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Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wszystkim, by nowo narodzona Dziecina dawała
wszystkim niewyczerpaną siłę, która pozwala trwać w
naszej, czasami pogmatwanej codzienności i zmierzać ku
Temu, który nas umiłował mimo wszystko.

R O Z M A I T O Ś C I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No i zawitała w nasze progi zima. Jeszcze trochę taka nieśmiała, ale kiedy biało
na zewnątrz to nieomylny znak, że już niedługo najpiękniejszy czas w roku, czyli
Boże Narodzenie. Zanim jednak nastanie ten czas radosnych Świąt niejeden z
nas spotka się ze świętym Mikołajem. Tak więc nasz nowy numer poświęcamy
przede wszystkim sprawom związanym z tymi wydarzeniami.
Redakcja
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zabawa andrzejkowa
W czwartkowy wieczór 28 listopada przybyła do szkoły liczna grupa uczniów,
która wzięła udział w zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez Radę
Rodziców. Wszyscy, którzy zjawili się na zabawie nie mogli narzekać. Muzyka
zachęcała do tańca, niewielu tylko wolało „podpierać” ściany. Dodatkową atrakcję
dla uczestników przygotował Samorząd Uczniowski, który w sali nr 10
zorganizował stoisko z losami, a także z tradycyjnymi wróżbami andrzejkowymi.
Chętnych nie brakowało, a cała kwota uzyskana ze sprzedaży losów oraz
świetnych czekoladowych mufinek została przeznaczona na cele charytatywne. O
ciało zadbali też rodzice, którzy ufundowali dla każdego pizzę i butelkę coli.

Refleksje na temat „Balladyny”
26 listopada 2013 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wybrali się
na przedstawienie teatralne pt. „Balladyna”.
Spektakl rozpoczął się i godzinie 9.00 i trwał około dwie i pół godziny. Wszystkim
podobała się gra aktorów, którzy w wyraźny sposób ukazywali swoje emocje i
odczucia. Najbardziej jednak przypadła nam do gustu postać Grabca. Osoba
wcielająca się w niego przedstawiła graną rolę w bardzo zabawny sposób.
Niektórych zainteresowały stroje aktorów: długa, barwna suknia Goplany,
oryginalna stylizacja Skierki i realistyczny ubiór Kirkora.
Większość z nas z zaciekawieniem śledziła losy Balladyny i jej zachowanie.
Wyjazd do teatru uważamy za udany. Była to dla nas ciekawa „lekcja polskiego”.
Czekamy na następny !
Ola
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mikołajki w kulturze masowej

Już od 2 grudnia trwają szkolne Mikołąjki. Jako pierwsi obdarowali się
prezentami uczniowie klasy 2 b.

Kto z nas nie zna Świętego Mikołaja postaci starszego mężczyzny z brodą
ubranego w czerwony strój, który wedle różnych legend i bajek w okresie
świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez
zaprzęg
reniferów.
Według
różnych
wersji
zamieszkuje
wraz
z
grupą elfów Laponię lub biegun północny.
Dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w powszechnej świadomości
tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja biskupa.
Obecnie powszechna forma tej postaci wywodzi się z kultury brytyjskiej i
amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji bożonarodzeniowych. W większej
części Europy, w tym w Polsce, dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest
tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Rankiem
tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok były grzeczne, znajdują prezenty,
ukryte pod poduszką, w buciku lub w innym specjalnie przygotowanym w tym celu
miejscu (np. w skarpecie).
Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury anglosaskiej
(w szczególności amerykańskiej) także w Europie święty Mikołaj utożsamiany
jest coraz częściej z Bożym Narodzeniem i świątecznymi prezentami.
Obecny wizerunek – czerwony płaszcz i czapka – został spopularyzowany
w 1930 roku przez koncern Coca-Cola, dzięki reklamie napoju stworzonej
przez amerykańskiego artystę, Freda Mizena. Na pewno jednak reklama ta
pomogła utrwalić w powszechnej świadomości ten kostium świętego. Rok później
nowy wizerunek św. Mikołaja przygotował, także na zlecenie Coca-Coli, Huddon
Sundblom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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O Bożym Narodzeniu co nieco
Jeszcze tylko trzy tygodnie dzielą nas od najwspanialszych Świąt Bożego
Narodzenia. W tradycji chrześcijańskiej jest to święto symbolizujące narodziny
Chrystusa, przypadające każdego roku 25 grudnia. Okres ten poprzedzony jest
czterotygodniowym oczekiwaniem na narodzenie Zbawiciela, zwany adwentem.
Warto wiedzieć, że w Ewangeliach nie pisze kiedy urodził się Jezus, jednak
Hipolit Rzymski (najstarszy ze znanych autorów) napisał: „Pierwsze przyjście

Pana naszego wcielonego, który narodził się w Betlejem miało miejsce ósmego
dnia przed kalendami styczniowymi” (tzn. 25 grudnia).
Dzień 25 grudnia jako datę obchodzenia pamiątki Bożego Narodzenia podał też
rzymski historyk Sekstus Juliusz Afrykański w swojej Chronographiai, w
roku 221.

W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają
się od dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa - Wigillii (wieczór 24
grudnia). Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja
nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę
gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. Do stołu zasiada wtedy cała
rodzina, łamie się opłatkiem i spożywa kolację składającą się z 12 dań (czasami
jest to mniej lub więcej dań). Jak nakazuje tradycja przy stole wigilijnym
powinno znaleźć się też jeszcze dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa.
Po wieczerzy wigilijnej śpiewa się kolędy, a w niektórych rodzinach dostaje się
też prezenty, które są pod pięknie przystrojoną choinką. W nocy (najczęściej o
północy) w kościołach rzymskokatolickich zaczyna się tzw. pasterka. Jest to
uroczysta msza symbolizująca przyjście na świat Zbawiciela.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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SONDA

Które święta wolisz?

Zapytaliśmy koleżanki i kolegów, które święta wolą. Oto wyniki naszej sondy.
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Święta Bożego Narodzenia

Świeta Wielkanocne
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P O Z N A J M Y S I Ę
W cyklu „Poznajmy się” w tym numerze przybliżamy sylwetkę naszego Pana
Dyrektora

Jest Pan dyrektorem naszego gimnazjum. Na czym polega Pana praca jako
dyrektora.?
Przede wszystkim zarządzanie szkołą, ale także bycie nauczycielem.
Oprócz tego, że pełni Pan funkcję dyrektora, uczy Pan także matematyki.
Co zdecydowało o wyborze tego kierunku.?
Studiowałem na politechnice, więc muzyki raczej nie mogłem uczyć.(śmiech).
Czy już w dzieciństwie chciał Pan zostać nauczycielem.?
Nie, ponieważ moi rodzice byli nauczycielami.

Jakie są Pana zainteresowania.?
Muzyka, sport i oczywiście zbieranie grzybów.
Jakie jest Pana największe marzenie.?
Podróż do Ameryki Południowej na Ukajali.
Jest Pan optymistą.?
Tak.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z czym się one Panu kojarzą.? Jakie
ma Pan wspomnienia z dzieciństwa.?
Najbardziej pamiętam święta u moich kochanych dziadków.
Ma Pan ulubione książki, które mógłby Pan polecić.?
Polecam „Tajemniczą wyspę” Juliusza Verne.
Jakiej muzyki pan słucha najczęściej i czy ma Pan ulubiony utwór.?
Każdej oprócz disco polo, a mój ulubiony utwór to „ Cry baby” Janis Joplin.
Lubi Pan filmy, pana ulubiony.?
Mam chorobę telewizyjną . Najbardziej lubię „ Czas honoru”.
Czy jest jakieś miejsce, do którego chciałby Pan pojechać.?
Tak jak już wspominałem chciałbym pojechać do Ameryki Południowej na Ukajali.
Dziękuje za rozmowę
Klaudia Surma

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Czy wiecie, że....
17 grudnia obchodzimy Dzień bez Przekleństw !

W kalendarzu świąt nietypowych znalazło się miejsce na Dzień bez Przekleństw,
który przypada na 17 grudnia. Dzień ten to doskonała okazja by zastanowić się
nad sposobem wyrażania negatywnych emocji, bo to właśnie w emocjach ciskamy
najwięcej inwektyw. Tego dnia w wielu miastach odbywają się happeningi. Ich
celem jest skłonienie do zastanowienia się, jak zadbać o poprawne wyrażanie się,
by jednocześnie rozładować napięcie. W ocenie ekspertów, nadużywanie
wulgaryzmów jest oznaką prymitywizmu i braku kultury, a osoby używające
przekleństw bez opamiętania, pokazują własne kalectwo językowe. Warto więc,
abyśmy i my zweryfikowali nasz codziennie używany w szkole język i zastanowili
się, czy nie za dużo w nim nieodpowiednich słów.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W
celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy
ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To
doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite
organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie

lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało
osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XIX wieku zaczęły zaś
pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy
Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale
również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej
sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej
złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie
uczestniczą

w

działaniach

humanitarnych,

pokojowych

i

charytatywnych,

prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce
wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu
braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej
poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe.
Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą
między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ
na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa
wolontariuszami.
Pomyślmy i my, czy nie warto zostać wolontariuszem, wszak okazji nie brakuje.
Szczególnie przed świętami.

Święty Mikołaj to:
Santa Claus - amerykańskie
Santa San - japońskie
Father Christmas lub Saint Nicolaus - angielskie
Died Moroz - rosyjskie
Weinachtsmann - niemieckie
Noel Baba - tureckie
Pere Noel - francuskie
Svaty Mikulas - słowackie
Babbo Natale - hiszpańskie
Nisse - szwedzkie
„Wesołych Świąt Bożego Narodzenia” w różnych językach świata:
Angielski- Merry Christmas & Happy New Year
Białoruski - Winshuyu sa Svyatkami i z Novym godam!
Chorwacki - Sretan Bozic
Duński - Glædelig Jul og godt nytår
Esperanto - Gajan Kristnaskon & Bonan Novjaron
Francuski - Joyeux Noël et Bonne Année!

Grecki - Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos
Hiszpański - Feliz Navidad y Próspero Año NuevoHmong - Nyob Zoo Xyoo Tahiab
Irlandzki - Nollaig Shona Dhuit
Japoński - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Łacina - Pax hominibus bonae voluntatis
Niemiecki - Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
Włoski - Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Nie masz pomysłu na życzenia. Oto kilka naszych propozycji.
W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi
Niech Wam się wżyciu najlepiej powodzi,
zaś w Nowym Roku o każdej godzinie,
niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Życzę Wam wszystkim marzeń spełnienia.
Smacznego karpika, tłustego śledzika,
Barszczyku czerwonego,
A pod choinką prezentu pięknego.
Szczęścia, zdrowia i radości,
Niech na Waszych twarzach uśmiech zawsze gości.
Ze szczerego serca w ten piękny czas,
Gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas,
Życzę miłości bez trosk i złości,
Pokoju na świecie
I wszystkiego czego zapragniecie,
Niech Wam się spełni, radości doda
I niech będzie biało,
Żeby się szczęście zawsze do Was uśmiechało.

Niech się spełnią świąteczne życzenia
Te łątwe i te trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
Te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku
Niech się spełnią w Nowym Roku.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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R O Z R Y W K A
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 dniami przebrał się za starego dziadka
i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków,
policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
– Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? – pyta nauczycielka.
Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

Święta. Dwie blondynki jadą po choinkę. Wjeżdżają do lasu,
wychodzą z samochodu. Po kilku godzinach brnięcia
w śniegu jedna z nich mówi:
Wiesz co? Zimno mi… Może weźmy pierwszą
lepszą choinkę, nawet jeśli będzie bez bombek?

Tata pyta Jasia:
– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki
elektrycznej?
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.

