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Strona:

Wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia

numerze:

spędzonych w rodzinnej atmosferze,
Życzenia świąteczne

1

Dzień Wszystkich
Świętych

2

Święto
Niepodległości

3

Dzień Życzliwości

4

i spełnią się te najskrytsze marzenia

Andrzejkowa noc z
gwiazdami

5

wszystkim uczniom/uczennicom, ich rodzicom i opiekunom

Dzień Górnika

6

Zbliżają się Święta

7

Kącik uczniowski

8

bez pośpiechu troski i zmartwień,
a wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem
dużo zdrowia i szczęścia.
Niech nie opuszcza Nas pomyślność

najserdeczniejsze życzenia składa Dyrekcja ZS nr 10
wraz z pracownikami.
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katolickiego. Jednocześnie na prośbę

cesarza

się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy

Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na

oddali swoje

cały

życie dla

wiary w

Chrystusa,

Kościół. Jednym z najdawniejszych, za-

a których nie wspomniano ani w martyrologiach

chowanych kazań spisanych w języku polskim

miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej.

jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych (In
Die Omnium

Sanctorum). Kazanie to znajduje

się w rękopisie Biblioteki Kapitulnej w Pradze
i pochodzi z połowy XV wieku.
Następnego dnia po Wszystkich Świętych w
Dzień Zaduszny (2 listopada) obchodzony jest
dzień wspominania zmarłych oraz modlitw za
ich dusze.

Ludzie odwiedzają cmentarze, aby

ozdobić groby kwiatami i zapalić znicze. My
wspominamy naszych przyjaciół - uczniów i
nauczycieli, którzy zbyt wcześnie odeszli.
Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja. W IV
wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia

Pani Iwona Wieczorek, Karolina Duda, Marceli-

całych relikwii świętych lub ich części, na inne

na Gałuszka

miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w 610 papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną
świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam
liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół
pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od
tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym
męczennikom, w dniu 13 maja. Papież Grzegorz III
w 731 przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1
listopada.

Powodem

były

prawdopodobnie

trudności z wyżywieniem rzeszy pielgrzymów
przybywających do Rzymu na wiosnę. W 837 roku
Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był
dniem

poświęconym

pamięci

nie

tylko

męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła
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11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych
dat w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe
Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r.,
po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na
mapie Europy. Wspomnianego dnia, słynny polski
przywódca i działacz niepodległościowy Józef Piłsudski,
został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a
przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych
żołnierzy, zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie
mogliśmy zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu
– Polski, która przez wiele lat zawłaszczona była przez
Rosję, Prusy i Austrię.
Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto
państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po
123 latach zaborów (1795–1918); święto zostało
ustanowione w 1937, od 1939 nie było obchodzone,
przywrócono je w okresie transformacji systemowej w
1989; jest dniem wolnym od pracy.
Znaczenie daty: Odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11
listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w
Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki
zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918,
pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień
wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W
tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród
polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie
niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i
entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał
to słowami: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego
szału radości, jaki ludność polską w tym momencie
ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”.
Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne
państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze.
Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek,
złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy
sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na
tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)”

Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby
nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali
krew za utraconą Ojczyznę. Pomimo usilnych prób
naszych nieprzyjaciół, którzy walczyli ze wszystkim, co
wiąże się z naszym narodem, nie zdołano zabić ducha
polskości. Ani Niemcom, ani Rosjanom nie udało się
narzucić naszym rodakom swojej kultury i języka w
ramach tzw. procesów rusyfikacji i germanizacji. Polacy
odzyskując niepodległość po ponad 100 latach „niebytu”
– co jest fenomenem na skalę globalną – po raz kolejny
udowodnili zaś, że są jednym z najbardziej
niestrudzonych
i
najbardziej
dumnych narodów
świata. Co by się
stało, gdyby nie
bohaterstwo
przodków, którzy
walczyli o naszą
niepodległość? Dziś
prawdopodobnie nie
mówilibyśmy
w
języku polskim; nie
moglibyśmy pewnie
też demonstrować
dumy z naszych
narodowych
symboli – flagi oraz
godła państwowego; a wielkie czyny, jakich dokonywali
Polacy na przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane.
Polska mogłaby przepaść na zawsze.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%
9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci
Pani Iwona Wieczorek, Pan Michał Urbaniak
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wszystkich upieczonymi przez siebie ciasteczkami i
pięknymi emblematami szkoły. Dzieci zostały
wszędzie bardzo miło przyjęte i otrzymały pamiątki.
Pamiętajmy, ze pozytywna energia i dobro, które
przekazujemy ludziom, wraca do nas z nawiązką.
Pani Ola Raginia
Na zdjęciu życzliwa klasa
p. Agnieszki Wrzoskiewicz
21 listopada to Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień. Jak obchodzić takie święto?
Przecież życzliwym należy być codziennie a nie
od święta. Takie przesłanie miały obchody Dnia
Życzliwości w naszej szkole. Uczniowie wraz
z nauczycielami

odwiedzili urzędy i różne

instytucje w mieście, a także przekazywali swoją
pozytywną
napotkanym

energię

i

szczery

przechodniom.

uśmiech
Obdarowali

3.12.2014 r. w jastrzębskim Domu Zdrojowym
odbyła
się
II
Ogólnopolska
Konferencja
Logopedyczno-Edukacyjna „Synergia. Mowa –
edukacja – terapia”, zorganizowana przez Zespół
Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju oraz
Zakład
Neurolingwistyki
Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Wystąpili referenci
reprezentujący siedem krajowych ośrodków
akademickich podejmujących w swych badaniach
problematykę edukacyjno-terapeutyczną.
Konferencja była połączona z promocją monografii
wieloautorskiej zredagowanej przez Annę Hetman
i Mirosława Michalika.
Synergia. Mowa – edukacja – terapia.
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27. listopada 2014, późnym popołudniem,
w

naszej

szkole

rozpoczęła

Andrzejkowa.

Imprezę

z

degustacją

smakołyków

tj.

słodkich

rogali,

się

otworzył

Zabawa
konkurs

andrzejkowych

przyrządzonych

przez

wszystkie chętne klasy. Wybór nie był prosty,
gdyż rogale były przepyszne. Po krótkich
obradach,

komisja

wytypowała

dwa

wyróżnienia: dla klasy I – III (wych. Pani
Wanda) oraz dla klasy I – II (wych. Pani
próg tej sali, została porwana do świata magii i wróżb.

Mirela). Gratulujemy!

Na zakończenie wręczyliśmy wyróżnienie za najbardziej oryginalne przebranie andrzejkowe, a otrzymała je
Marlena z klasy III (wych. Pani Magda). Dziękujemy
wszystkim nauczycielom za zaangażowanie się i pomoc
w przygotowaniach. Dla naszych uczniów był to kolejny, magiczny i niezapomniany dzień w naszej szkole.
Pani Irenka Warlewska
Kolejnym punktem imprezy był pokaz tańca
Klasycznego

oraz

Latino,

przygotowanego

specjalnie dla nas przez uczniów szkół tańca.
Jacy oni byli niezwykli. Tak bardzo podobał nam
się występ, że dwukrotnie prosiliśmy o bis.
Po zakończeniu pokazu, zabawa ruszyła na dobre.
Tańce hulańce nie miały końca. W między czasie,
w

zaczarowanej

sali

nr

13

czarownice

i czarodziejki przygotowały stoiska z wróżbami.
Każda klasa wraz z wychowawcą przekraczając
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Barbórka, Dzień Górnika – tradycyjne święto górnicze,
obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary
z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Częstokroć
o tym zapominamy, ale poza górnikami Barbórkę obchodzą
geolodzy

i

inne

osoby

wykonujące

zawody

związane

z poszukiwaniem paliw kopalnych.
W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą
mszą w kościele, przy figurze św. Barbary. Obowiązkowo
towarzyszy temu orkiestra górnicza. Odbywają się uroczyste
akademie oraz spotkania. Z okazji tego dnia organizowane są
również: koncerty, występy artystyczne, zabawy oraz bale,
w których uczestniczą całe rodziny górnicze.
W naszej szkole Dzień Regionu oraz dzień Górnika obchodziliśmy 3 grudnia. Przybył do nas górnik
z kopalni, który opowiadał nam o swojej ciężkiej
pracy pod ziemią. Drugą osobą, która nas odwiedziła była przedstawicielka Galerii Historii Miasta, od
której usłyszeliśmy m.in. o tradycjach górniczych w
naszym mieście oraz o tym, do czego jest nam potrzebny węgiel. Poznaliśmy także historię patronki
górników św. Barbary. Pani przybliżyła nam jak
wygląda „szychta” w kopalni. Ostatnimi gośćmi
były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które barwnie opowiedziały jak górnicy obchodzą swoje święto.
Na zakończenie uroczystości wręczyliśmy Panu Górnikowi laurki przygotowane wcześniej w klasach
oraz piękne podziękowania dla wszystkich gości,
którzy tego dnia tak pięknie nam opowiadali o naszych rodzimych tradycjach.
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Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające
narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego
adwentem. W Wigilię Bożego Narodzenia, najczęściej o północy, w kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta msza zwana Pasterką. Następny dzień (25 grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem, a 26 grudnia to w Polsce drugi dzień świąt obchodzony na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską. Kolorem liturgicznym w okresie Bożego Narodzenia jest kolor biały.
W Polsce w większości rodzin jest obchodzone
jako święto gromadzące wielu krewnych.
Typowymi
atrybutami są: opłatek, kolędy,
choinka (a często i szopka bożonarodzeniowa),
prezenty, postać obdarowująca dzieci i dorosłych
prezentami: zazwyczaj rolę tę pełni fikcyjny
Święty Mikołaj (którego pierwowzorem była
jednak autentyczna postać), ale w zależności od
regionu może być to: Dzieciątko (Górny Śląsk),
Aniołek (Galicja) lub Gwiazdor (Wielkopolska,
Kujawy, Pomorze). Wśród Polaków na Kresach
Wschodnich może być to także Dziadek Mróz,
(pierwsza) gwiazdka, karp, makówki, barszcz
z uszkami, pierogi z grzybami, piernik, kutia,
moczka, kompot z suszonych owoców (śliwki,
jabłka, gruszki), makiełki.

Przedsmak uroczystości świątecznych mieliśmy już
3 grudnia, gdyż w naszej szkole zagościł Święty
Mikołaj. Z pomocą niezastąpionych elfów: Miłosza
Leśniewskiego oraz Kacpra Guzika przyniósł ze
sobą ogromny wór z prezentami. Wszyscy
uczniowie zostali obdarowani słodkościami,
a radości było co nie miara.
Kacper Guzik, Miłosz Leśniewski, Pan Michał
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ŚWIATECZNE PIERNICZKI
Tego potrzebujesz:
Sposób przygotowania:
- 200 g masła
- 200 g cukru
- 2 jaja
- 1/2 szklanki płynnego miodu
- 1 łyżeczka esencji waniliowej
- utarta skórka z cytryny
- 500-700 g mąki
- 1.5 łyżeczki proszku do pieczenia
- 2 łyżki przyprawy do pierników
- 1 łyżeczka mielonego imbiru

Masło z cukrem ubić dokładnie
mikserem. Dodać jaja, miód,
wanilię i skórkę cytrynową.
Wymieszać mąkę z proszkiem
do pieczenia i przyprawami.
Dodać do masy maślanej i
szybko wymieszać, aż składniki się połączą. Włożyć ciasto
do lodówki na godzinę (można
zostawić na noc). Kiedy
stwardnieje, podzielić na cztery
części i rozwałkować placki
grubości 3 mm. Wyciąć foremką ciastka i ułożyć na blasze, na
natłuszczonym pergaminie.
Wstawić do piekarnika o temp.
180 st. C, piec 15 minut, aż się
zrumienią. Ostudzić i dekoro-
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