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Wesołych Świąt! 

Bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem, 

z gościem, co niesie szczęście!  

Czeka nań przecież miejsce. Wesołych Świąt! 

A w Święta niech się snuje kolęda. I gałązki 

świerkowe niech Wam pachną na zdrowie. 

                                Redakcja 

 

 

 

 

Kącik 

historyczny 

 

 

Czytam, bo 

lubię 

 

 

 

Gry 

komputerowe 

na święta 

 

Z działalności SU                 Świąteczny prezent                       Humor 

 



2 

 

Budynek naszej szkoły ma już 50 lat 
 

W grudniu bieżącego roku szkolnego minęło pięćdziesiąt lat, odkąd 

rozpoczęły się lekcje w budynku szkoły, w którym obecnie się uczymy. Warto przy tej okazji 

przypomnieć, jak powstawała szkoła i kto ją budował. Mój dziadzio, Jan Miciuda, przekazał 

mi bardzo dużo ciekawych informacji na ten temat, ponieważ on także był wśród osób, które 

starały się o rozpoczęcie budowy, a potem pomagały w pracach budowlanych.  

 

Natalia: Dlaczego budynek nowej szkoły powstał w tej części Budziwoja? Czy były inne 

propozycje jego lokalizacji? 

 

Jan Miciuda: Działka pod budowę nowej szkoły 

została nadana przez  Wydział Ziemski  Starostwa 

Powiatowego w Rzeszowie jeszcze w 1938 r., czyli 

w czasach II Rzeczypospolitej, jesienią, na rok 

przed wybuchem II wojny światowej. Starania o 

budowę rozpoczęły się w latach pięćdziesiątych 

XX w. O lokalizacji obiektu zadecydowało 

głosowanie mieszkańców Budziwoja. Część z nich 

uważała, że szkoła powinna powstać po północnej 

stronie drogi. Jednak ta propozycja upadła.   

 

Natalia: Jak długo była budowana szkoła? Kto 

pracował przy jej budowie? 

 

Jan Miciuda: W 1954 roku został powołany Komitet Budowy Szkoły. Cztery lata później,  

w połowie lipca, rozpoczęto prace budowlane. W czynie społecznym (czyli dobrowolnie, 

nieodpłatnie) wykonano fundamenty. Wśród najbardziej zaangażowanych „budowniczych” 

byli panowie: Józef Bury, Augustyn  Głodowski, Augustyn Warzocha, Franciszek Miciuda.  

Przy wznoszeniu budynku pomagali niemal wszyscy mieszkańcy Budziwoja. Każdy 

gospodarz, który miał konia i wóz, został zobowiązany do przywózki żwiru na plac budowy 

oraz cegły z cegielni w Błażowej. Sporządzono listę mieszkańców, wyznaczono dyżury, aby 

codziennie ktoś był do dyspozycji. W sierpniu 1962 roku zakończono budowę szkoły. Był to 

najpierw budynek dwukondygnacyjny, czyli składał się z parteru i jednego piętra. W dniu  

2 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły z udziałem władz wojewódzkich  

i powiatowych oraz urzędników z Kuratorium Oświaty, ale uczniowie zaczęli z niej korzystać 

dopiero w grudniu. Już w trakcie trwania budowy stało się oczywiste, że szkoła jest za mała  

i że konieczne będzie nadbudowanie drugiego piętra. Dzięki staraniom kierownika szkoły  

i  Komitetu Budowy udało się to osiągnąć i już w 1973 r. budynek szkolny składał się  

z parteru i dwóch pięter. W tym też czasie przestała funkcjonować stara szkoła, gdzie 

pozostawały dotychczas klasy I, II i III.  

 

Natalia: Skąd pochodziły pieniądze na wybudowanie szkoły?  

 

Jan Miciuda: Część pieniędzy na budowę szkoły przekazały władze oświatowe, ale sporą 

ilość funduszy zgromadzili mieszkańcy Budziwoja z dobrowolnych składek lub dzięki 

organizacji dochodowych zabaw tanecznych. Składki te były zbierane w różnych częściach 

Budziwoja zarówno przez osoby prywatne, jak i przez nauczycieli.  
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Natalia: Czy wiadomo, dlaczego wtedy nie zaprojektowano większej sali gimnastycznej?  

 

Jan Miciuda: Decyzje dotyczące projektu budynku szkoły były podejmowane  

przez Kuratorium Oświaty oraz władze powiatowe. Salę gimnastyczną ulokowano na 

parterze, w głównej części budynku. Widocznie wtedy nie przywiązywano tak dużej wagi jak 

obecnie do tworzenia bazy sportowej przy szkołach.  

 

Natalia: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki  tym informacjom koleżanki i koledzy, 

którzy chodzą razem ze mną do szkoły, poznają jej historię. Teraz my jesteśmy 

świadkami, jak ta szkoła po raz kolejny się rozbudowuje. Powstaje tak długo 

oczekiwana nowa sala gimnastyczna, a przy niej trzy sale lekcyjne. Dzięki Twojej 

opowieści, Dziadku, możemy sobie porównać, jak realizowano inwestycje budowlane 

pięćdziesiąt lat temu, a jak to przebiega obecnie, jak zmieniły się technologie budowlane, 

środki transportu, zasady finansowania. Będziemy pamiętać o mieszkańcach Budziwoja, 

którzy tak bardzo chcieli mieć piękną, dużą szkołę, że nie żałowali na ten cel ani 

pieniędzy, ani własnego wysiłku.   

                                                                            Rozmawiała Natalia Noga z kl. 5b 
 

        Uroczyste otwarcie szkoły w 1962 r.                                                   Budowa sali gimnastycznej, 2012 r. 

 

Wymarzony świąteczny prezent – sonda 

Zapytaliśmy 137 uczniów z klas III-VI, jaki jest ich wymarzony świąteczny prezent. Oto co nam 

odpowiedzieli. Cyfry w nawiasie oznaczają liczbę uczniów, którzy udzielili danej odpowiedzi.  
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Uczeń z pasją 

Moja przygoda z telewizją  
 wywiad z Izabelą Gaweł (5a)  

 Od kogo dowiedziałaś się o zespole Flimero, w którym tańczysz? 

Iza Gaweł: O zespole Flimero dowiedziałam się od mojej kuzynki Oliwii, która namówiła 

mnie na pierwszy trening. 

 Skąd pomysł na akrobatykę? 

Iza: Gdy zobaczyłam wysokie piramidy w wykonaniu dziewczyn z Flimero, od razu chciałam 

spróbować. 

 Jakie sukcesy dotychczas odniosłaś? 

Iza: Moim największym osiągnięciem w grupie JUNIOR CHEER DANCE, w której obecnie 

startuję, jest II miejsce zdobyte podczas Mistrzostw Europy w Słowenii w 2011 r. oraz III 

miejsce w roku 2010 zdobyte we Włoszech. 

  Jakie miejsca udało Ci się zobaczyć przy okazji wyjazdów na zawody? 

Iza: Zwiedziłam Wenecję, San Marino, Słowenię, Niemcy. W przyszłym roku planujemy 

wyjazd do Paryża, gdzie zobaczymy m.in. Disneyland. 

 Które z tych miejsc zrobiło na Tobie największe wrażenie? 

Iza: Najbardziej podobało mi się na sztucznej tropikalnej wyspie w Niemczech, ponieważ jest 

tam mnóstwo miejsca do zabawy i relaksu po zawodach. 

 Jak często wyjeżdżacie? 

Iza: W ciągu roku najważniejszymi zawodami są  Mistrzostwa Polski. Jeżeli zajmiemy na 

nich miejsce w czołówce, dostajemy promocję do Mistrzostw Europy. Bierzemy też udział  

w zawodach z serii Pucharu Polski oraz różnych zawodach międzynarodowych. 

 Kto jest Twoim trenerem? 

Iza: Jedna z najlepszych akrobatek w Europie, pani 

Jolanta Magda, którą bardzo cenię. 

 Jak często macie treningi? Ile one trwają? 

Iza: Trenujemy cztery razy w tygodniu po trzy godziny. 

Przed zawodami ćwiczymy dłużej i częściej. 

 Czy musicie dodatkowo ćwiczyć w domu? 

Iza: To już zależy od naszych indywidualnych ambicji. Jeżeli na treningu coś nam nie 



5 

 

wychodzi, to staramy się dopracować to w domu. 

 Jakie układy, figury są dla Ciebie najtrudniejsze? 

Iza: Zwykle są to figury, które ćwiczymy po raz pierwszy.  

 Wiemy, że wraz z koleżanką z zespołu wzięłyście udział w eliminacjach do 

programu „Mam talent” i doszłyście do drugiego etapu. Jak wygląda casting do 

takiego show? 

Iza: Tak, to prawda, wzięłyśmy udział w tym programie. Najpierw zgłosiłyśmy się na 

precastingi, po których dostałyśmy się do etapu jurorskiego, tzn. z udziałem jurorów  

w telewizji. Za ten występ dostałyśmy „3 x Tak”. Odpadłyśmy w eliminacjach do półfinału. 

 Czy miałyście możliwość porozmawiania, zrobienia sobie zdjęcia z jurorami? 

Który z jurorów zrobił na Tobie największe wrażenie, a którego najbardziej się 

bałaś? 

Iza: Z jurorami rozmawiałyśmy podczas występu 

na scenie. Zdjęcia mamy z prowadzącymi show, 

Marcinem Prokopem i Szymonem Hołownią. Stres 

towarzyszący nam podczas tego występu nie był 

większy niż podczas zawodów. Tam też 

prezentujemy się przed widownią i sędziami. 

Jedyną różnicą jest to, że w programie „Mam 

talent” jurorzy wypowiadają się na temat występu, 

a na zawodach sędziowie zapisują swoje oceny na 

specjalnych kartkach. Nie bałyśmy się żadnego  

z jurorów, chciałyśmy po prostu pokazać nasze umiejętności najlepiej jak potrafimy. 

 Co podczas tej przygody zrobiło na Tobie największe wrażenie? 

Iza: Największe wrażenie zrobiła na mnie liczba utalentowanych osób, jaką miałam okazję 

zobaczyć i poznać. Poza tym miałam możliwość zobaczyć, jak „od kuchni” wygląda 

realizacja takiego wielkiego show. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy Ci wielu sukcesów. 

 Julia Dąbrowska i Aleksandra Bieleń, 5a 

 
        HUMOR 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To superprezent! Dzięki niej zarabiam 

codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 
- Tata mi płaci, żebym przestał trąbić! 

 

 

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. 
 

                          Zebrała Weronika Grzebyk, 5a 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle.html
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Boże Narodzenie - symbole i ciekawostki 

 

Pierwsza Gwiazdka - znak do rozpoczęcia Wigilii 
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło 

narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze oraz Trzej Królowie mogli dotrzeć 

do miejsca narodzin Zbawiciela. Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, która 

pojawi się na niebie w wigilijny wieczór. Dopiero gdy ona zabłyśnie, 

możemy, według tradycji, usiąść do stołu i podzielić się opłatkiem. 

 

Opłatek  - znak chleba, życzliwości ludzkiej 
Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa ‘oblatum’ i znaczy tyle co „dar ofiarny”. Widnieją 

na nim obrazy związane z Bożym Narodzeniem. Dzielenie się chlebem ma korzenie  

w pogańskich tradycjach. Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów chrześcijańskich,  

a dziś, składając sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem przed wieczerzą wigilijną. 

Sianko wigilijne - pamiątka betlejemskiego siana 
Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną 

kolację. Symbolizuje ono oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę  

i siano, na którym leżał po urodzeniu. 

 

                 Choinka - jako „drzewo życia” 
Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie.  

Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby 

sosnowego drzewka przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich 

krajów. Ozdoby choinkowe powinny być związane  

z symboliką Bożego Narodzenia.  Zielone drzewko to symbol życia i narodzin 

Zbawiciela. Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu 

się pierwszej gwiazdki. 

 

Kolędy – pieśni o Bożym Narodzeniu 
Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole po wieczerzy. Są to pieśni, 

które opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich nazwa pochodzi od łacińskiego 

słowa ‘calendae’, które oznaczało pierwszy dzień miesiąca. Pierwsze 

„kolędy” były śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia 

pierwszego stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby czcić 

narodziny Jezusa. Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź królu anielski”, która  pochodzi  

z ok. 1420 roku.  

                                          Pasterka – Msza Święta o północy 
Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje 

czuwanie pasterzy przy żłobie Jezusa. Uczestniczymy w niej razem  

z najbliższymi. 
 

Zebrała: Renata Rzeźnik 
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A to ciekawe… 

 Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia wysłał w 1842 r. szesnastoletni londyński artysta, William Maw Egley, ale 

jego pomysł nie został doceniony przez adresata. W następnym roku pojawiły się  

w Wielkiej Brytanii kartki zrobione na prywatne zamówienie sir Henry'ego Cole'a, 

pierwszego dyrektora Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. 

 Tradycję stawiania szopki przypominającej wydarzenia Bożego Narodzenia 

zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu w XIII wieku. 

 Dwanaście potraw to symbol dwunastu Apostołów. 

 Wolne miejsce przy stole to pamiątka, ale też znak do refleksji, czy potrafilibyśmy 

przyjąć zabłąkanego wędrowca. Pamiętajmy, że mieszkańcy Betlejem nie przyjęli, 

niestety, Świętej Rodziny. 

 Bombki - pamiątka owoców z rajskiego ogrodu, światełka - symbol Chrystusa, który 

jest naszym Światłem i Nauczycielem życia, łańcuch - symbol szatana, przeplatanie 

się światełek z łańcuchem na choince jest znakiem nieustannego zmagania się dobra 

ze złem w sercu człowieka; raz słuchamy Chrystusa, raz dajemy posłuch Złemu. 

                                                                   Oprac. Renata Rzeźnik, opiekun SU 

 

Święta z komputerem? 

 Jeżeli tak jak ja nawet w święta Bożego Narodzenia nie możesz oderwać się od 

komputera, to przynajmniej postaraj się wybrać jakąś świąteczną grę. Moja propozycja to 

Wrap Attack. W tej grze Święty Mikołaj został porwany przez Doktora Zass’a. Musimy 

pomóc Tommy’emu, bohaterowi gry, uwolnić Mikołaja, aby ocalić święta. Zadaniem gracza 

jest zebrać brakujące zabawki, świąteczne smakołyki i zdobyć przy tym jak najwięcej 

punktów. Po grze poruszamy się strzałkami lub klawiszami WASD. Do walki służy klawisz 

Z, a lodowy schodek pokonujemy klawiszem X.  

         Paulina Krasoń, 6a 
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Boże Narodzenie w innych krajach 

Filipiny 
Na Filipinach  z palmowych liści i kwiatów robi się kolorowe 

girlandy, które umieszcza się na oknach oraz drzwiach 

domów. Potem przychodzi czas śpiewania kolęd. Przez dziesięć dni przed Bożym 

Narodzeniem, wczesnym rankiem, dźwięk trąbki budzi mieszkańców miast  

i wsi, aby uczestniczyli w uroczystej Mszy Św.  

 Grecja  

Wieczór wigilijny Grecy spędzają poza domem, spotykając się  

z przyjaciółmi w klubach oraz restauracjach. Domowa wieczerza wigilijna 

spożywana jest o bardzo późnej porze. Święta trwają aż 12 dni. W tym czasie Grecy 

obdarowują się nawzajem nieprawdopodobną ilością prezentów:  

w wieczór wigilijny i w noc sylwestrową.  

 Indie 
  
Według zwyczaju, Hindusi zawsze na święta kupują sobie nowe ubrania. 

Tradycyjnie około 10 dni przed Bożym Narodzeniem zaczynają się 

wielkie przygotowania świąteczne. Są dekorowane ulice, domy oraz kościoły. Mieszkańcy 

malują różne wzory na podłogach i przed domami. Podczas świąt organizowany jest 

konkurs na szopkę, ustawianą zazwyczaj w widocznym miejscu przed domem. 

  

 Austria 
  
W Austrii znany jest obyczaj przygotowywania szopki, czyli figurek 

Świętej Rodziny i małego Jezusa. Jedna z najpiękniejszych kolęd świata „Cicha noc, święta 

noc” powstała właśnie w Austrii, w małej wiosce koło Salzburga w grudniu 1818 roku. 

 

 Czechy 
 
W Wigilię Bożego Narodzenia, Czesi odwiedzają cmentarze. Tego dnia 

groby najbliższych ozdabia się wieńcami, kwiatami, gwiazdami 

betlejemskimi oraz koszyczkami ze specjalnymi bożonarodzeniowymi ciasteczkami.  

W wielu czeskich domach podczas Bożego Narodzenia słucha się kolęd. 

  

Holandia 
  

W Holandii nie ma ani wieczerzy wigilijnej, ani postu, ani prezentów pod 

choinką. Święta obchodzone są 25 i 26 grudnia. Holendrzy pielęgnują 

tradycję pasterki, uroczystej mszy wigilijnej. Nie ma tu jednak specjalnych potraw 

świątecznych czy wypieków. Można jednak zauważyć przed domami choinki ozdobione 

sznurami lampek i świątecznie udekorowane okna. 

Opracowały dzieci z Kółka Misyjnego 
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Czytam, bo lubię 

 W tym numerze chciałabym polecić Wam dwie książki: „Do 

przerwy 0:1” Adama Bahdaja oraz „Wiejemy do lasu” Lyn Gardner. 

Przed nami świąteczna przerwa, a to dobry czas na nadrobienie 

zaległości w czytaniu. 

Bohaterami pierwszej książki są chłopcy, którzy uwielbiają grać w 

piłkę. Muszą zmierzyć się z naprawdę trudnymi przeciwnikami  „dzikich 

drużyn” z całej Warszawy. Zawodnicy Syrenki wreszcie pokażą swojemu 

głównemu przeciwnikowi – Huraganowi, kto tu rządzi. Czy uda im się 

osiągnąć sukces, tego nie mogę Wam zdradzić. Odpowiedzi szukajcie  

w książce. Śmiech i emocje gwarantowane! 

 Powieść „Wiejmy do lasu” opowiada o trzech siostrach, które muszą 

uciekać przed pewnym doktorem. W tajemniczy sposób dostają się do świata baśni,  

a tam, jak sami wiecie, wszystko może się zdarzyć. Na swojej 

drodze spotykają niezwykłe postacie: przypominającą Babę-Jagę 

Miodunkę Bzyk, przełożoną sierocińca w Piernikowym Domku, 

Nettę Dobrodziejkę, czyli dobrą wróżkę, a także Matkę Rolmops, 

ogrzycę, która w życiu nie zjadła żadnego dziecka (a tak przecież 

głoszą bajki), bo od urodzenia jest wegetarianką. Jak potoczą się 

losy dziewczynek – odpowiedź znajdziecie w książce, którą można 

wypożyczyć także w naszej szkolnej bibliotece.  

      Julia Trojanowska, 6a 

 

Co najbardziej lubicie w świętach - sonda 
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KĄCIK HISTORYCZNY 
JAK DAWNIEJ SPĘDZANO ŚWIĘTA? 

Święta tuż, tuż... a jak obchodzono święta Bożego Narodzenia dawniej? 

No właśnie, kiedyś te święta nosiły nazwę „Godnie Święta”. Każdy gospodarz, idąc rano  

w święto Bożego Narodzenia do kościoła, brał ze sobą trochę zboża każdego gatunku. 

Wierzono, że takie ziarno przyniesione z kościoła zwiększało plony i dawało więcej mąki na 

chleb.  

Święta Bożego Narodzenia obchodzimy od IV wieku n.e., kiedy to zrodziła się 

tradycja świętowania i obdarowywania się prezentami. W przygotowaniach uczestniczyły 

niegdyś całe rodziny, wierzono bowiem, że kto śpi i obija się w Wigilię, przez cały rok będzie 

dręczyło go lenistwo, lub co gorsza, zachoruje. Choinkę ubierano wieczorem, strojąc ją 

własnoręcznie wykonanymi łańcuchami z papieru i waty, orzechami, jabłkami lub 

zabawkami. 

Choinka „przywędrowała” do nas z Niemiec. Gdy na niebie zabłysła pierwsza 

gwiazda, rozpoczynano tradycyjną kolację wigilijną. Inaugurowało ją odczytanie z Ewangelii 

fragmentu mówiącego o narodzinach Jezusa. To ważne zadanie zazwyczaj przypadało głowie 

rodziny lub najmłodszemu dziecku potrafiącemu czytać.  

Po złożeniu sobie życzeń siadano do stołu: 

pod obrusem leżało siano, a pod talerzami, których 

zawsze było o jeden więcej niż potrzeba, drobne 

monety. Oprócz tego, na stole znaleźć się musiały 

klucze do domu, chleb, sól, miód do maczania 

opłatków, jabłka i orzechy. Na środku stał krzyż, a po 

obu jego stronach zapalone świece. Od tego momentu 

nie można było wstać od stołu, gdyż wróżyło to 

chorobę któregoś z członków rodziny. Odejście było 

możliwe dopiero po dziękczynnej modlitwie, 

kończącej kolację. 

Oprac. Daniel Pawlak, 4a 

Zapamiętaj! 
13 grudnia 1981 roku (niezgodnie z Konstytucją PRL) na 

terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzono 

STAN WOJENNY, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia 

Narodowego. Decyzję tę ogłosił w telewizji gen. Wojciech 

Jaruzelski. Stan wojenny trwał 2 lata; zawieszono go 31 grudnia 

1982, a zniesiono 22 lipca 1983 r. W czasie trwania stanu 

wojennego wielu przeciwników władzy trafiło do więzienia, 

zostało internowanych (tzn. umieszczonych w specjalnych 

ośrodkach na terenie całego kraju), pozbawionych różnych praw 

i przywilejów. Całkowita liczba ofiar stanu wojennego wyniosła ok. 100 osób. 
 

Oprac. Julia Dąbrowska i Aleksandra Bieleń, 5a 

http://pl.wikipedia.org/wiki/13_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1981
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Rada_Ocalenia_Narodowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Rada_Ocalenia_Narodowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Rada_Ocalenia_Narodowego
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Z działalności SU – „POMAGAMY” 
Uczniowie naszej szkoły chętnie włączają się w akcje pomocy innym organizowane  

w naszej szkole przez Samorząd Uczniowski. W październiku pomagaliśmy misjom,  

w listopadzie wzięliśmy udział w zbiórce dla schroniska „Kundelek”, a w listopadzie  

i grudniu – zaangażowaliśmy się w akcję „Góra Grosza”. 

 

Pomagamy misjom 

Na prośbę Sióstr Misjonarek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów  

z Konstancina – Jeziornej zorganizowaliśmy akcję pomagamy misjom.  

W akcji wzięło udział około 50 uczniów naszej szkoły, a także dorośli. 

Wszystkie zebrane rzeczy są przeznaczone na pomoc dzieciom z krajów 

Kongo i Rwanda w Afryce.  W 2 paczkach wysłaliśmy im 23 kilogramy 

miłości, w których zebrano:  

 Kredki nowe – 44 opakowania (a w 

nich 509 kredek)  

 Kredki używane - 175 pudełek 

 Plastelina  - 18 opakowań,  

 Linijki – 47,  

 Farbki – 3,  

 Pędzelki – 16,  

 Flamastry – 28,  

 Kolorowanki z kredkami – 5,  

 Ołówki nowe – 150,  

 Ołówki używane  - 20,  

 Zeszyty – 15,  

 Notes – 1,  

 Szczoteczki do zębów – 78,  

 Pasty do zębów – 9,  

 Gumki do mazania – 37,  

 Temperówki – 29,  

 Kleje – 5,  

 Papier kolorowy – 4,  

 Bloki – 13,  

 Długopisy -149,  

 Liczydło, Teczka,  Mydełka - 4,  

 puzzle – 3. 

 

Akcja „Pomóżmy Zwierzakom” 
Z pomocą pospieszyliśmy także zwierzętom ze schroniska 

Kundelek w Rzeszowie. W tym roku to już 13 edycja akcji 

„Pomóżmy Zwierzakom”. Dla schroniska przekazaliśmy zebraną  

w szkole kwotę pieniędzy 230 zł oraz karmę dla psów i kotów  

w ilości :  

 10 kg karmy dla psów i kotów    

  5, 50 kg makaronu  

 3 kg ryżu  

 3 kg kaszy  

GÓ®A GROSZA 
Podczas tegorocznej akcji Gó®a Grosza zebraliśmy: 

2187 monet po 1 gr 

1134 monet po 2 gr 

749 monet po 5 gr 

315 po 10 gr 

175 po 20 gr 

45 po 50 gr 

26 po 1 zł 

5 monet po 2 zł 

3 monety po 5 zł 

 

Razem uzbieraliśmy 4639 monet o łącznej wartości 222 zł. Dziękujemy wszystkim za 

wsparcie! 
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Muzyczny  kącik 
 
 Przed nami jedne z najważniejszych świąt chrześcijańskich, czyli, jak wszyscy wiedzą, 

Święta Bożego Narodzenia. Aby umilić Wam czas oczekiwania na te radosne chwile oraz 

wprowadzić Was w świąteczny nastrój, przygotowałem listę przebojów, która na pewno 

zaspokoi wasze muzyczne gusta. Oto proponowana przez mnie dziesiątka zagranicznych 

przebojów, które tworzą „magię świąt” w stacjach radiowych już niemal od  

2 listopada. 

 Mariah Carey, All I want for Christmas 

 Wham!, Last Christmas 

 The Pogues, Fairytale of New York 

 Wizzard, I wish it could be Christmas every day 

 Slade, Merry Xmas everybody 

 Band Aid, Do they know it’s Christmas 

 Chris Rea, Driving home for Christmas 

 Jona Lewie, Stop the cavalry 

 Bing Crosby, White Christmas 

 Dean Martin, Let it snow! Let it snow! Let it snow! 

 

Polscy wykonawcy również mają na swoim koncie świąteczne przeboje. Zachęcam do 

przesłuchania całej gorącej listy przebojów. Nie pożałujecie! 

 Czerwone gitary, Dzień jeden w roku 

 Edyta Górniak, Krzysztof Antkowiak, Pada śnieg 

 Beata Rybotycka, Kolęda dla nieobecnych 

 De Su, Kto wie 

 Kasia Stankiewicz, Chciałabym być aniołem 

                                                                                                    Miłego słuchania! 

                                                                              Rafał Kalandyk, 6a 

 
Dokarmiajmy ptaki 

 Na dobry początek roku mamy dla Was propozycję, jak samodzielnie przygotować 

oryginalny karmnik dla ptaków. 

Potrzebne materiały: plastikowy kubeczek po jogurcie, wygięty drut, kasza, ryż, pszenica, 

smalec, nożyczki i niewielki garnek. 

 

Sposób wykonania: 

1. Włóż do kubeczka po jogurcie wygięty drut. Na jednym końcu zrób pętlę, drugi 

wygnij tak, aby karmnik można było zaczepić na gałęzi. 

2. W garnku roztop smalec – koniecznie poproś o pomoc osobę dorosłą. Do 

roztopionego tłuszczu wsyp przygotowane ziarna i wszystko wymieszaj. Kiedy masa 

zacznie gęstnieć, wlej ją do kubeczka. Ustaw pojemnik w chłodnym miejscu. 

3. Gdy masa całkiem zastygnie, rozetnij nożyczkami plastik. 

4. Zawieś ptasie smakołyki  na gałęzi.  

                                                                                                                   

          Oprac. Agnieszka Kozioł 

  


