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Wigilia którą znamy, wywodzi się z pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Już w Starym Testamencie były wzmianki o wigiliach, które poprzedzały dni świąteczne, wolne od
pracy. W oczekiwaniu na uroczystości, wierni pościli i modlili się wspólnie, czuwając całą
noc. Do tradycji polskiej Wigilia weszła na stale w XVIII
wieku, jako wieczór wigilijny,
poprzedzający Boże Narodzenie, stając się najbardziej uroczystym wieczorem roku. Wigilia jest dniem przebaczenia,
zgody i miłości. Najważniejszą
chwilą jest wieczerza, o charakterze ściśle rodzinnym, którą
nazwano również wigilią i nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy. Symbolika nakrytego stołu
nawiązuje do narodzin Jezusa.
Biały obrus i sianko pod nim
mają przypominać o pielusz-

kach i dzieciątku ułożonym na
sianie w żłobku ubogiej stajenki. Kolację Wigilijną kończą
wspólnie śpiewane i grane kolędy i wyjście na Pasterkę.

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego
ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest
Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z
zasad, które jak żelazna
obręcz uciskają ludzi w
ich samotności, jest Boże
Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", tym,
którzy są przytłoczeni

ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak
bardzo znikome są twoje
możliwości i jak wielka
jest twoja słabość, jest
Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by
Bóg pokochał innych
przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

tować się tradycja jaką znamy
do dziś.
Składają się na nią spotkania z
rodziną przy wspólnych stołach, zwłaszcza wigilijnym, na
którym nie może zabraknąć
Boże Narodzenie, święto
pełne uroku, zwłaszcza gdy opłatka, składanie sobie życzeń, obdarowywanie się prebiałe i śnieżne.
Obchodzone od IV wieku jako zentami, choinka i wspólne
śpiewanie kolęd.
święto liturgiczne w dniu 25
W
głównej mierze jest to święgrudnia jest raczej symboliczną
to
rodzinne,
ale do pięknej
datą upamiętniającą narodziny
tradycji
należy
obecność na
Jezusa, gdyż faktyczna data
stole
pustego
nakrycia,
czekająJego urodzin nie jest znana.
cego
na
niespodziewanego
Poprzedza je czterotygodniowy
gościa.
Adwent zakończony Wigilią i
Pasterką.
„Jest cicho. Choinka płonie.
W okresie średniowiecza obNa szczycie cherubin fruwa.
chodzone hucznie i wesoło, z Na oknach pelargonie,
czasem radości zaczęła towablask świeczek złotem zarzyszyć nutka zadumy i reflek- snuwa,
sja na temat życia jako ziema z kąta, z ust brata płynie
skiej pielgrzymki w drodze do kolęda na okarynie:
zbawienia.
Lulajże, Jezuniu... „
W XVII wieku zaczęła kształ- (K.I. Gałczyński)

stronę przygotowała pani Kasia
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Spotkanie z uczniami zaprzyjaźnionej szkoły było bardzo
ciekawe i kształcące. Oprócz poszerzenia wiadomości na temat
praw dziecka, ważne było poznanie nowych koleżanek i kolegów.
Spotkanie to, nie było ostatnim w
tym roku. Kolejne odbędzie się w
grudniu. Czekamy z niecierpliwo21 listopada uczniowie gim- ścią na kolejne spotkanie!
nazjum i starszych klas szkoły podstawowej po raz kolejny odwiedzili
uczniów z SP nr 6. Wizyta związana
była z obchodami roku Korczaka. Spotkanie poświęcono prawom dziecka.
Prowadząca zajęcia pani Ola zapoznała
uczniów z genezą praw dziecka oraz
najważniejszym z nich – prawem do
tożsamości. Aby zobrazować i utrwalić Marcin Brykczyński-O prawach
to prawo uczniowie pracując w zespo- dziecka
łach przedstawiali siebie „ozdabiając” Niech się wreszcie każdy dowie
szablony ludzi. Po zakończonej pracy i I rozpowie w świecie całym
prezentacji każdy z uczniów otrzymał
Że dziecko to także człowiek
gazetkę z prawami dziecka.

I mam prawo sam wybierać, z kim się
będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek
wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z
nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać
ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać
bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje
prawa
A gdy różnię się od innych, to jest
moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały Prawa
dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały
najlepiej jak umiecie.

Tyle że jest mały.

Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać
do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie
zaciekawi

DZIECKO
=
CZŁOWIEK
Janusz Korczak
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Barbórka – tradycyjne polskie
święto górnicze obchodzone 4
grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników. W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą w kościele lub w
cechowni, przy figurze św. Barbary.
Następnie orkiestra górnicza maszeruje grając m.in. swój hymn w osiedlach zamieszkanych przez górników i ich rodziny. Właśnie tego dnia
słyszymy ich przy naszych blokach.
Jastrzębie - Zdrój jest miastem górników. To tutaj większość mężczyzn
związanych jest z kopalniami. Nierzadko też kobiety tam pracują, np.
w pralniach czy biurowcach. Kiedyś
na terenie naszego miasta było 5
kopalń: Manifest Lipcowy (obecna
Zofiówka), XXX Lecia PRL
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Moszczenica, Borynia i Jastrzębie
(obecny Jas – Mos). Jastrzębie stało się
zalążkiem związków zawodowych
„Solidarność”, dzięki którym mamy
wolną Polskę i dobre warunki pracy. Z
ciekawostek jakich nie pamiętacie mogę opowiedzieć o książeczkach górniczych jakie obowiązywały w czasach
komunizmu. Dzięki nim pracownicy
kopalń mogli kupić towar zazwyczaj
niedostępny dla ludzi spoza branży
górniczej (tj., lodówki, telewizory,
pralki).
Tego dnia (4 grudnia) wszystkie Barbary i Baśki obchodzą swoje imieniny.
W szkole mamy panią Basię oraz
uczennice o tym imieniu. Składamy im
serdeczne życzenia.
Pani Kasia

W trakcie spotkania zadawaliśmy
„Superniani” pytania, o to co lubi,
o jej dzieci, o zwierzęta, o książki,
które napisała. Rozmowa była

3 grudnia obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Osoby Niepełnosprawnej. Z tej
okazji naszą szkołę odwiedziła
Pani Dorota Zawadzka– znana z
telewizji jako „Superniania”. Gościliśmy również uczniów z zaprzyjaźnionej SP nr 6.
Na powitanie gościa zagrał zespół muzyczny pod kierunkiem
Pani Iwony.
Występ bardzo podobał się naszemu gościowi. Pani Dorota
chciała nauczyć się grać na instrumentach.
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bardzo przyjemna. Pani Dorota
Zawadzka rozdawała także autografy, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
„Superniania” zwiedziła naszą
szkołę, przyglądała się prowadzonym zajęciom.
Spotkanie było bardzo udane.
Nikola, Dawid

W godzinach popołudniowych
Dorota Zawadzka spotkała się z
rodzicami i nauczycielami. Pani
psycholog zaczęła od omówienia
pojęcia wychowania. Zebrani usłyszeli ważne słowa, że nie istnieje
sformułowanie „tacy sami”, bo
każdy jest inny, wyjątkowy, jedyny.
Po krótkim omówieniu ważnych
zasad stosowanych w wychowywaniu przyszedł czas na zadawanie
pytań. Były różne. Dotyczyły konkretnych zdarzeń, dzieci, sytuacji.
„Superniania” rzetelnie odpowiedziała na każde zadane pytanie.
Spotkanie było na tyle interesujące,
że trwało do późnych godzin wieczornych.
Pani Kasia
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Dziady kontra Halloween.
Dziady – zwyczaj ludowy wywodzący się z przedchrześcijańskich obrzędów słowiańskich.
Jego zasadniczym celem było
nawiązanie kontaktu z duszami
zmarłych i pozyskanie ich przychylności. Dziady obchodzono
dwa razy w roku – wiosną i jesienią (w tym także 1 listopada).
Obrzęd ten polegał na tym, że dusze należało ugościć, aby zapewnić sobie ich przychylność i jednocześnie pomóc im w osiągnięciu
spokoju w zaświatach. Wędrującym duszom oświetlano drogę do
domu rozpalając ogniska na rozstajach, aby mogły spędzić tę noc
wśród bliskich. Echem tego zwyczaju są współczesne znicze. Zwyczaj ten opisuje Adam Mickiewicz
w „Dziadach”. Czytamy tam o
wzywaniu dusz podczas obrzędu
odbywającego się w opuszczonym
miejscu kultu lub na cmentarzu.
Do dzisiaj w niektórych regionach
wschodniej Polski, na Białorusi,
Ukrainie i części Rosji kultywowane jest wynoszenie symbolicznego jadła na groby zmarłych.
Halloween – zwyczaj obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli przed dniem
Wszystkich Świętych. Najhuczniej jest
obchodzony w Stanach Zjedno-

czonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Halloween w Polsce
pojawiło się w latach 90.
Głównym symbolem tej nocy jest
święcąca w środku dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne symbole to duchy, wampiry,
czarownice, trupie czaszki itp.
Najbardziej znaną zabawą jest cukierek albo psikus. Dzieci chodzą z
pojemnikami na cukierki po okolicy
i odwiedzają mieszkańców. Gdy
ktoś nie chce dać cukierka otrzymuje od dzieci w zamian psikusa. Psikusem tym może być psota wykona-

Pierwsze kostiumy pojawiły się
w 1930 roku. Dorośli urządzają
pochody przez ulice miast.

Pozostaje pytanie: Dziady czy
Halloween? Co jest ważniejsze
dla Polaków? Także i autorzy
artykułu są w tej kwestii podzieleni. Maciek jako przedstawiciel
młodzieży twierdzi, że to Halloween powoli wypiera inne tradycje z tego okresu. Już niedługo
stanie się ważniejsze niż zapalenie zniczów na grobach bliskich.
Pani Kasia należy do starszego
pokolenia i uważa, że powinniśmy pamiętać o zwyczajach słona na właścicielach domu lub ich
wiańskich. Postępująca, w każdej
własności, jeśli właściciel nie da
dziedzinie życia, amerykanizacja
"zapłaty". Należy jednak pamiętać jest niebezpiecznym zjawiskiem
że odwiedzany dom musi być ude- dla naszego dziedzictwa narodokorowany halloweenowymi ozdoba- wego.
mi. Jeśli dom nie jest udekorowany,
Maciek Skowronek
dzieci omijają go. W Halloween
Pani Kasia
dzieci i dorośli przebierają się za
potwory, takie jak wampiry, duchy.
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Uroczystość Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych– rzymskokatolicka uroczystość obchodzona
1 listopada ku czci wszystkich
znanych i nieznanych świętych.
Uroczystość Wszystkich Świętych
wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa. Pierwszy dzień listopada
jest w Polsce dniem wolnym od
pracy, co powoduje, że wiele osób
podróżuje nawet na wielkie odległości, aby odwiedzić groby swoich bliskich. Ludzie odwiedzają
cmentarze, aby ozdobić groby
kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych. To święto ma charakter religijny, głównie katolicki, ale dobrym zwyczajem obchodzi je także wiele osób innych wyznań, albo
nie wyznających żadnej religii.
Jest to wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.
Następnego dnia po Wszystkich
Świętych w Dzień Zaduszny (2
listopada) obchodzony jest dzień
wspominania zmarłych (w Polsce
zwany Zaduszkami).

kimi świętami Zaduszek i
Wszystkich Świętych. W tradycji
meksykańskiej, Dzień Zmarłych
jest radosną okazją, bowiem
zmarli nadal egzystują, a ich dusze, wywołane i naprowadzone
pąkami aksamitek, współucztują,
ciesząc się w towarzystwie swoich świętujących rodzin. Meksykańskie obrzędy ku czci zmarłych
trwają dłużej niż w Polsce i maja
nieco odmienny charakter. Na
mniej więcej dwa tygodnie przed
świętami pojawiają się w sprzedaży szkieleciki, trupie czaszki,
maski śmierci i upiorów.

Kupowane do konsumpcji, dekoracji i na prezenty, wytwarzane są
z cukru, czekolady, ciasta, gumy
do żucia, gipsu, plastiku, drewna.
Mają napisy: "Już wkrótce", "Czy
mnie poznajesz?", "Oczekuje
cię", "Przyjemnego wypoczynku"
itp.
Większe sklepy i centra handlowe
przygotowują cmentarne wystawy (trumny, demony, trupy).
ROSJA, BIAŁORUŚ, UKRAINA: W kościele prawosławnym
tradycji modlitwy za zmarłych w
Zaduszki w innych krajach:
dniu 1 listopada nie ma. ModliMEKSYK: Día de los Muertos twy za zmarłych w kościele pra– najstarsze religijno-etniczne
wosławnym odbywają się w 3
święto meksykańskie, czczące po- dniu od pochówku, w 9 dniu, w
zagrobowe życie zmarłych i więzy 40 dniu oraz pierwszą rocznicę od
rodzinne. Obchodzone jest 1 i 2
pochówku. Okresem modlitw za
listopada w powiązaniu z katolic-

zmarłych jest czas od Zmartwychwstania do Pięćdziesiątnicy.
SŁOWACJA: Na Słowacji w zaduszkową noc zostawiano na stole
chleb lub inne potrawy.
Ludzie chcieli w ten sposób uczcić
zmarłych, którzy mieli w tym czasie przychodzić do domu. Kto nie
mógł iść na cmentarz, zapalał w
domu dla każdego zmarłego z rodziny po jednej świeczce.
WIELKA BRYTANIA: Brytyjczycy wrzucają do ogniska kamienie, warzywa, orzechy by odgonić
złe duchy.
Ludzie robili też zagłębienia w rzepie i dyni i wstawiali świece by odgonić złe duchy z domu.
JAPONIA: 13 sierpnia, rozpoczyna się w Japonii święto bon, obchodzone ku czci duchów zmarłych,
które przybywają do swoich rodzin,
witane latarniami zapalanymi u
progów domów ("ognie powitalne").
Na domowych ołtarzykach buddyjskich czekają na zmarłych ofiary.
Duchy przebywają z rodzinami do
15 sierpnia, po czym są odprowadzane za pomocą "ogni pożegnalnych".
SZWECJA: Zaduszki są ruchomym świętem i przypadają w
pierwsza sobotę listopada. Na każdym cmentarzu znajduje się tzw.
zagajnik pamięci, w którym rozsypuje się prochy zmarłych, którzy
nie chcieli tradycyjnego pochówku.

Miłosz Leśniewski
pani Kasia
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W tym roku chcieliśmy dowiedzieć się,
czy dzień 11 listopada jest świętem
ważnym dla naszej społeczności szkolnej
i w jaki sposób to święto celebrujemy? W
tym celu przeprowadziliśmy wśród
uczniów i nauczycieli naszej szkoły ankietę. Oto wyniki:
1.Które z wymienionych świąt są dla ciebie
ważne?

2012r.

Wnioski:

1. W hierarchii ważności święto niepodległości zajmuje 4 miejsce.
2. W naszej szkole większość osób
obchodzi Święto Niepodległości.
3. Większość z nas w ten dzień wywiesza flagę oraz ogląda transmisje telewizyjne z Warszawy.

Dlaczego obchodzimy 11 listopada?

2.Czy obchodzisz Dzień Niepodległości?

3.W jaki sposób obchodzisz dzień 11 listopada?

Ponieważ jest to rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Stało się to
w roku
1918 po
123 latach niewoli pod
zaborami. Proces ten
nie odbył
się
w
jeden
dzień, ale
trwał
przez
dłuższy okres czasu. Dzień odzyskania
przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu.

Od kiedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości?
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości
dopiero ustawą z 23 kwietnia
1937 roku
W 1945 ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w
rocznicę ogłoszenia Manifestu
PKWN (1944); zniesiono jednocześnie Święto Niepodległości ustanowione w 1937[6].
W PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju przez
opozycję manifestacje patriotyczne były w okresie stalinowskim i po wprowadzeniu
stanu wojennego tego dnia
brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę
Bezpieczeństwa.
Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone
przez Sejm PRL-u IX kadencji
ustawą z 15 lutego 1989[7],
lecz pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.
Mateusz Chłapek
Pani Ania
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Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi
innego światopoglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej
woli, co sobie.

Karl Rahner

Co to znaczy tolerancja? I czy dobrze
rozumiemy to słowo?

Po przepytaniu kilkudziesięciu osób
wyłoniła się jastrzębska definicja
tolerancji. Tolerancja to akceptowanie innych ludzi takimi jacy są, niezależnie od pochodzenia, koloru
skóry, poglądów i pomysłów na
życie, inaczej zachowujących się
oraz traktowanie ich jako równorzędnych partnerów, a nie jako osoby gorsze, z którymi należy walczyć.

Aby uzyskać odpowiedź na nurtujące
nas pytania 16 listopada wybraliśmy
się do Urzędu Miasta i Biblioteki Miejskiej.
Pracownikom magistratu zadawaliśmy
dwa pytania: Czym według Pani/Pana
jest tolerancja? Czy my jako jastrzębianie jesteśmy tolerancyjni? Rozmawialiśmy z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Panem Andrzejem Pawłowskim,
zastępcą Komendanta Straży Miejskiej
Panem Grzegorzem Osóbką, przewodniczącym
Związku
Zawodowego
„Solidarność”
Panem Krzysztofem
Janickim oraz pracownikami Urzędu
Miasta.

.
.

Odpowiedzi na drugie pytanie nie
były zgodne. Część zapytanych
twierdziła, że my jako jastrzębianie
nie jesteśmy tolerancyjni, inni twierdzili, że uczymy się tolerancji, jeszcze inni, że z tolerancją nie ma problemu. Każdy z zapytanych deklarował, że jest tolerancyjny.

Rozmówcom i napotkanym na ulicy
przechodniom uczniowie rozdawali
kamyczki życzliwości. Reakcje mieszkańców na ten gest były różne, od zaskoczenia i odmowy przyjęcia, przez
chęć zapłaty. Ale były też bardzo pozytywne reakcje i wielka życzliwość
przechodniów. Dziękujemy wszystkim
za zrozumienie Jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy jastrzębianie są
tolerancyjni nie uzyskaliśmy. Tak jak
wspomniał jeden z respondentów, Pol-

ska w wieku XVI była przykładem
kraju tolerancyjnego. Po 400 latach z
naszą tolerancją nie jest najgorzej, jednak mamy jeszcze wiele do zrobienia.
Uczniowie klasy V i VI s
Pani Ania
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Książką którą- według mnie- warto
polecić kolegom jest utwór Brandon
Mull zatytułowany „Baśniobór”.
Książka opowiada o dwójce dzieci w
świecie magii. Zachęcam do przeczytania tej ciekawej i wciągającej książki ponieważ jest dużo śmiesznych opisów i dreszczyk emocji.
Kacper Guzik

2012r.

Książką którą- według
mnie – warto polecić na
zimowe wieczory jest
utwór J. K. Rowling „
Harry Potter i Komnata
Tajemnic”. Książka
opowiada o chłopcu
który chodził do Szkoły
Magii. Zachęcam do
przeczytania tej fantastycznej i ciekawej historii. Znajdziecie w niej niebezpieczne przygody Harry`ego i jego
przyjaciół.
Miłosz Leśniewski

Świąteczne pierniczki
SKŁADNIKI:
2 szklanki mąki
3 łyżki miodu
1/4 szklanki cukru
1 i ½ łyżeczki sody oczyszczonej
2 łyżki przyprawy do piernika
Czubata łyżka masła
2 jajka
¼ szklanki mleka

blaszce wyłożonej papierem do pieczeDo miski przesiewamy mąkę, nia- pamiętając o odstępach, bo pierniczki urosną. Drugie jajko wbijamy do
zalewamy bardzo gorącym, roztopionym miodem. Dosypujemy cukier, przy- miseczki i roztrzepujemy widelcem.
Bierzemy silikonowy pędzel i dokładnie
prawę do piernika, sodę i wszystko razem ostrożnie nożem lub łyżką. Doda- smarujemy pierniczki roztrzepanym
jemy jedno jajko, letnie mleko i bardzo jajkiem. Blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy
miękkie masło. Zagniatamy gładkie,
jednolite ciasto. Powinniśmy je wyrabiać ok 10 minut ciągle obserwując czy pierprzez ok 10 minut. Jak ciasto za bardzo niczki nie przypalają się od spodu.
się klei możemy dosypać trochę więcej
Smacznego!!
mąki- ale nie za dużo, bo pierniczki
Przepis wywyjdą zbyt twarde. Podzielone na części
szukany w
ciasto wałkujemy na placki o grubości
Internecie
1/2 cm. Wykrawamy świąteczne wzory
foremkami.. Pierniczki układamy na
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