbym zaraz miała wybuchnąć! Walnęłam go tabliczką po głowie, a pan Philips postawił mnie pod tablicą. 
Ale mi to nie przeszkadzało, nadal byłam wściekła na Gilberta. Kiedy po całym dniu zasypiałam, myślałam tylko o 
tym, żeby nie odzywać się do Gilberta już nigdy. 
                                                                                                     F. PŁAZA 6a 
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Kto z nas nie zna spokojnej i łagodnej 
melodii tej kolędy-kołysanki? Przez 
wielu uważana jest za najpiękniejszą 
polską kolędę. Oto krótka historia 
utworu. 
Kolęda "Lulajże, Jezuniu" najprawdo-
podobniej powstała w drugiej połowie 
XVII wieku, aczkolwiek dokładnej da-
ty nie ustalono. Najstarsza wersja tek-
stu, która zachowała się do naszych 
czasów, pochodzi z 1705 roku. Jest 
przechowywana w Archiwum Archi-
diecezjalnym w Poznaniu. Kolędę po 
raz pierwszy wydrukowano w lwow-
skiej oficynie Szlichtynów w roku 
1767. Zapis nutowy ukazał się drukiem 

w 1843 roku w antologii ks. Michała Marcina Mioduszewskiego "Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki 
wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane a przez X. M. M. M. zebrane". Ówczesna me-
lodia utworu trochę różniła się od obecnej. 
Piękna kolęda inspirowała wielu artystów. Zachwycił się nią sam Fryderyk Chopin, który wykorzystał ją we frag-
mencie Scherzo h-moll op. 20. Kolęda pojawiła się również w twórczości Jacka Kaczmarskiego (utwór "Wigilia na 
Syberii") i u Lucjana Rydla w III akcie "Betlejem polskiego", gdzie "Lulajże, Jezuniu" śpiewa chór anielski. 
Utwór "Lulajże, Jezuniu" jest uważany za jedną z najpiękniejszych polskich kolęd. Kolęda jest też kojarzona z pol-
skością. Na jej podstawie pisano i tworzono pieśni o charakterze patriotycznym, min. opisujące strajk dzieci we 
Wrześni, pieśń legionowa. 

Składniki 

80 dag mąki  

45 dag miodu  

15 dag cukru pudru  

20 dag masła  

2 jajka  
2 płaskie łyżeczki sody oczysz-
czonej  

40 g przyprawy do piernika  

2 łyżeczki kakao  
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Lulajże, Jezuniu" - kolęda z historią  

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI 

Lulajże Jezuniu - tekst 
 

Lulajże Jezuniu, moja perełko, 
Lulaj ulubione me Pieścidełko. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! 
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! 
A Ty Go, Matulu w płaczu utula  

 

             W. WERELUSZ  6a 

Zamknijże znużone płaczem powieczki, 
Utulże zemdlone łkaniem wardżeczki. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! 
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! 
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj. 
 

Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku. 
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! 
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! 

A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.  

Lulajże, Różyczko najozdobniejsza, 
Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! 
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! 
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj. 
 

Lulajże przyjemna oczom gwiazdeczko 
Lulaj najśliczniejsze świata słoneczko 
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! 
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj. 
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! 

Przygotowanie 
Masło rozpuścić z miodem w garnuszku i zostawić 
do ostygnięcia.  

Na stolnicy przesiać mąkę, wymieszać z suchymi 
produktami: soda, cukier, kakao, przyprawa do 
piernika) Zrobić kopiec, w środku dołek, do którego 
wbić jajka i powoli mieszając, dolewać masło z mio-
dem  Mieszamy całość do czasu, gdy ciasto zrobi 
się tak gęste, że trzeba zacząć wyrabiać je rękami  
Po ugnieceniu wałkujemy na cienkie placki i wyci-
namy pierniczki  Układamy na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia, pieczemy ok. 8 minut w 
180 stopniach  Po ostudzeniu zdobimy                                A. RUG 6a 



Znowu święta!  

W mojej rodzinie Wigilię spędzamy w rodzinnej atmosferze.  

Na środku pokoju stoi stół, w rogu ozdobiona choinka, a pod nią prezenty. 

Na stole jest o jeden talerz więcej dla niespodziewanego 
gościa. Najpierw łamiemy się opłatkiem z miodem, składamy 
sobie życzenia. Wybaczamy sobie złości. 

Pod białym obrusem leży siano, od którego pachnie w całym 
domu. Jako pierwszy z 12 dań  jest podawany barszcz biały z 
grzybami leśnymi, który najbardziej lubię z słodką domową 
bułką. Później podawany jest barszcz czerwony z uszkami. 
Zawsze zostają po nim plamy na całym obrusie. Następna 
jest ryba i groch z kapustą i grzybami- na kwaśno, 

Kiedy wszyscy są dobrze najedzeni pojawiają się najlepsze 
pierogi babci, z kapustą lub z suszonymi śliwkami dla doro-
słych i ruskie dla dzieci. Potrawą, której nie lubię jest kompot 
z suszek ale i tak znika błyskawicznie ze stołu. Trudno doli-
czyć się dwunastu dań, ale składników jest kilka razy więcej. 
Po obfitej wieczerzy jest czas na odpakowywanie prezentów i 
śpiewanie kolęd. Jeszcze nikt z nas nigdy nie dostał rózgi. 

W pozostałych regionach Polski są inne zwyczaje niż u nas, najciekawsze jakie znalazłem: 

-na Kaszubach je się karpia po żydowsku (w pomidorach) i zupę rybną 

-na Śląsku je się zupę piernikową (?) 

-we Wielkopolsce dzieci zamiast rózgi dostają zgnitą ‘’pyrę’’ (ziemniak) 

-na Dolnym Śląsku je się gołąbki z kaszą gryczaną 

-na Podlasiu je się kutię (pszenna potrawa z makiem i suszonymi owocami) 

Mam nadzieję, że w Waszych domach jest równie uroczyście i świątecznie. Życzę Wam wspaniałych prezentów pod choinką i żeby ta 

jedyna, niezwykła NOC w całym roku, została w Waszej pamięci na zawsze..   M. GUZEK 6a 
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CZYTAMY!  Nie jesteśmy statystyczni…. 

Rok 1, numer 1 

! 

Nasze tradycje wigilijne 

Powieść ta, to kolejna, już jedenasta część fantastycznego cy-
klu opowieści Magicznego Drzewa. Opowiada ona o perype-
tiach dzieci, które przenoszą się do magicznego świata dino-
zaurów. Tylko tam mogą zdobyć lek, który pomoże wyleczyć 
chorego przyjaciela. Żeby go zdobyć bohaterowie walczą z dra-
pieżnymi jaszczurami i olbrzymim krokodylem. Ich niezwykły 
pojazd zostaje zniszczony, a dzieci muszą same odnaleźć drogę 
do swojego czasu. Jest to trudne zadanie, ponieważ podczas 
misji ściga ich potężny T-rex. Niestety magiczny przedmiot spra-
wia, że tyranozaur zamienia się w istotę jeszcze  groźniejszą … 
Czy dzieciom uda się zdobyć lek i wrócić do swojego czasu ? 
Przeczytaj tą wspaniałą, pełną przygód powieść, a wszystkiego 
się dowiesz… . Piór T-Rexa na pewno spodoba się wszystkim 
fanom twórczości Andrzeja Maleszki, ale również wielbicielom 
prehistorycznych gadów. Gorąco polecam, w sam raz na pre-
zent pod choinkę!!! 
                                                    W. WOŁCZYK 6c 
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BOŻE NARODZENIE NA ŚWIECIE 
Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalen-
darz. Różne były w przeszłości terminy obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Świętowano w 
styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesi-
lenia zimowego W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na 
niebie pojawia się pierwsza gwiazda. Wtedy cała rodzina gromadzi się, przy stole nakrytym bia-
łym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół stołu, 
najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach 
Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i skła-
da życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą o 
zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste 

nakrycie. zawsze pierwszy. Dopiero gdy podzielimy się opłatkiem, możemy skosztować 12 dań. Przedtem nie wypada śpiewać nawet 
kolęd. W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w 
nową szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych 
żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w który zapieka 
się drobne upominki.  W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo trudno tu 
mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i " płonącego puddingu". Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje 

pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. To właśnie tu narodził się 
zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie 
życzeń. 

W Niemczech "Boże Narodzenie" obejmuje trzy dni: 24 grudnia -"Wigilię", pierwszy dzień Świąt Boże-
go Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.) i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26.12.). 
W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach przed lub po uczestnic-
twie w Mszy Świętej zapala się świece na choince i wtedy rozpo-
czyna się "gwiazdka" tzw. "Bescherung". Śpiewa się lub słucha 
kolęd, a członkowie rodziny obdarowują się wzajemnie prezenta-
mi. Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż prezenty przy-
niósł Święty Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. We Francji Święta Boże-
go Narodzenia pełnią bardzo ważną rolę. Są to święta rodzinne. 

Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują prezenty. We Francji, w 
przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii. Francuzi biorą udział we mszy, a 25 grudnia siadają do 
wspólnego obiadu . W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo szampana. 
We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do 
bucików ustawionych przy kominku. We współczesnej Rosji bardziej uroczyście, niż Boże Naro-
dzenie, świętowana jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przyno-
szą Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone 7 stycznia. To 
święto bardzo radosne,  wiele osób udaje się wtedy do cerkwi, wszyscy składają sobie życzenia. 
Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna kolacja, czyli Wigilia. Przygotowuje się postne danie z ziaren 
pszenicy, miodu i kaszy  zmieszanymi z migdałowym lub makowym mlekiem. Do kaszy dodaje się orzechy lub mak. Takim daniem 
rozpoczyna się Wigilia Wieczerzę wigilijną poprzedza ścisły post, który przestrzegany jest, aż do pojawienia się pierwszej gwiazdki, 
symbolizującej gwiazdę Betlejemską. Do tradycji Świąt Bożego Narodzenia należy m.in. zapalanie świec w oknach i ognisk na uli-
cach, które mają rozgrzać w zimową, mroźną noc narodzone Dzieciątko. Dzieci z papierowymi gwiazdami i lampionami w rękach 
pukają do tych domów, w których zapalono świece, aby złożyć życzenia domownikom, zaśpiewać kolędy, a nawet odegrać całe 
przedstawienia. Gospodarze zapraszają ich do domu, do swojego stołu lub nagradzają świątecznymi smakołykami. Na Węgrzech w 
czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci  Pod obrus leżący na stole wkłada się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła 

wróży długie życie. W czasie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia Węgrzy 
jedzą pieczonego indyka, zupę rybną oraz rosół z kury. Na stole nie może 
zabraknąć ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość. W Austrii 
po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To znak, 
że rozpoczyna się świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej z naj-
piękniejszych kolęd na świecie „Cicha noc, święta noc”. W Danii na Wigilię 
podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym 
daniem jest budyń z ryżem, w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go 
znajdzie, ten dostaje świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście przez 
cały rok. Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych - choć ra-
czej właściwie należałoby użyć zwrotu święto - gdyż tradycyjna amerykań-
ska rodzina nie obchodzi Wigilii. Jedną z ważniejszych tradycji związanych 

z Bożym Narodzeniem w Stanach Zjednoczonych jest wzajemne obdarowywanie się prezentami. W każdym domu pod choinką pię-
trzą się prezenty, a ich otwarcie następuje w świąteczny poranek 25 grudnia przed śniadaniem. Kulminacyjnym punktem Bożego 

Narodzenia  jest uroczysty obiad, na którym nie może zabraknąć bliższej i dalszej rodziny.  A. RUG 6a 



 Jakiś czas temu, na rzeszowskiej ulicy zamieszkała pewna rodzina. Nie była to biedna rodzina. W należały do niej trzy osoby. 
Matka, ojciec i syn. Najzwyczajniejsza rodzina z samochodem, niewielkim domem, własną działką o pokaźnych rozmiarach i innych 
najzwyczajniejszych rzeczach. Jednak jak każdy wie, zmiany często następują i tonie z naszej woli. Tak niestety było w tym przypadku. 
A może i „stety”?  

 Po przeprowadzce na wybraną ulicę, został wybudowany nowy dom. To zadanie powierzono mało znanej firmie budowlanej. 
Prezes okazał się uczciwym człowiekiem, który wykonał swoje zadanie co do joty. Wspólnie z głową rodziny sami zaprojektowali mały 
dom. Miał być praktyczny tak, aby był ekologiczny i w lekko retro stylu. Zostało zapłacone i wybudowane. Dom wyszedł idealnie i tak 
jak sobie wszyscy wyobrażali. Nastąpić musiała jeszcze inna zmiana, ponieważ  bank głowy rodziny był daleko, musiał go zmienić. I to 
miało okropne skutki. W ciągu dwóch tygodni z rodzinnego konta bank wyssał prawie wszystko, zostawiając rodzinę z niczym. Bank 
pozwano, ale „zwinęli interes” i uciekli. Policji pieniędzy odzyskać się nie udało, a rodzina musiała „żyć w ubóstwie”. Praktyczny dom 
okazał się ich schronieniem. Rodzice musieli harować jak w konie w kieracie, żeby zarobić na jedzenie, czy wodę. Bez prądu jeszcze 
się obeszli, jednak jak to w nowoczesnym mieście studni było mało. Przynajmniej w jakiejś rozsądnej odległości od domostwa tej wła-
śnie rodziny. Brak wody bieżącej był prawdziwa udręką 

 Pewnego razu w Święta Bożego Narodzenia nastąpiło niezwykłe wydarzenie, z udziałem tej właśnie rodziny. Rodzice wymyśli-
li, żeby sprawić jakiś skromny prezent swojemu 13 - letniemu synowi. Choinkę imitował pięknie ozdobiony stroik świąteczny. Prezent 
miał przyjść pocztą dzień przed Wigilią. Listonosz został serdecznie powitany, jednak z niemałym zdziwieniem. Paczka była trochę za 
duża jak na prezent, który zamówili rodzice. Pudło było prostokątne i ważyło co najmniej kilkanaście kilogramów. Ojciec jednak nic nie 
mówił. Problem pojawił się gdy trzeba było zapłacić. „Tysiąc dwieście czterdzieści złotych” – powiedział listonosz. Głowa rodziny dosta-
ła dwukrotną dawkę zdziwienia słysząc cenę.  

- „ZA SZKICOWNIK?” – pomyślał. I dopiero wtedy się odezwał rzekł: 

- Ja przepraszam, ale chyba nastąpiła jakaś pomyłka! 

- Słucham? – Zapytał zdziwiony listonosz. 

-Tyle za szkicownik? 

-Jaki szkicownik?! To jest komputer! 

-Słucham? – Tym razem wypowiedziane przez ojca! 

-To na pewno nastąpiła jakaś pomyłka. Miał pan przywieść szkicownik, a nie czternastokilogramowego kloca o wartości ponad tysiąc 
złotych! 

-Przepraszam dostałem taki adres jaki wisi na pańskiej ścianie. Państwo Niteccy? – Zapytał listonosz 

-Nie! Nasze nazwisko to Nitka, a nie Nitecki. – Odpowiedział  już ze spokojem Pan Nitka. 

-Aaa, wszystko jasne! W tej naszej centrali to wszyscy się spieszą jak do zbawienia! Pewnie dlatego się pomylili! 

- To dobrze, że sprawa się wyjaśniła! Tylko pytanie jest następujące: Gdzie jest NASZ szkicownik? 

 Mniej więcej w tym samym czasie, państwo Niteccy kłócili  się z kierownikiem urzędu pocztowego. Państwo Niteccy cieszą 
się złą sławą wśród sąsiadów. Często przez całą noc odbywają się głośnie imprezy w ich wysokim domu. Z tego co wiadomo, to palą 
śmieciami, że aż sąsiedzi, a szczególnie stara pani Janina z domu obok to przeżywa. Jednak są bardzo bogaci i wychodzą z założenia, 
że kto jest bogaty: ten lepszy i może sobie na więcej pozwolić. Byli bardzo, ale to bardzo wkurzeni, że dostali szkicownik,  a nie nowo-
czesny komputer, który zamawiali. Jednak usłyszeli od prezesa, że komputer został wysłany do Niteckich. 

  Gdy zbulwersowani Niteccy wrócili do swego domu ze szkicownikiem, zadzwonił (bardzo dawno nie używany) dzwonek do 
drzwi. Otworzyła dalej zdenerwowana pani Nitecka. Zobaczyła w drzwiach dwie nawet wysokie osoby. 

-Dzień dobry. – Powiedział pan Nitka – Jestem Tomasz Nitka 

-A ja Maria Nitka – odpowiedziała żona pana Nitki. 

-Dzień dobry – odpowiedziała zrezygnowana Pani Nitecka 

-Czy to przypadkiem do Pani nie należy? – zapytał Tomasz 

- MARCIN!! – zawołała z wielkim entuzjazmem pani Nitecka 

- O, czyli się znalazł – odpowiedział, prawdopodobnie, mąż pani Niteckiej 

Szybko odebrał panu Nitce tego „kloca” i bez podziękowania zamknął drzwi. Trochę zawiedzeni, ale spodziewający się tego państwo 
Nitka wrócili do domu. Jednak pani Nitecka trochę myślała nad zaistniałą sprawą i przemyślała wiele rzeczy. 

 Po tygodniu od całego wydarzenia pod dom państwa Niteckich zajechała ciężarówka. I stała tam przez cały dzień. Następnego dnia 
znowu przyjechała ta sama ciężarówka, ale coś wywiozła. Przez cały ten czas był remont pieca. Imprezy nocne znikły, a w ciągu kilku 
miesięcy sąsiedzi przekonali się do wcześniej hałasujących sąsiadów, i nie nie omijali już tej już teraz wesołej rodziny szerokim łukiem. 

 Jak widać, prezenty potrafią zmieniać. Czasem na lepsze, ale czasem na gorsze. Na szczęście w tym przypadku na lepsze i 
to dla wszystkich mieszkańców tej samej ulicy, na której mieszkają Niteccy 

 

                                                                                                                                   M. WESOŁOWSKI 6a 
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PREZENT—opowiadanie 



MACZKIEM PISANE 

Jest wiele zabaw, w które bawili się jeszcze nasi rodzice a dziś niewiele osób je pamięta. Warto je przypomnieć bo mogą dostarczyć 
wiele radości. Jedną z fajnych zabaw na przykład na urodzinach jest WOREK Z NIESPODZIANKĄ.  
Do tej zabawy potrzebne nam będzie: 
- Worek 

- Śmieszne ubrania np. kolorowe spodnie, bluzki, sukienki, kapelusze oraz dodatki np. 
olbrzymie skarpetki i okulary. 
Zasady zabawy: 
Siadamy w kółku jedna osoba  trzyma w rękach worek najlepiej związany sznurkiem tak 
żeby nic z niego nie wypadało. Wybrana osoba puszcza muzykę. Podajemy worek w kółko, 
nie można rzucać workiem ani trzymać go przez dłuższy czas.  
W dowolnym momencie prowadzący zatrzymuje muzykę. Osoba w której rękach znajduje 
się worek otwiera go i wyjmuje jedna rzecz (z zamkniętymi oczami). Następnie zakłada ja 
na siebie :-).Gdy worek będzie już pusty zabawa się kończy. 
Pamiętajcie żeby wszystkie ubrania były czyste. Warto na koniec zrobić pamiątkowe zdjęcie 
w śmiesznych ubraniach.  
Ciekawą zabawa którą na pewno pamiętają wasi rodzice, są STATKI. 
Do zabawy potrzebne będzie: 
- Kartka  
- Długopis lub ołówek 
Na kartce rysujemy plansze z polami 10 na 10. Kolumny planszy nazywamy kolejnymi lite-
rami alfabetu od A do J, natomiast wiersze numerujemy od 1 do 10. Każdy gracz powinien 
mieć przygotowane dwie takie plansze. Na jednej zaznaczy swoje statki, a na drugiej trafio-
ne statki przeciwnika.  
Każdy z graczy na planszy umieszcza swoje statki. Sposób rozmieszczenia jest dowolny. 
Gracze powinni ustalić czy statki mogą stykać się rogami itp. 
Na planszy rysujemy: 
5 jednomasztowców (zajmujących po 1 kratce)  
4 dwumasztowce 

3 trzymasztowce 
2 czteromasztowce 
1 pięciomasztowiec 
Podając literkę i cyfrę "strzelamy" w pole przeciwnika. Jeśli trafimy w statek, zaznaczamy to pole krzyżykiem, jeśli nie trafimy stawiamy 
kropkę. Gra toczy się do momentu aż jeden z graczy "zatopi" wszystkie statki przeciwnika.  
 
Jest tez wiele zabaw w które można się bawić na podwórku, w cieplejsze pory roku np. wyścigi kapsli czy gra w gumę . Czasami żałuję, 
że dzisiaj najczęściej bawimy się  smartfonem, zamiast przebywać i bawić się  z rówieśnikami, jak nasi rodzice w dzieciństwie. 

                                                                                                                                        E. NYKIEL 6c 
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LUBIMY W TO GRAĆ!!! 

ZAPOMNIANE ZABAWY 

Forza Horizon 4    platforma:pc,xbox 

W poszukiwaniu gry wyścigowej natrafiłem na Forze Horizon 4 i nie żałuje mojego wybo-
ru.Oto dlaczego. W obecnych czasach mało jest wysoko budżetowych gier wyścigowych w 
otwartym świecie, lecz przez dłuższy czas została jedna seria która od zawsze była lubiana i 
szanowana jest to Forza Horizon. W przeciwieństwie do swojej drugiej serii Motorsport nie 
jest symulatorem lecz bardziej rozwiniętą zabawową grą wyścigową. Akcja odgrywa się na 
wyspach Wielkiej Brytanii gdzie odgrywa się główne wydarzenie Horizon czyli festiwal samo-
chodów, wyścigów i pokazów. Naszym zadaniem jest wcielić się w własną stworzoną postać 
i prowadzić karierę w różnych porach roku które odpowiednio do nich zmieniają warunki i 
nawierzchnie. Po każdym wyścigu dostajemy pieniądze za które kupujemy auta lub je ulep-
szamy. Po zakończeniu głównej kampanii możemy grać wyścigi z lub różnorodne tryby z 
innymi graczami a po znudzeniu się normalną jazdy można zaprosić swoich kolegów do gry 
i tworzyć konwoje. Jeżeli szukasz dobrej zabawy i lubisz auta oto pierwszy wybór na twojej 

liście.                                      F. PAZDAN 6c 



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. 
 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 
jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała. 
 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi: 

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dnia-
mi przebrał się za starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 
 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 
 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem 
spać, klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach 
woła głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy 
odtwarzacz dvd... 

Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 

Na to chłopiec: 

- Nie, ale babcia jest. 
 

Wiesz, co z tego, że znam 3 języki, jak w trakcie Wigilii moja zona nie dopu-
ściła mnie do głosu. 

 

Przed świętami Iksińscy przeprowadzają się do nowego mieszkania . W 
pewnym momencie wścibska sąsiadka  widząc robotników dżwigających-
cięzką szafę, pyta Iksińską,: 

- A gdzie jest Pani mąż? 

-On jest taki zorganizowany, że siedzi w szafie i rozwiesza wieszaki. 

 

Początkująca aktorka dostała rolę w przedstawieniu  KSZIĘŻNICZKA I PO-
TWÓR. Jej chłopak gratuluje—Super, a kto będzie grał księżniczkę???? 

 

Najmłodszy Iksiński strasznie poplamił się podczas kolacji wigilijnej. Jego 
ojciec się złości.  

- Co za flejtuch! Do kogo Ty  podobny! 

- Babcia mówi, że do Ciebie…. 

   K. KUROPATWA  6c, R. KRUPA, 6a,  SZ. URBAŚ  6a 
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UŚMIECHNIJ SIĘ na ŚWIĘTA !!! 

POZNAJCIE BORYSA 
Na początku wakacji przygarnęliśmy małego kotka od 
koleżanki z pracy mojego taty ponieważ okazało się, że 
jej kotka się okociła. I tak zamieszkał z nami Borys, 

wtedy mieli-
śmy też dru-
giego kota o 
imieniu Igor, 
lecz niestety 
rozchorował 
się, bardzo 
cierpiał i 
musiał zo-
stać uśpiony 
pod koniec 
października 
L.Nasz kot  
Borys jest 
gruby, ponie-
waż często 
godzin do 
sąsiadów i 

podkrada jedzenie ich kotce. Na samym początku 
siedział w jednym pomieszczeniu i jak tylko się tam 
wchodziło to uciekał za szafkę, ale teraz już nie jest 
tak źle, daje się głaskać i mruczy bardzo głośno.  Całą 
rodziną   śmiejemy się  ,że mruczy „tak jak wiertarka” 
Na początku lubił biegać za szeleszczącą piłeczką jak 
zahipnotyzowany, ale teraz, to go już nie rusza. Ale i 
tak jest słodki i zabawny. Tylko czekam na jego reakcję  
jak tylko  spadnie pierwszy śnieg . 

                                                    I. CZYŻ 6a 

Iksińska do swojego chłopaka; 

-Czy jestem dla Ciebie najpiękniejsza?  

-Oczywiście 

-A czy naprawdę jesteś we mnie zakochany ? Tak 

-Ach, jakie piękne i miłe rzeczy mi opowiadasz! 

 

Podczas kolacj i wigilijnej wędkarz opowiada wszyst-
kim jak bardzo się namęczył zanim złowił i wyciągnął 
karpia na kolację.  

- Och znam ten ból!  Ja tez mam kłopot z i trudności z 
otwieraczami do konserw! 
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           Rusz główką... 

W. KIELAR 6c 

A. WINIARZ 6a 

Już słychać kolędy. 
Drzewka pachną wokół. 
Pora na kolacje, 
najważniejszą w roku.  
                                      Wigilia 

Jeden raz to święto w roku, 
łza się zawsze kręci w oku. 
Gdy choinka się zieleni, 
tysiącem kolorów mieni. 
Dzień to w istocie wspaniały, 
Jezus w żłóbku leży mały. 
Chociaż zimno, chociaż mrozi, 
ciepło do serc już przychodzi  
                                                                          Boże Narodzenie 

Trzej Królowie przy żłóbku 
dzieciątku dają z ochotą: 
dary królewskie: 
mirrę, kadzidło i … .  
                                    złoto 

KOMIKS—N. NYKIEL 6a 
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W wolnym czasie...obejrzyj SPEKTAKL 

Końcem października 2019r. w rzeszowskim teatrze „Maska” miała miejsce premiera sztuki pt. 
„Hachiko”. Jednocześnie była to setna premiera teatru i trudno wyobrazić sobie piękniejszy repertu-
ar z okazji tego jubileuszu. 

Spektakl oparty był na kanwie prawdziwej historii, która wydarzyła się w Japonii blisko sto lat temu. 
Głównym bohaterem sztuki jest pies rasy akito. Szczeniak przychodzi na świat w Odate, w prefektu-
rze miasta Akita, podczas trwającej trzy dni i trzy noce śnieżycy. Szczeniaka, za namową córki, przy-
garnia pod swój dach profesor uniwersytecki. Zwierzak otrzymuje imię „Hachiko” od słowa „hachi”, 
które w języku japońskim znaczy „osiem”, a także „zesłany z nieba”. W Kraju Kwitnącej Wiśni ósem-
kę uznaje się za szczęśliwą, podobnie jak siódemkę w Europie. 

Między profesorem i psem rodzi się wielka przyjaźń. Niezwykła więź między nimi objawia się przede 
wszystkim w tym, że pies każdego dnia o tej samej porze odprowadza swojego pana na dworzec 
kolejowy, skąd ten odjeżdża do pracy. Po południu zaś pies przychodzi tam, aby odebrać wracające-
go z uniwersytetu profesora i udać się z nim do domu. Jednak któregoś razu profesor nie dociera na 
dworzec. Nie wraca z pracy ani tego dnia, ani następnego. A Hachiko dzień w dzień o stałych porach 
czeka na dworcu na swojego pana. 

Historię o wiernym psie Hachiko zna każdy Japończyk. A w Tokio znajduje się nawet pomnik Hachi-
ko upamiętniający tego nadzwyczajnego czworonoga. Aby dokładnie zrozumieć, dlaczego pamięć o 
tym psie przetrwała do dzisiaj, polecam po prostu obejrzeć spektakl. Stanowi on także doskonałą 
okazję do zapoznania się elementami kultury japońskiej, takimi jak stroje, codzienne zwyczaje czy 
święto sakury. Reasumując, rzeczona sztuka to historia wzruszająca i emocjonująca. To z całą pew-

nością gwarancja mile spędzonego czasu. Serdecznie polecam!     N. WYSOCKA 5e 

MÓJ PIES  - ASPEN 
Pewnego zimowego dnia ja, mama i mój brat czekaliśmy na wizytę księdza po kolędzie, a tu nagle za-
miast księdza przyszedł mój tata z małym, słodkim, białym szczeniakiem. Radości nie było końca! Wraz z 
moim bratem biegaliśmy i bawiliśmy się z nim jak szaleni. Nie mieliśmy przygotowanego dla niego kojca, 
więc położyliśmy go do koszyka wyścielonego kocykiem, ale on nie chciał leżeć ani spać tylko ciągle za 
nami biegał.  Gdy był jeszcze szczeniakiem złamał sobie nogę i przez 2 miesiące nosił gips. Bardzo mi go 
było żal bo było gorąco a on musiał chodzić w gipsie. Bardzo lubię  chodzić z moim psem na spacery nad 
Wisłok, gdzie Aspen ściga sarny lub zające. Mimo to, że jest mały, młodziutki i głupiutki to udało mi się 
nauczyć go kilku komend, takich jak: siad, łapa, leżeć. Kocham 

swojego psa nad życie.. A wiecie dlaczego wabi się ASPEN?  - bo jest biały jak śnieg  w górach! 

                                                                                             F. HABAJ 6a 

ZWYKŁY DACHOWIECECC—CCCC— — kochany PRZYJACIELEL 

 

BEZA— tak właśnie ją nazwałam , kiedy zobaczyłam białą, puchatą i słodziutką kulkę , takie skojarzenie przyszło mi do głowy  

Jest zwykłym dachowcem , ale niezwykłym kotem. Wspaniałym pupilem całej rodziny i ważnym domownikiem. Często  bardzo nieprzewi-
dywalna – istne jajko niespodzianka. Nigdy nie wiem co czai się w jej środku. Bywa niezwykle spokojna, łasząc się i mrucząc, by zaraz 
zamienić się w wulkan energii. Wprowadziła do naszego domu trochę szaleństwa. Wdra-
puje się i wskakuje na najwyższe miejsca w naszym domu. Nie bez szkody, bo firanka też 
jest świetnym miejscem do wspinaczki. Uwielbiam, kiedy ociera się łebkiem o moje ręce 
czy nogi, lub kładzie się przy mnie i mruczy.  Reaguje na swoje imię choć czasami udaje, 
że nie słyszy. Codziennie rano podczas śniadania czeka przy mnie, bo wie, że zaraz „nie 
dokończę” płatków z mlekiem. A przecież nie można marnować jedzenia. Nawet jak jest 
pogrążona w głębokim śnie, tego momentu nigdy nie przegapia. Moja Beza to wspaniały 
przyjaciel i towarzysz dnia. Jak jest mi smutno przychodzi do mnie i tuli się, jakby chciała 
mnie pocieszyć. Odwdzięcza się miłością za dany jej dom każdego dnia. Schroniska prze-
pełnione są tymi cudnymi zwierzętami. Pamiętajmy, że brak rodowodu nie oznacza gor-
szego kota, a wręcz przeciwnie! Adoptując czy przygarniając kotka nie zbawimy całego 
świata, ale uda nam się zmienić cały świat jednego kotka! 

                                                                    A. SAREK 6c 
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 KILKA SŁÓW O CHOINCE 
Choinka pojawia się na początku XV wieku. Członko-
wie Bractwa Czeladników Piekarskich ustawili ją w szpitalu 
św. Ducha we Fryburgu. A następnie udekorowali 
ją  piernikami, opłatkami i owocami. Początkowo nie była po-
pularna .Można było ją zobaczyć tylko w najbogatszych do-
mach.  Dopiero z czasem ubieranie drzewka w czasie świąt 
Bożego Narodzenia zyskiwało na popularności, stało się po-
pularne w protestanckich Niemczech. Choinka była przystro-
jona świecami na której wieszano jabłka. Przypominały o 
grzechu pierworodnym, były też jednocześnie symbolem 
płodność.  Wieszano je nie tylko na choinkach, ale również 
strojono nimi rózgi weselne. Ustawiano także świeczki, sym-
bol Światłości świata, czyli Chrystusa. Miały też odwrócić nie-
życzliwe spojrzenia ludzi. Oświetlenie choinki broniło dostępu 
złym mocom. W zależności od regionu na choinkach zawie-
szano różne ozdoby. Poza jabłkami, pojawiały się orzechy, 
ciastka, suszone owce oraz własnoręczne ozdoby wykonane 
z słomy i papieru m.in. łańcuch. Papierowe łańcuchy przypo-

minały o zniewoleniu grzechem. Dzwonki oznaczają dobre nowiny i radosne wydarzenia. Na szczycie 
drzewka umieszczano gwiazdę betlejemską  znak narodzenia Chrystusa, miała pomagać w powrotach 
do domu z dalekich stron.  Bombki pojawiły się dużo później.  Zostały one wykonane przez niemieckie-
go dmuchacza szkła ,który chciał zrobić przyjemność swoim dzieciom.  Nie stać go było na typowe 
wówczas dekoracje czyli orzechy, jabłka czy cukierki. 
 Nieco później obyczaj ten przejął Kościół katolicki, rozpowszechniając go w krajach Europy Północnej 

i Środkowej.                                                                      W. KLĘSK 6a 

Zdjęcie  INTERNET—BZNESISTYL 

HISTORIA SZOPKI  
Tradycja wiąże szopkę betlejemską z osobą św. Franciszka z Asyżu. Zbudował on pierwszą szopkę w 
wiosce Greccio koło miasta Rieti w roku 1223. Pomysł wyprzedził epokę. Regularnie szopki w kościo-
łach zaczęto bowiem urządzać znacznie później. 

Wiedzę o pierwszej szopce zawdzięczamy św. Bonawenturze, który już w XIII wieku spisał żywot św. 
Franciszka. Szopka w Greccio była jednak właściwie pierwowzorem jasełek – scenki opowiadającej o 
Narodzeniu Pańskim. Święty użył w tym celu żywego osła i woła. Opowieść o historii szopek musimy 
zacząć o wiele wcześniej… W III wieku podjęto wysiłki ustalenia, kiedy właściwie urodził się Chrystus. 
Teolodzy wysuwali różne hipotezy, pojawiały się różne daty: 6 i 10 stycznia, 25 marca, 15 i 20 kwiet-
nia, 20 i 25 maja... Kościół w Armenii opowiedział się za 6 stycznia, egipski – za 8 stycznia.  Wreszcie 
sobór w Nicei w roku 325 ogłosił oficjalnie, że właściwą datą jest 25 grudnia. Równie trudno było 
ustalić miejsce Bożego Narodzenia. W czasach cesarza Konstantyna Wielkiego, w IV wieku, w Betle-
jem wybudowano bazylikę, w której wyraźnie zaznaczono miejsce, w którym miał stać żłóbek. Od tego 
czasu w nocy z 24 na 25 grudnia (wówczas wraz z zapadnięciem zmroku uważano, że zaczyna się już 
następna doba) odbywały się w tym miejscu uroczystości. Neapolitańskie, orientalne, krakowskie 

Zwyczaj budowania szopek w kościołach zapanował w ostatniej ćwierci XV wieku w Neapolu. Stamtąd 
na początku XVI wieku rozpowszechnił się w pozostałych częściach Włoch i w Hiszpanii (Neapol nale-
żał wówczas do Hiszpanii), a za jej pośrednictwem w Ameryce Łacińskiej. Potem, w końcu XVI wieku, 
był już znany we wszystkich krajach katolickich. Np. pierwszą szopkę w Pradze zbudowano w 1562 
roku. Wtedy też zapewne tradycja dotarła do Polski.   

Zródło—WIARA.pl , SZOPKA—zródło INTERNET 
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Czas by ogłosić zwycięzcę naszego  

GWIAZDKOWEGO konkursu.  
Jest nam miło ogłosić, że najwięcej , bo ponad 30 
nazw związanych z niebem, kosmosem i gwiazdą 

podała …. 

ZUZANNA SZLACHTA 6c 

GRATULUJEMY!!! 

W tym roku SZOPKĘ na placu bazy-
liki św. Piotra i ś. Pawła w Rzymie 

Ustawili Brazylijczycy. Zobaczcie 
jaka wzruszająca! 

Gwiazda 

Świeciła gwiazda na niebie 
srebrna i staroświecka. 

Świeciła wigilijnie, 
każdy ją zna od dziecka. 

Zwisały z niej z wysoka 
długie, błyszczące promienie, 

a każdy promień – to było 
jedno świąteczne życzenie. 

I przyszli – nie magowie 
już trochę podstarzali – 
lecz wiejscy kolędnicy, 
zwyczajni chłopcy mali. 

Chwycili w garść promienie, 
trzymając z całej siły. 

I teraz w tym rzecz cała, 
by się życzenia spełniły. 

Leopold Staff 

A kiedy w końcu mama prosi 
Do stołu, bo nakryte, 
To jakby anioł się unosił 
Nad nami pod sufitem. 
Za gardło chwyta nas wzruszenie 
I łezkę mamy w oku… 
Szkoda, że Boże Narodzenie 
Jest tylko raz do roku. 

Ludwik Jerzy Kern 


