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Drodzy Czytelnicy!
Z okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia pragniemy przesłać
najserdeczniejsze życzenia. Niech
nadchodzące Święta będą dla Was
niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień
w otoczeniu bliskich.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem
życzymy dużo zdrowia i szczęścia.
Niech nie opuszcza Was pomyślność
i spełnią się te najskrytsze marzenia.
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SZKOLNE ŻYCIE NA GORĄCO
NA JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM
W DREZNIE
3 grudnia 2016 roku odbyła się
wycieczka gimnazjalistów do Drezna
pod przewodnictwem pani Anety
Stefańczyk nauczycielki języka
niemieckiego.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od słynnego Zwingera,
późnobarokowego zespołu
architektonicznego. Mieliśmy okazję
podziwiać również cudowną Operę
Sempera. Następnie nadszedł czas
na zwiedzanie galerii sztuki Grünes
Gewölbe. Zobaczyliśmy tam między
innymi arcydzieła wyrzeźbione
w pestce śliwki i naczynia wykonane
ze złota. Po jednogodzinnym
zwiedzaniu muzeum mieliśmy czas
wolny

. Opiekunka wycieczki wyznaczyła
nam 2 godziny na zakupy w galerii
handlowej AltmarktGalerie
i chodzeniu po świątecznym jarmarku.
Klimat panujący na jarmarku
bożonarodzeniowym był wspaniały.
Czuć było prawdziwą magię świąt.
Każde stoisko było inne,
niepowtarzalne, przyciągające wzrok.
Na jednym można było kupić
najróżniejsze słodycze, pierniki,
ciastka, na drugim zaś podziwiać
ozdoby choinkowe i inne przedmioty
nawiązujące do świąt.
Myślę, że każdemu spodobała
się ta wycieczka, bo wprowadziła nas
w Boże Narodzenie 2016 roku.
Paulina Pałyska

Turyści z Mysłakowic w Dreznie.
Fot. Alicja Tarnowska
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SEBASTIAN WIE, JAKICH JEST
5 KROKÓW DO SUKCESU
Nasz kolega z klasy 3a
gimnazjum Sebastian Osmolak
Rogaluk wziął udział w konkursie
"5 kroków do mojego sukcesu"
ogłoszonym przez Dolnośląską
Wojewódzką Komendę OHP
we Wrocławiu i dostał się do etapu
wojewódzkiego tego konkursu.
Sebastian przygotował album
składający się z sześciu kartek.
Pierwsza strona zawierała
wprowadzenie.

Na czterech kolejnych kartkach nasz
kolega ołówkiem narysował kroki,
które jego zdaniem mogą doprowadzić
do sukcesu. Według Sebastiana są to:
pracowitość, upór, ambicja
i kreatywność. Pod każdym obrazkiem
znalazł się odpowiedni, tematyczny
komentarz. Na ostatniej stronie pojawił
się krok piąty, czyli sukces.
Naszemu koledze gratulujemy
i życzymy powodzenia!
Patrycja Pałyska

Źródło obrazka: grafika Google
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JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO
SZLACHETNA PACZKA
Po raz drugi nasza szkoła
przystąpiła do projektu Szlachetna
Paczka. Do Szlachetnej Paczki
włączane są rodziny, które znalazły się
w trudnej sytuacji materialnej
z niezależnych od siebie przyczyn.

się w zbiórkę niezbędnych rzeczy dla
rodziny z Kamiennej Góry
głuchoniemego małżeństwa z małym
dzieckiem. W środę 14 grudnia
wszystkie klasy przygotowały paczki

Celem tego wyjątkowego
przedsięwzięcia jest mądra pomoc,
czyli taka, która daje szansę
na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają
te rodziny, dla których kontakt
z wolontariuszem oraz wsparcie
materialne będą impulsem do zmiany.

z podarkami, które trafią
do potrzebujących.
Wspaniała inicjatywa, która
w kontekście zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia nabiera
szczególnego wymiaru.
Patrycja Pałyska

W tym roku zaangażowaliśmy

Logo projektu
Źródło obrazka: grafika Google
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ARTYKUŁ NASZEGO UCZNIA W GAZECIE
WROCŁAWSKIEJ
POROZMAWIAJ Z BABCIĄ,
ZAPYTAJ DZIADKA to konkurs
historyczny pod patronatem Gazety
Wrocławskiej i Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we
Wrocławiu. Celem konkursu jest
przede wszystkim gromadzenie relacji
świadków historii, których dotknęła
wojenna i powojenna migracja. Nasz
uczeń Paweł Król został wyróżniony
w ww. konkursie (opiekunem
z ramienia szkoły był pan Jacek
Pawłowski), a jego praca została
opublikowana w Gazecie
Wrocławskiej. Paweł przeprowadził
wywiad z mysłakowiczanką panią
Janiną Barszczewską, która pochodzi
z Brzeżan na Ukrainie. Pani Janina
jest naocznym świadkiem wojny
i okupacji, a wojenne zawirowania
zaprowadziły ją na Dolny Śląsk.
Pawłowi serdecznie gratulujemy
wyróżnienia. Czekamy na kolejne
publikacje!
Patrycja Pałyska

Plakat promujący konkurs
Źródło obrazka: grafika Google

Źródło obrazka: grafika Google
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KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
Od kilku lat odbywa się w naszej
szkole kiermasz bożonarodzeniowy,
podczas którego można kupić
wykonane przez uczniów ozdoby
świąteczne, kartki, ciasta i słodkości.
Całkowity dochód z ich sprzedaży
przeznaczany jest co roku
na konkretny cel (najczęściej pomoc
któremuś z uczniów naszej szkoły).
Nie inaczej było 20.12.2016 r. Hol
na pierwszym piętrze zapełnił się
stoiskami. Rodzice przybywający
na przedświąteczną wywiadówkę nie
zawiedli i znów można było liczyć
na ich duże zainteresowanie naszymi
„produktami”, co przełożyło się
na zawartość kiermaszowej kasy.
W ofercie znalazły się choinki
wykonane z różnych zaskakujących
materiałów, lampioniki na świeczki,
wieńce stroiki, bombki oraz pyszne
ciasta i ciasteczka. Jak co roku można
było usiąść w zaaranżowanej
specjalnie na to wyjątkowe popołudnie
kawiarence, napić się kawy lub
herbaty i chłonąć przedświąteczną
atmosferę.
Dziękujemy za udział
w kiermaszu i ofiarność.
Aleksandra Sadowska

Marcelina Smereka i Ela Knapp ze świątecznymi ozdobami.
Fot. Wojterek
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WYCIECZKA DO GOERLITZ
10 grudnia klasy: 4a, 5a i 6a
wraz z germanistką panią Anetą
Srefańczyk pojechały do Goerlitz.
Po przybyciu na miejsce
wyruszyliśmy Mostem Staromiejskim
w stronę kościoła protestanckiego
świętego Piotra i Pawła (nie mogliśmy
wejść do świątyni z powodu
odbywającego się tam koncertu)
i od strony Zgorzelca weszliśmy do
Gorlitz. Idąc w kierunku zabytkowego
Łuku Szeptów, spotkaliśmy pana
grającego na skrzypcach "Cichą noc"
i "Jingle Bells" ten pierwszy utwór
zaśpiewaliśmy po polsku.
Zwiedziliśmy również Muzeum
Przyrodnicze, w którym widzieliśmy
mrówki, rybki i dżdżownice
powiększone aż o 50 razy. Zjedliśmy
pyszny obiad oraz zrobiliśmy zakupy
w galerii i sklepie, w którym wszystko
było po 1 euro. Później 2 godziny
spędziliśmy na jarmarku
bożonarodzeniowym.
Zapewne nie tylko moja, ale
i wszystkie klasy są zadowolone z tej
wycieczki. Dzięki niej mogliśmy
sprawdzić znajomość języka
niemieckiego, poznać kulturę tego
kraju, kupić ciekawe rzeczy, ale przede
wszystkim dowiedzieliśmy się wiele
o sobie nawzajem.
Danuta Tarnowska

Zasłuchani... A Mikołaj na skrzypeczkach przygrywał...
Zdjęcie z albumu p. Anety Stefańczyk
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CZWARTOKLASIŚCI WE WROCŁAWIU
Mikołajki to jeden
z najmilszych zwyczajów w całym
roku. Tego dnia dostajemy prezenty
i je wręczamy. By uczcić to święto
w wyjątkowy sposób, klasy czwarte
wraz z wychowawcami paniami

Później nauczycielki zaproponowały
grę, która polegała na szukaniu

Wiesią Wojterek i Anetą Stefańczyk
oraz panią Olą Sadowską udały się
na podbój Wrocławia. Pogoda
sprzyjała spacerowi po Ostrowie
Tumskim, gdzie dzieci powiesiły
na moście przygotowane wcześniej
kłódki. W drodze na jarmark
bożonarodzeniowy uczniowie wraz
z paniami zawitali do kościoła NMP
na Piasku, gdzie obejrzeli uroczą,
ruchomą szopkę oraz dowiedzieli się,
jak porozumiewają się głuchoniemi
i niewidomi.

by pojechać Na Groblę, gdzie rok
temu powstało Hydropolis (w budynku
z 1893 r. wzniesionym jako podziemny
zbiornik na wodę dla wrocławskich
wodociągów). Na miejscu dzieci
z opiekunami zostali oprowadzeni
przez panią przewodnik po stałej
wystawie edukacyjnej poświęconej
wodzie.
W drodze do domu wszystkim
dopisywały wspaniałe humory,
ponieważ dzień minął w cudownej
atmosferze.
Aneta Stefańczyk

wrocławskich krasnali.
Po atrakcjach czekających na
mysłakowiczan na jarmarku
bożonarodzeniowym nadeszła pora,

W kaplicy, gdzie obejrzeliśmy ruchomą szopkę.
Fot. Wojterek
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KONKURS NA WIENIEC ADWENTOWY

W szkolnym konkursie na
wieniec adwentowy wzięło udział wielu
uczniów, którzy przygotowali ozdoby
według swojego pomysłu a trzeba
przyznać, że były bardzo oryginalne.
Przez kilka dni mogliśmy podziwiać
wystawę, na której wyeksponowane
były wieńce te do powieszenia na
drzwiach i te ze świecami do
położenia, zrobione ze sztucznych
tworzyw, ale także ze świeżego
świerku czy szyszek.
W gimnazjum zwyciężyła
Wiktoria Świerczek, drugie miejsce
zajął Mikołaj Sarnowski, a trzecie
Kinga Krupa. Natomiast w szkole
podstawowej za najpiękniejszy wieniec
uznano ozdobę wykonaną przez
Klaudię Fydę. Drugie miejsce zajęła
Martyna Dembińska, trzecie Julia
Mazurkiewicz. Na wyróżnienie
zasłużyła Weronika Pieniądz.
Gratulujemy!
Patrycja Pałyska

Zwycięski wieniec uczennicy ze szkoły podstawowej Klaudii Fydy
Fot. Wojterek

Wieniec Wiktorii Świerczek I miejsce w gimnazjum
Fot. Wojterek
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ROZMOWA KONTROLOWANA
Wywiad z Księdzem Prałatem Mieczysławem Bętkowskim Proboszczem
Dziekanem dekanatu Mysłakowice, człowiekiem niezwykle życzliwym i
skromnym, szanowanym przez parafian za zaangażowanie i świadectwo
wiary.
W jakim wieku Ksiądz dowiedział
się o swoim powołaniu i jak to
wyglądało?

drodze?
Na drodze kapłańskiego życia
najbardziej mnie cieszy to, że mogę
służyć ludziom poprzez Sakramenty
Święte, głosić Słowo Boże i okazywać
pomoc.

Powołanie kapłańskie to dar i łaska od
Boga. Byłem ministrantem i lektorem,
i wówczas poczułem pragnienie, aby
zostać księdzem. Miałem też dobre
wzory w osobach Księży Proboszczów Jak podoba się Księdzu nasza
w mojej parafii.
parafia?
Jak Ksiądz wspomina swoje
dzieciństwo?

Parafia Mysłakowice do bardzo dobrzy
parafianie, wiele wspaniałych rodzin.
Krajobrazowo Mysłakowice to
miejscowość piękna, położona u stóp
Śnieżki i Karkonoszy.

Dzieciństwo wspominam bardzo
dobrze dzięki wspaniałym Rodzicom
i Rodzeństwu; było nas w domu
rodzinnym sześcioro.

Czy kiedykolwiek jako duchownemu
w naszej parafii zdarzyło się coś
wyjątkowo zaskakującego lub
śmiesznego?

Czy była jakaś szkolna sytuacja,
która szczególnie zapadła Księdzu
w pamięć?

Takich sytuacji wyjątkowych
W szkole podstawowej miałem
zaskakujących czy śmiesznych było
wspaniałą wychowawczynię, która była wiele, ale wszystkie zawsze
bardzo dobrym człowiekiem
odznaczały się dobrem.
i przykładem życia.
Czy był Ksiądz w Ziemi Świętej, jeśli
tak, co to Księdza tam urzekło?

Co cieszy Księdza w wybranej
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W Ziemi Świętej nie byłem, ale byłem
w wielu Sanktuariach Europy (np.
w Lourdes).
Którego świętego Ksiądz darzy
szczególnym sentymentem? Czym
sobie zasłużył na Księdza
wyróżnienie?
Szczególnie bliski jest mi św. Jan
Maria Vianney proboszcz Ars we
Francji. Byłem tam. Urzekł mnie
umiłowaniem konfesjonału (Spowiedzi
Św.) oraz prostoty życia.
Czy miewa Ksiądz urlop? Jeżeli tak,
to gdzie najchętniej Ksiądz go
spędza?
Przez ostatnie lata nie jeżdżę
na urlopy, ponieważ na plebanii mam
swoją chorą mamę, którą się opiekuję.
Czasami jadę na 2 lub 3 dni, np.
do Częstochowy.
Pełni Ksiądz bardzo odpowiedzialną
funkcję. Czy znajduje Ksiądz czas
np. na jakieś hobby?
Od 10 lat pełnię funkcję Dziekana
Dekanatu Mysłakowice. Ta funkcja jest
bardzo angażująca. Bardzo lubię
długie spacery.
Z Księdzem Mieczysławem rozmawiały:
Alicja Tarnowska i Justyna Podsadowska
11

Ksiądz Proboszcz Mieczysław Bętkowski zawsze uśmiechnięty
Zdjęcie: http://www.myslakowice.diecezja.legnica.pl/

Co w X muzie piszczy?
NIE MA ŚWIĄT BEZ KEVINA!
Ciepły, świąteczny klimat tego
familijnego filmu dopełnia muzyka
Johna Williamsa. "Kevin sam w domu"
bawi i wzrusza, mimo że oglądamy go
kolejny raz. Ja z pewnością obejrzę go
w świąteczny wieczór, by tradycji stało
się zadość.

Czym byłyby święta Bożego
Narodzenia bez Kevina? Chyba nikt
nie jest w stanie sobie tego wyobrazić.
„Kevin sam w domu” to kultowa
komedia w reżyserii Chrisa Columbusa
z 1990 roku. Tytułowy bohater,
w którego wcielił się Macaulay Culkin,
to uroczy ośmiolatek, który przez
przypadek zostaje sam w domu
w Boże Narodzenie. Chłopiec musi
zmierzyć się ze swoimi lękami i stawić
czoła dwóm opryszkom. Joe Pesci
i Daniel Stern, jako dwaj mało
rozgarnięci złodzieje, stali się
najbardziej znanymi „złoczyńcami”
w historii kina.

Czy zauważyliście że:
 gdy Kevin wita się z matką,
w zależności od ujęć, ma różną fryzurę
 lina, po której Kevin wspina się
do domku na drzewie, pojawia się
i znika
 drzewko, które ścina Kevin, jest dużo
większe w domu niż na dworze.
Amelia Panek

Źródło obrazka: zwiastuny.pl
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WSPOMNIEŃ CZAR
JAK OBCHODZONO ŚWIĘTA KIEDYŚ?
"Kto ilu potraw wigilijnych jeść nie

Święta Bożego Narodzenia nie
zawsze były takie jak dziś. Niektóre
tradycje przejęliśmy po naszych
przodkach, inne trochę zmieniliśmy,
a jeszcze inne odchodzą
w zapomnienie.

będzie, tyle go radości w roku
następnym ominie".
Śpiewanie kolęd to jest to, co
łączy pokolenia. Nawet jeśli ktoś
śpiewać nie lubi lub nie potrafi, to i tak

Dawniej dobrze znana nam

na pewno choć raz śpiewał kolędy.

choinka zdobiona była nie bombkami,

Dawniej na wsi podawano bydłu

lecz łańcuchami ze słomy i papieru,

w oborze kawałek opłatka i trochę

jabłkami, orzechami oraz specjalnym

potraw z wigilijnego stołu. Niektóre

pieczywem. W Wigilię można było

ze zwierząt wprowadzano na chwilę

tylko zjeść kromkę chleba i napić się

do pokoju.

czarnej, zbożowej kawy, by dopiero

Przez lata zwyczaje świąteczne

podczas wieczerzy zaspokoić

się zmieniają. Jedno nie ulega

pragnienie i głód. Potrawy nie różniły

zmianie wyjątkowe przesłanie świąt

się od dzisiejszych. Obowiązkowo

Bożego Narodzenia.

musiało być ich 12, a każdy musiał
zjeść chociaż łyżeczkę każdej.

Wiktoria Lupa

Kierowano się wtedy przysłowiem:

Źródło zdjęcia: grafika Google

13

"OBCE RZECZY WIEDZIEĆ
DOBRZE JEST,
SWOJE OBOWIĄZEK"
CZAS KOLĘDOWANIA
Okres Bożego Narodzenia to
czas kolędowania. Nieodłącznym
atrybutem kolędników jest gwiazda.
Nieraz już w adwencie rozpoczynały
się nad nią prace. Często do jej
budowy używano obręczy z sita lub
przetaka. Na tej drewnianej konstrukcji
mocowano pozostałe elementy
gwiazdy. Gwiazda powinna się
obracać. Jej wykonanie wymagało
więcej pracy, ale warto było się
natrudzić, bo podnosiło to atrakcyjność
i konkurencyjność grupy kolędniczej.
A to z kolei owocowało większymi
datkami. Gwiazdę osadzano na
wysokim kiju, aby była widoczna
z daleka i wyglądała jak jedna z tych
na niebie. Piękna i jasna gwiazda
kolędnicza pośród zimowej nocy
i wirujących płatków śniegu
przywodziła na myśl gwiazdę
betlejemską, narodzenie Jezusa
i stwarzała niepowtarzalny nastrój
radości, pokoju i ciepła, który otwierał
na oścież wiejskie chaty.
Kolędnicy najczęściej przebierali
się za postacie z szopki betlejemskiej.
Radośnie śpiewając kolędy, nie

zapominali o datkach, o które
upominali się tymi lub podobnymi
słowami: "Winszujemy was, panie
gospodarzu, tym Panem Jezusem w
żłóbeczku na wianeczku. Winszować
nie przestaniemy, dopóki kolędy nie
dostaniemy". Dawniej dawano
kolędnikom żywność, a w późniejszych
czasach pieniądze. W zależności od
wielkości datku, z mniejszym lub
większym entuzjazmem kolędnicy
dziękowali i winszowali tymi słowami:
"Za kolędę dziękujemy. Zdrowia
szczęścia wam życzymy. Żebyście
długo żyli, a po śmierci w niebie byli".
Najbardziej barwni i
oczekiwanymi przez dzieci byli
kolędnicy, którzy odgrywali
tragikomedię z ostatnich dni Heroda.
Była tam cała Święta Rodzina, był
diabeł, który swym strojem
i diabelskimi widłami niejednego
dzieciaka przestraszył, była śmierć,
która pastwiła się nieszczęśliwym
Herodem za jego zbrodnie. Diabeł
poszturchiwał widłami Heroda i mówił:
"Mój Herodku, za twe zbytki, chodź do
piekła, boś ty brzydki". Nie brakowało
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W tym dniu obowiązkowo trzeba było
kolędować z gwiazdą, bo przecież to
ona zaprowadziła trzech króli do

też Żyda, któremu zdrowo się
obrywało, była koza i turoń, który
kłapał wielką paszczą wyłożoną
czerwonym suknem. W tym czasie
niektórzy chodzili z szopką.
W specjalnej skrzynce była oświetlona
cała szopka betlejemska. Czasami
postacie szopki były ruchome.
Okres kolędowania najczęściej
kończył się w Uroczystość Trzech
Króli.

Betlejem, do stajenki, gdzie rozpoznali
w Jezusie obiecanego Mesjasza
i złożyli Mu dary mirrę, złoto
i kadzidło. Ten cały godowy folklor
pięknie uzupełniał i przybliżał
tajemnicę wcielenia Syna Bożego.
Ostatni kolędnicy byli przebrani za
trzech króli, mędrców, którzy przynieśli
Jezusowi dary do Betlejem.
Kasia Winiarska
Źródło: wds.pl

Źródło obrazków: grafika Google
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CO SŁYCHAĆ ZA MIEDZĄ?
KTO I DLACZEGO ZROBIŁ PIERWSZY WIENIEC
Inicjatorem tego zwyczaju był
Johann Hirich Wichern teolog i ważny
działacz społeczny. To on był ojcem
Das Rauche Haus (domu dla sierot
w jego rodzinnym mieście Hamburgu).
Właśnie z tym sierocińcem związana
jest tradycja robienia wieńca
adwentowego. Wichern pomyślał,
że mógłby za jego pomocą stworzyć
dzieciom atmosferę świąteczną.

Razem z nimi przygotował najpierw
samą podstawę ze świerku o średnicy
około 2 metrów, a później ustawił na
niej 4 duże świece symbolizujące 4
niedziele adwentu, a między nimi małe
odpowiadające wszystkim pozostałym
dwudziestu dniom. Ta tradycja
rozprzestrzeniła się w wielu krajach,
niezależnie od wyznawanej religii,
jednak liczba świeczek zmniejszyła się
do czterech.
Alicja Tarnowska

Pierwszy wieniec adwentowy
Źródło: Niemieckasofa.pl

16

CO MĄDREGO POWIEDZIANO?
Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich,
pamiątka narodzin Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna
przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie zapisało się w literaturze, ale
przede wszystkim w naszych sercach.
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem
(…), oto Mędrcy ze Wschodu przybyli
do Jerozolimy. (…) A oto gwiazda,
którą widzieli na Wschodzie, szła
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała
się nad miejscem, gdzie było Dziecię.

Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi
się stanie według twego słowa.
Ewangelia wg św. Łukasza l, 38

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz,
Pan.

Ewangelia wg ś w. Mateusza 2, l . 9

ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z
Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i
oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto,
kadzidło i mirrę.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 14

Ewangelia wg św. Mateusza 2. l l

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem
(…), oto Mędrcy ze Wschodu przybyli
do Jerozolimy. (…) A oto gwiazda,
którą widzieli na Wschodzie, szła
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała
się nad miejscem, gdzie było Dziecię.

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy
narodzenie Jezusa, czynimy to
dlatego, aby dać świadectwo, że
każdy człowiek jest kimś jedynym i
niepowtarzalnym…

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 101 l

Chwała Bogu na wysokościach, a na

Jan Paweł II

Ewangelia wg ś w. Mateusza 2, l . 9

Przebaczaj tym, którzy czasem nie
mówią ludzkim głosem. Człowiek jest
odpowiedzialny nie tylko za uczucia,
które ma dla innych, ale i za te, które w
innych budzi.

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z
Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i
oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto,
kadzidło i mirrę.

kard. Stefan Wyszyński

Ewangelia wg św. Mateusza 2. l l
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Grom, błyskawica!
Stań się, stało.

Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

Matka Dziewica,
Bóg ciało.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Adam Mickiewicz

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony…

Cekomy na Tobie Jezusicku
w niebo pozieromy
cy na gwiozdce furgnies z nieba?

Franciszek Karpiński

Wojciech Kusiak

Paulina Pałyska

Źródło obrazka: grafika Google
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O NICH MÓWILI, MÓWIĄ
I MÓWIĆ BĘDĄ
ŚWIĘTY MIKOŁAJ, CZYLI KTO?
Dziś wszyscy kojarzymy
świętego Mikołaja jako postać
starszego mężczyzny z białą brodą
ubranego w czerwony strój, który
wedle różnych legend i baśni
w okresie świąt Bożego Narodzenia

Był godzien poświęcić swoje życie za
innego człowieka. Obdarowywał
innych prezentami, nie chcąc nic
w zamian. Uratował wielu ludzi. Przez
wieki był jednym z najbardziej
czczonych świętych na Zachodzie

rozwozi dzieciom prezenty saniami
ciągniętymi przez zaprzęg reniferów.
Według różnych wersji zamieszkuje
wraz z grupą elfów Laponię lub Biegun
Północny. To oczywiście prawda, ale
dla tych, którzy chcą w to wierzyć...
W rzeczywistości św. Mikołaj żył
na przełomie III i IV wieku. Był bardzo
dobrym człowiekiem. Pomagał
biednym i potrzebującym, choć sam
nie był majętny.

i Wschodzie. Największe jego
sanktuarium znajduje się we włoskim
Bari.
Współcześnie baśniowa postać
wzorowana na świętym Mikołaju jest
wykorzystywana w kulturze masowej
przy okazji świąt Bożego Narodzenia.
W noc wigilijną dzieci na całym
świecie, i chyba nie tylko one, czekają
na św. Mikołaja, aby obdarował
ich wymarzonymi prezentami.
Patrycja Chojnacka

Źródło obrazka: grafika Google
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PISAĆ KAŻDY MOŻE
"Magia świąt" Patrycja Chojnacka
Siedzę przed kominkiem i spoglądam
w bok.
W kącie pokoju stoi wielka zielona,
Pokryta jakby milionem kolorowych
gwiazd.
Gdy zamykam oczy,
Stoję przed wielkim,wysokim pod
niebo lasem.
Czuję chłód na karku i...
Małe kryształki śniegu
Delikatnie osiadające na mojej głowie.
Słyszę wesołe głosy śpiewające
kolędy.
Gdy otworzę znów oczy...
Ponownie znajduję się na fotelu przed
kominkiem.
Czuję zapach świątecznych pierników,
Które właśnie piecze moja mama.
Za oknem widzę moje rodzeństwo,
Które ze śniegu lepi bałwana.
Słyszę tatę wieszającego światełka na
dachu.
Źródło obrazka: grafika Google

Ktoś mógłby pomyśleć,
Że jest jak zawsze, tak zwyczajnie.
Lecz ja podchodząc do choinki,
Zawieszam ostatnią bombkę i myślę...
Że jest idealnie.
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SUCHAR POWSZEDNI
Co mówi bombka do bombki?
Chyba nas powieszą.
Blondynka już dłuższy czas stoi na
przystanku autobusowym. Przechodzi
obok chłopak i mówi:
Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko
w święta.
No, to mam wielkie szczęście, bo
dzisiaj są moje imieniny...
Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka
na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście
puste miejsce zostawił, a tu nagle
dzwonek.
 Puk,puk!
 Kto tam!
 Strudzony wędrowiec, czy jest
miejsce?
 Jest.
 A mogę skorzystać?
 Nie.
 Czemu?
 Bo tradycyjnie musi być puste!
Są święta Bożego Narodzenia. Nagle
Jasiu przychodzi do mamy i mówi:
Mamo, choinka się pali.
Synku, nie mówi się "pali" tylko
"świeci".
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
Mamo, a teraz firanka się świeci.
Kinga Krupa, Wiktoria Szopińska

Źródło obu zdjęć: demotywatory.pl

21

REDAKCJA
Opiekun:
Wiesława Wojterek
Redaktor naczelny:
Patrycja Pałyska
Redakcja:
Patrycja Chojnacka
Dominika Gajda
Kinga Krupa
Wiktoria Lupa
Paulina Pałyska
Amelia Panek
Justyna Podsadowska
Alicja Tarnowska
Wiktoria Szopińska
Katarzyna Winiarska
Współpracowali:
pan Marek Wójs
pani Aleksandra Sadowska
pani Aneta Stefańczyk
Danuta Tarnowska

Źródło zdjęć na dwóch pierwszych i ostatniej stronie: grafika Google

