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Kolęda 

Kolędą dawniej nazywano radosną pieśń noworoczną. Dziś przyjęła powszechnie formę pieśni          

bożonarodzeniowej. Początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym okresie               

komponowana była i jest nadal również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy             

o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która nie jest wykorzystywana 

w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. 

Co roku w Polsce odbywają się liczne przeglądy i festiwale kolędowe. My również wzięliśmy udział      

w kolędowaniu! 

10 stycznia br. odbyło się integracyjne kolędowanie 

w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej       

przy ul. Szkolnej w Jastrzębiu-Zdroju. 

Przedszkolaki z przedszkoli nr 14,15 i 17, uczniowie    

ze Szkoły Podstawowej nr12, uczestnicy Warsztatów 

Terapii Zajęciowej oraz społeczność naszej szkoły mieli 

okazję do wspólnego spotkania i kultywowania tradycji 

bożonarodzeniowego kolędowania. We wspaniałej    

atmosferze śpiewaliśmy dobrze znane kolędy                  

i pastorałki, była też okazja do poznania całkiem       

nowych. Uczestnikom przygrywał zespół muzyczny 

złożony z nauczycieli szkoły. 

11 stycznia 2018 r. uczniowie naszej szkoły wraz        

z opiekunami odwiedzili zaprzyjaźnione placówki    

w Wodzisławiu i Żorach. 

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci      

i Młodzieży oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczy w Żorach działający przy Polskim     

Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną w Żorach rozbrzmiewały nutami kolęd      

i pastorałek. Radosne spotkania pozwoliły na integrację 

środowisk i możliwość prezentacji swoich talentów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pastorałka
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Ferie zimowe to czas odpoczynku i zabaw na śniegu. To również czas, w którym                 

powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów.               

26 stycznia klasy1-3 zaprosiły do naszej szkoły ratownika medycznego z Wojewódzkiego 

Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.  

Pan Bartek, w przystępny i bardzo ciekawy sposób, pokazał nam jak radzić sobie z różnymi     

urazami oraz w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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14 lutego, w dniu św. Walentego, przypada Święto Zakochanych. 

W Polsce ten obyczaj, obchodzony od kilkunastu lat, cieszy się coraz większą popularnością, 

zwłaszcza wśród młodzieży. 

Św. Walenty, patron zakochanych, był chrześcijańskim kapłanem, który, według legendy,          

za czasów cesarza rzymskiego Klaudiusza II udzielał potajemnie ślubów. Robił to wbrew         

cesarskiemu edyktowi, zabraniającemu udzielania małżeństw (imperium potrzebowało młodych 

mężczyzn do zaciągu do wojska). Został zamordowany w 270 roku. 

       Dzień św. Walentego obchodzony jest jako święto zakochanych od XIV wieku. Zwyczaj    

łączenia tego święta z dniem zakochanych narodził się na Wyspach Brytyjskich. Stamtąd, wraz    

z osadnikami, trafił do Ameryki, gdzie stał się szczególnie popularny. 

 W przeszłości najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko pokryte        

różowym lukrem, ułożone w hebanowej szkatułce wysadzanej perłami - takie król brytyjski     

Henryk VIII podarował Annie Boleyn. 

 Zwyczaj wysyłania kartek-walentynek sięga 1848 roku, gdy panna Esther Howland          

z Worcester w stanie Massachusetts założyła firmę produkującą specjalne kartki na dzień św. 

Walentego.  

 Dziś ukochanej osobie wysyła się przeważnie pocztówkę-walentynkę zdobną                   

w serduszka, koniczynki, gołąbki i wiersze. Zakochani spotykają się w kawiarniach i pubach,                          

na walentynkowych seansach filmowych. W teatrach i kinach przypomina się w tym dniu        

najsłynniejsze światowe romanse, a w radiu - piosenki o miłości. 

 Prezentem można obdarować również ulubionego nauczyciela, rodziców, koleżankę         

z pracy, przyjaciół. 

 Walentynkowa tradycja rozszerza się na całym świecie, także w krajach                        

niechrześcijańskich - choć św. Walenty był katolikiem. 

 Dzień św. Walentego z każdym rokiem staje się coraz popularniejszy w Rosji.              

Walentynki nie ominęły nawet rządzonego od 23 lat przez szyickie duchowieństwo Iranu.  

       Ortodoksyjni Hindusi palą karty i upominki walentynkowe w proteście przeciw świętu,     

ale i w tym kraju Walentynki stają się popularne wśród młodzieży. Nie ma takich problemów    

w Tajlandii, gdzie 14 lutego szczególnie tłoczno jest w urzędach stanu cywilnego. 
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A w naszej szkole? 

 Od poniedziałku do środy trwała akcja "Walentynkowa Poczta". Każdy uczeń miał możliwość     

wysłania liściku pełnego uczuć. W środę Samorząd Uczniowski doręczał miłosne liściki wybranym 

adresatom. 

Bawiliśmy się na szkolnej dyskotece.  

W środę zakochani, przyjaciele i kto tylko miał ochotę mógł wziąć udział w zabawnej sesji          

zdjęciowej. 
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Lekcja pierwsza: Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech 

 

  W 1795 roku doszło do III rozbioru Rzeczpospolitej. Wzięły w nim udział: Rosja, Prusy i Austria.     

Państwo polskie zniknęło z mapy Europy. 

Po utracie państwowości wielu Polaków,       

zwłaszcza wojskowych, wyemigrowało z kraju, 

głównie do  Saksonii, Włoch i Francji. Wielu         

z nich związało swe losy z generałem Napoleonem 

Bonaparte. Dzięki jego przyzwoleniu w roku 1797 

utworzone zostały w Lombardii dwa Legiony    

Polskie pod dowództwem generała  Jana Henryka 

Dąbrowskiego i  generała Karola Kniaziewicza.  

  Generał Dąbrowski, chcąc zachęcić ochotników 

do wstępowania w szeregi wojska polskiego,      

wydał odezwę w czterech językach: 

Polacy, nadzieja powstaje, Francja zwycięża, ona się bije za sprawę Narodów, starajmy się osłabić jej 

nieprzyjaciół. Francja pozwala nam schronienia, czekając lepszych losów dla kraju naszego, idźmy 

pod jej chorągwie, te są oznakiem honoru i zwycięstwa.  

  Do Legionów wstępowali emigranci, młodzież z trzech zaborów, ale większość stanowili zwolnieni     

z niewoli polscy jeńcy. 

Uzgodniono, że mundur, komenda, kadra oficerska będą narodowe. Szlify w barwach lombardzkich       

z napisem: Gli domini liberia sono fratelli – Ludzie wolni są braćmi.  

Zaś kokarda miała być trójkolorowa francuska w nawiązaniu do rewolucji francuskiej. 

Już w maju 1797 Legiony Polskie wzięły udział w walkach 

o Rzym. Żołnierz polski zyskał wówczas opinię dzielnego, 

bezinteresownego i dobrze wyszkolonego. 

    W kształtowaniu świadomości narodowej ogromną rolę 

odgrywała twórczość literacka, zwłaszcza Józefa            

Wybickiego. 
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W lipcu 1797 napisał on słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech śpiewanej na melodię mazurka. 

Od 1926 r. pieśń ta stała się hymnem Polski. Pierwotnie słowa brzmiały nieco inaczej. 

 

Oto one: 

Jeszcze Polska nie umarła, 

Kiedy my żyjemy 

Co nam obca moc wydarła, 

Szablą odbijemy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Do Polski z ziemi włoski 

Za Twoim przewodem 

Złączem się z narodem. 

 

Jak Czarnecki do Poznania 

Wracał się przez morze 

Dla ojczyzny ratowania 

Po szwedzkim rozbiorze. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Do Polski z ziemi włoski 

Za Twoim przewodem 

Złączem się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Do Polski z ziemi włoski 

Za Twoim przewodem 

Złączem się z narodem. 

Niemiec, Moskal nie siądzie, 

Gdy jąwszy pałasza, 

Hasłem wszystkich zgoda będzie 

I ojczyzna nasza. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Do Polski z ziemi włoski 

Za Twoim przewodem 

Złączem się z narodem. 

 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany: 

„Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany.” 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Do Polski z ziemi włoski 

Za Twoim przewodem 

Złączem się z narodem. 

 

Na to wszystkie jedne głosy: 

Dosyć tej niewoli 

Mamy racławickie kosy, 

Kościuszkę Bóg pozwoli.  

Choć Bonaparte zachowywał dużą powściągliwość wobec sprawy polskiej, wykorzystywał Legiony        

w prowadzonej na Półwyspie Apenińskim wojnie z Austrią. Żołnierze polscy tłumili również lokalne    

powstania przeciwko Francuzom. Byli z Napoleonem w Egipcie, okupowali Państwo Kościelne,      

walczyli ze zbuntowanymi niewolnikami na San Domingo, zdobyli wąwóz Samosierra, otwierając tym 

samym wojsku francuskiemu drogę do Madrytu.  

W 1807 r. na mocy traktatu pokojowego w Tylży, kończącego wojnę między Francją, Rosją i Prusami, 

zostało utworzone Księstwo Warszawskie. Wieść o jego powstaniu oburzyła Polaków, zwłaszcza tych, 

którzy walczyli. Czuli się oni wykorzystani i oszukani. Napoleon jednak wiedział, iż odbudowa        

Rzeczpospolitej zjednoczyłaby mocarstwa rozbiorowe przeciwko Francji. Cóż, dyktator prowadził       

politykę korzystną dla swego państwa.    

Upadek Napoleona, ustalenia kongresu wiedeńskiego zakończyły nadzieje Polaków na odzyskanie       

niepodległości przy pomocy Francji. 

 

 Kolejna lekcja historii w kwietniowym numerze.  
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Co jeszcze się zdarzyło…  

czyli krótki przegląd szkolnych wydarzeń 

Styczeń Luty 

 

2018 

Dnia 17 stycznia 2017 r. uczniowie naszej szkoły 

Tobiasz Zimolong z kl.7 i Wojciech Śmigielski   

z kl.6 wzięli aktywny udział w lekcji otwartej 

„Jak inaczej można obliczyć pole figury?”.     

Zajęcia zorganizowane były w Zespole Szkół Nr 6 

im. Króla Jana III Sobieskiego przez doradcę      

metodycznego matematyki p. Ewę Szatkowską        

i nauczycielkę matematyki p. Sandrę Płonkę-Dudę. 

W lekcji  wzięli udział uczniowie drugich klas    

jastrzębskich gimnazjów. Nasi chłopcy byli         

najmłodszymi uczestnikami, mimo to świetnie    

dawali sobie radę. Zaproponowane pomysły          

na pewno zostaną wykorzystane w naszej szkole. 

Chłopaki brawo! 

22 lutego br. harcerze z naszej szkoły świętowali      

urodziny Roberta Baden-Powella - założyciela         

skautingu. Wśród druhen i druhów ten dzień zwany jest 

DNIEM MYŚLI BRATERSKIEJ. W tym uroczystym 

dniu Kamil Łoboda, Marek Czyż, Miłosz Leśniewski, 

Nikodem Grudzka, Jakub Fikier i druhna Monika     

Pagacz na hufcowych obchodach złożyli uroczyste 

Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymali Krzyż Harcerski. 

Nie zabrakło wspólnych zdjęć z Panią Prezydent. 

Nasza I Drużyna Nieprzetartego Szlaku Na Przełaj im. 

Bohaterów Wieży Spadochronowej pod opieką druhny 

Moniki Gawlas i druhny Moniki Pagacz reaktywowała 

swoją działalność od września 2017r. Harcerze        

spotykają się co tydzień  na zbiórkach harcerskich        

w szkole i poza nią, wyjeżdżają na rajdy i wspólnie 

spędzają czas. 

Gratulujemy wstąpienia w poczet braci harcerskiej! 
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Oswoić matematykę! 

Dnia 17 stycznia 2017 r. uczniowie naszej szkoły 

Tobiasz Zimolong z kl.7 i Wojciech Śmigielski z kl.6 

wzięli aktywny udział w lekcji                            

otwartej zorganizowanej w Zespole Szkół nr 6 im. 

Króla Jana III Sobieskiego. Lekcja na temat: „Jak 

inaczej można obliczyć pole figury?” przeznaczo-

na była dla uczniów drugich klas jastrzębskich           

gimnazjów. Nasi chłopcy byli najmłodszymi       

uczestnikami, mimo to świetnie dawali sobie radę. 

W dniu 19.01.2018r. uczniowie naszej szkoły      

odwiedzili  wystawę pt. „Tematy na Plakaty”,     

która zorganizowana była w Galerii Epicentrum. 

Autorem prac jest profesor sztuk pięknych      

Aleksander Ostrowski. 

Przed obejrzeniem wystawy pani Aneta Domaradzka 

wprowadziła uczniów w tajniki sztuki, przybliżając 

formę plakatu oraz jego znaczenie w świecie grafiki 

użytkowej. Zwiedzający mieli okazję spotkać          

się z różnymi rodzajami plakatu, m.in. plakatem   

artystycznym, filmowym, teatralnym, reklamowym, 

społecznym i politycznym oraz poznać technikę   

druku. Wystawa cieszyła się dużym                       

zainteresowaniem uczniów i umożliwiła bezpośredni 

kontakt z dziełami sztuki współczesnej. 

18 stycznia br. wychowankowie    

grup rewalidacyjno-wychowawczych 

wzięli udział w kuligu. Nastrój był 

doskonały, gulasz pyszny, przemili 

ludzie. 
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