
Jest taka noc, na którą człowiek 
czeka i za którą tęskni. Jest taki 
wyjątkowy wieczór w roku, gdy 

wszyscy obecni gromadzą się 
przy wspólnym stole, Jest taki 

wieczór, gdy gasną spory, 
znika nienawiść… Wieczór, 

gdy łamiemy opłatek, składamy 
życzenia… To noc wyjątkowa… 

Jedyna… Niepowtarzalna… 

 Najbogatsze tradycje obrzędowe wśród ludów słowiańskich zwią-
zane są z tzw. oktawą Bożego Narodzenia, czyli z czasem od Wigilii  
(24 grudnia) do Trzech Króli (6 stycznia). Z okresem tym wiąże się wiele 
obyczajów i praktyk niechrześcijańskich. Należy do nich stawianie w ro-
gu izby snopa żyta i rozkładanie słomy lub siana pod obrusem wigilijne-
go stołu czy też zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy wigilijnym 
stole. Strojenie choinki jest jedną z najmłodszych tradycji wigilijnych. 
Obyczaj ten powstał na przełomie XV-XVI wieku, a do Polski dotarł  
w drugiej połowie XVIII wieku z zachodniej Europy. Powszechnym zwy-
czajem było chodzenie po kolędzie. Kolędników nazywano herodami lub 
gwiazdorami. Obyczaj ten przetrwał do dziś na wsiach i w małych mia-
steczkach. Innym zwyczajem świątecznym jest chodzenie z szopką, czy-
li z jasełkami. Co roku w Krakowie są organizowane konkursy na naj-
piękniejszą szopkę. Podziwiają je nie tylko krakowianie. W trakcie okta-
wy Bożego Narodzenia przypadało także święto Nowego Roku. Był to 
dzień wróżb i obrzędów magicznych. Wierzono na przykład, że kto  
w Nowy Rok wstanie rano, ten w ciągu roku ani razu nie zaśpi. C
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Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” we Wrześciu 

Gazetka szkolna „Dzieci Świata” 
GRUDZIEŃ NR 3/2012/2013 



 Jest Pani osobą znaną naszym czytelnikom. Pani 
córka Wiktoria jest uczennicą klasy VI. Wiemy, że aktyw-
nie działa Pani w Radzie Rodziców. Chcielibyśmy Panią 
bliżej poznać. Proszę odpowiedzieć na kilka pytań: 
Dz.Ś. - Wiemy, że była Pani uczennicą naszej szkoły. 
Czy pozostały z tego okresu jakieś wspomnienia? 
p. M.F. - Tak, mam mnóstwo wspomnień z tego okresu. 
Te wspomnienia łączą w sobie kolegów, koleżanki i na-
uczycieli. Kończyłam szkołę w systemie ośmiu klas. Dy-
rektorem szkoły był śp. Pan Władysław Dymek, który 
uczył mnie fizyki, organizował bardzo ciekawe wycieczki 
dla całej szkoły. Matematyki uczyła mnie p. Hanna Ku-
szyńska, a Twierdzenie Pitagorasa, które za karę pisali-
śmy 100 razy pamiętam do dziś. Na języku polskim, któ-
rego uczyła mnie pani Beata Dajnowicz, co dwa tygodnie 
omawialiśmy nową lekturę, często przedstawialiśmy ske-
cze, pisaliśmy mnóstwo wypracowań. Geografii uczyła 
mnie śp. p. Elżbieta Trojanowicz, to ciekawy przedmiot, 
ale odpowiadanie przy mapie nie należało do przyjemno-
ści. Pani Trojanowicz uczyła mnie również j. rosyjskiego. 
Pani Małgorzata Utig uczyła mnie chemii i biologii. Naj-
bardziej baliśmy się historii, której uczyła p. Aleksandra 
Abramik. Była bardzo surowa i wymagająca, ale za to 
potrafiła pięknie opowiadać o tym, co działo się na prze-
strzeni wieków. Luźnym przedmiotem była plastyka, któ-
rą prowadziła p. Janina Nowosielska, często chodziliśmy 
do lasu i na łąki i malowaliśmy otaczającą nas przyrodę. 
Ta sama pani uczyła ZPT, na których gotowaliśmy, szyli-
śmy, robiliśmy budki dla ptaków itp. Pamiętam lekcje 
muzyki: p. Zajkowski grał na akordeonie, podzielił nas na 
grupy i stworzył zespół, w którym graliśmy na różnych 
instrumentach (akordeon, flet, gitara, mandolina), jed-
nak chyba wszyscy najbardziej lubili religię; chodziliśmy 
na nią do salki katechetycznej, która znajdowała się na 
plebani. Religii uczył śp. ks. Jerzy Lier, w drzwiach pleba-
nii witał nas zawsze malutki piesek, na którego wszyscy 
wołaliśmy „Sarenka”. Na religii siedzieliśmy w takich ław-
kach, jak ta, która stoi naprzeciw sekretariatu. Jednak 
najcieplejszą osobą w całej szkole był woźny śp. p. Mie-
czysław Zywar, do którego zawsze można było zwrócić 
się o pomoc. W swoim kantorku miał  wszystko to, czego 
uczniowie zapomnieli zabrać z domu. Zawsze życzliwy  
i uśmiechnięty i taki pozostał w pamięci wszystkich 
uczniów. A my uczniowie psociliśmy, tak jak wszystkie 
dzieci. Zimą, karą za psoty była duża łyżka tranu wypita  
u Pana Dyrektora w gabinecie, a w okresie wiosennym 
plewiliśmy ogródek przyszkolny. Pamiętam, jak regular-
nie przyjeżdżało do szkoły kino obwoźne, wszyscy bardzo 
na nie czekaliśmy. Jesienią jeździliśmy na wykopki.  
Dz.Ś. - Czy obecna szkoła w szerokim tego słowa rozu-
mieniu bardzo się różni od ówczesnej? 
p. M.F. - Tak bardzo się różni. Dawniej, gdy nie było sali 
gimnastycznej ćwiczyliśmy na górnym hollu lub na bo-
isku, nauczycielem był p. Marek Madeła, mój wychowaw-
ca. W przejściu do dobudowanej części  była szatnia 
chłopców. W obecnym pomieszczeniu ksero była szatnia 
dziewcząt, a w pokoju sekretariatu urzędował Dyrektor 
Dymek.  
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Wywiad z p. Marią Furmanek - Przewodniczącą Rady Rodziców SP Wrzeście  
i sołtysem Sołectwa Wiklino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dz.Ś. - Jest pani osobą bardzo aktywną społecznie. Pro-
szę nas zapoznać z najciekawszymi inicjatywami podejmo-
wanymi przez Panią.  
p. M.F. - Cieszę się, że udało mi się zainteresować dzieci 
kolędowaniem. Sama piszę teksty i przygotowuję dzieci, 
które kolędują podczas świąt.  
Ważna sprawą, którą się zajęłam jest porządkowanie za-
niedbanych starych cmentarzy na terenie sołectwa Wikli-
no. Zimą wspólnie z dziećmi dokarmiamy ptaki i zwierzęta. 
W świetlicy wiejskiej w Wiklinie dzieci uczęszczają na zaję-
cia ceramiczne, które prowadzi mój mąż i zajęcia z masy 
solnej, które prowadzi opiekunka świetlicy. Latem zorgani-
zowałam kilka wycieczek dla dzieci i dorosłych. Udało mi 
się zachęcić społeczność lokalną i na terenie wsi zasadzili-
śmy wiele ozdobnych roślin.  
Dz.Ś. - Czy sprawowanie funkcji sołtysa to przyjemność 
czy udręka? 
p. M.F. - Praca sołtysa do działalności społeczna, która 
wiąże się z dużą odpowiedzialnością za sprawy wsi i jej 
mieszkańców.  Jestem zawsze gotowa pomóc w rozwiązy-
waniu problemów. Nie zawsze wszyscy są zadowoleni.  
O wielu sprawach nie decyduję sama – mam do pomocy 
Gospodarza Wsi, Radę Sołecką, opiekunkę świetlicy i życz-
liwe osoby. Kiedy widać efekty, wtedy praca daje dużo 
satysfakcji. A takich chwil jest coraz więcej.  
Dz.Ś. - Czy pozostaje pani odrobina czasu na hobby? 
p. M.F. - Moje hobby to domowe wypieki i przetwory, 
chwila z książką przy filiżance dobrej herbaty i miłe towa-
rzystwo. Dla mnie najlepszy odpoczynek to także praca  
w domu. 
Dz.Ś. - Dziękujemy za rozmowę. 

 



11 listopada - Święto Niepodległości Tarlisko troci wędrownej 
 W naszej szkole z wielkim pietyzmem podchodzimy 
do obchodów świąt narodowych. Tak samo było tym razem.  
12 listopada zgromadziliśmy się wszyscy w galowych stro-
jach przed budynkiem szkoły. Pan dyrektor wygłosił mowę, 
w której nawiązał do pa-
triotyzmu, symboli naro-
dowych i znaczenia wolnej 
ojczyzny dla każdego Po-
laka. Następnie  odśpie-
waliśmy "Rotę" oraz hymn 
państwowy, a delegacja 
uczniów złożyła wiązankę 
pod obeliskiem. Po części 
oficjalnej odbył się pierwszy etap szkolnego konkursu recyta-
torskiego. Reprezentanci poszczególnych klas prezentowali 
wiersze o tematyce patriotycznej. Każdy starał się wypaść 

jak najlepiej. Na koniec 
tego uroczystego spotka-
nia odśpiewaliśmy hymn 
szkoły i rozeszliśmy się do 
swoich klas. Oprócz tego 
odbyły się trzy prelekcje 
prowadzone przez p. Zdzi-
sława Dróbkę na temat: 
„HISTORIA GODŁA, BAR-

WY I HYMNU NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ” 

13 Listopada 2012 roku 
uczniowie klas IV - VI  
uczestniczyli w wyjeź-

dzie przyrodniczym nad 
rzekę Glaźnę w Krępie 

Słupskiej, gdzie znajdują 
się tarlisko troci wę-

drownej. Przewodnik – 

pan Roman Pazda 
opowiedział 

uczniom o tajnikach 
życia i rozmnażaniu 

się ryb wędrują-
cych. Opowiedział 

także o rybach 
słodkowodnych  

i słonowodnych. 
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Zabawa andrzejkowa w naszej szkole 

29 listopada 2012 roku  
w naszej szkole odbyły się 
andrzejki, zorganizowane 
przez Samorząd Szkolny  
i Szkolne Koło TPD. Impreza 

rozpoczęła się o godzinie 11ºº 
i trwała   do 13ºº. Samorząd 
Szkolny zorganizował konkursy 
i wróżby dla uczniów, którzy 
 z chęcią poznawali swoją 

przyszłość. Były super zabawy, które wzbudzały śmiech. 
Nie zabrakło wspaniałej muzyki, przy której wszyscy tańczyli 
do upadłego. Podczas prze-
rwy uczniowie rozeszli się na 
poczęstunek. W tym czasie 
„nasi wróżbici” mogli odpo-
cząć.  
Impreza była udana i wszy-
scy, którzy brali w niej udział  
z pewnością byli zadowoleni. 
 

Dzień Pluszowego Misia 2012  
27 listopada 2012 r. –– „Wiem, że …czy to chłopak, 

czy dziewczyna to pluszowego Misia w domu trzyma. 
Dorośli też mogą w ten dzień przynieść pluszowego 

Misia. (…) przynieś do szkoły swojego ulubieńca. Twój 
Misiak ma swój dzień !”. Kolejny raz pani Bożena 

Iwańska wspólnie 
panią Iwoną Rogo-

zińską i Samorzą-
dem Szkolnym zor-

ganizowała misiową 
paradę. Dzieciaki 

wesoło z nimi tań-
czyły i podskakiwały 

w rytm piosenek 
śpiewanych przez 
żelkowego misia 

Gummy Beara. Oto wyróżnione misie: Olivera Pluty, 
Darii Niemczyk, Grzesia Chojnackiego, Łukasza Treli-

ka, Oli Kazimierskiej, Kamila Winiarczyka i Agaty War-
szewskiej z klasy I, Marka Skawińskiego i Kingi Sma-

gieł z klasy II, Mag-
dy Knapik i Kingi 

Jesiołowskiej z klasy 
III, Krzysztofa 

Pawluka i Oliwii 
Langowskiej z klasy 

IV, Nikoli Winiar-
czyk, Wojtka Szym-
ków, Laury Ulbrich i 
Roberta Pawluka z 
klasy V oraz Karoli-
ny Lemańskiej, Martyny Brandt i Karoliny Treli z klasy 

VI. Gratulacje dla zwycięskich miśków. Oprócz tego 
miśki pojawiły się z naszym przedszkolu. Dzieci tań-

czyły z nimi i przytulały swoich pluszowych przyjaciół. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku w naszej szkole 

pojawi się jeszcze więcej pluszowych misiów. 
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Smakołyki na Wigilię z różnych stron świata ... 
Wielka Brytania 
W Anglii Wigilii nie ma. W pierwszy Dzień 
Świąt zjemy pyszne świąteczne dania: na-
dziewanego kasztanami indyka, zupę  
z żółwia oraz specjalny, bożonarodzeniowy 
pudding na bazie brandy i śliwek robiony 
znacznie wcześniej. Christmas pud-
ding to największa tradycja Wielkiej Bryta-
nii – w każdym domu przyrządza się go 
nieco inaczej, a niektóre przepisy przekazy-
wane są z pokolenia na pokolenie. 

Finlandia 
W Finlandii na Wigilię idzie się do sauny,  

a około 17.00 rozpoczyna się kolacja wigilijna, a której podawana 
jest pieczona szynka, zapiekanka z brukwi lub marchewki oraz sałat-
ka z czerwonych buraków. 

Portugalia 
Będąc na Święta w Portugalii nie można nie zjeść Rabadanas – trady-
cyjnych grzanek na słodko. Podawane są na gorąco, posypane cukrem 
i cynamonem. Poza grzankami, na Wigilię zjemy też smażonego dorsza 
z kapustą gotowaną. 
Ukraina 
Na Ukrainie bowiem, Wigilię ob-
chodzi się zgodnie z tradycją 
prawosławną, czyli 6 stycznia. 
Powinno być 12 potraw, też jest 
susz, gołąbki, barszcz i ryba. 
Najważniejszą potrawą jest jed-
nak kutia, a barszcz jest poda-
wany z fasolą. 

Łotwa 
Łotysze zamiast 12 mają 9 tradycyjnych potraw - ich skosztowanie 
gwarantować ma bogactwo w nadchodzącym roku. Podstawą wigilijnej 
wieczerzy jest kukis, czyli gotowana z jęczmieniem głowa prosiaka, 
do tego kiełbasa z jęczmieniem i groszkiem i potrawa „antydepresyjna” 
–  smażone mięso z bekonem i grochem. Dlaczego antydepresyjna? 
Bowiem jej zjedzenie ma zapobiec płakaniu w nadchodzącym roku. 

Włochy 
Będąc we Włoszech, przede 
wszystkim uwagę zwraca ogromna 
ilość szopek (a brak choinek). To 
szopka jest podstawą wystroju  
i dekoracji witryn sklepowych  
i domów. Według tradycji neapoli-
tańskiej, podczas Wigilii należy 
podać 7 gatunków ryb (tradycja 
związana z ilością dni, w które Bóg stworzył świat): zupa rybna, potra-
wa składająca się z ryby z ryżem, ryba pieczona i makaron z rybą. 
Niektórzy współcześni Włosi, kupują na Wigilię również homara.  
W pierwszy dzień Świąt można już jeść mięso, Włosi przygotowują 
więc na świąteczny obiad lasgne lub canelloni.  

Węgry 
Węgrzy na Wigilię jedzą mięso. 
Podstawą jest gulasz szege-

dyński z dzika, słoniny i kapusty, 
zupa rybna, a na deser koniecznie 

strucla z makiem. Węgierska 
Wigilia, tak jak i codzienna kuch-
nia węgierska jest ostra w smaku 

i mocno przyprawiona papryką. 
Wyrazisty smak potraw oraz tra-

dycja włączania mięsa do Wigilijnego menu, jest dla Polaka równie  
egzotyczna, co spędzanie Świąt w Gwatemali. 

Japonia 
Święta Bożego Narodzenia w Japonii świętuje większość osób, mimo 

tego, że Chrześcijan jest jak na lekarstwo (ok.1%). Japończycy nie mają 
dnia wolnego od pracy 25 ani 26 grudnia. Na ulicach widać jednak deko-
racje świąteczne – zachodnia kultura przesączyła się bowiem do Japonii i 
nasze święta to dla Japończyków okres mocno skomercjalizowany. Kupu-
je się prezenty, a w Wigilię najczęściej odwiedza restauracje. Te wigilijne 

kolacje mają jednak charakter głównie romantycznego spotkania niż 
rodzinnego. Tak naprawdę, Święta Bożego Narodzenia w Japonii przypo-

minają bardziej Walentynki niż Gwiazdkę. Co można zjeść? 25 grudnia 
zazwyczaj jada się pieczonego kurczaka z KFC. 

Gwatemala 
W Gwatemali ponad 60% obywateli to katolicy. Święta Bożego Narodze-

nia są mniej znaczące niż Wiel-
kanoc, która jest najważniej-
szym świętem w roku. Mimo 

to, na Boże Narodzenie  można 
skosztować specyficznych, 

tradycyjnych gwatemalskich 
potraw. Podstawą Bożonaro-

dzeniowego posiłku  
w Gwatemali są tamales. Jest 
to mielone mięso połączone z 

masą z mąki kukurydzianej, 
zawinięte w liście kukurydzy. Oczywiście, na stole w Gwatemali 25 grud-

nia nie może zabraknąć sosu guacamole. Pamiętajcie tez  
o tym, że na Boże Narodzenie w Gwatemali nie ma śniegu - dla Polaka, 

święta w upale to dość niecodzienne doświadczenie. 

Pomysł na pudełko świąteczne  

Składniki: glina modelarska lub modelina do wypalania, farba 
w sprayu w kolorze srebrnym, bezbarw-
ny lakier do paznokci, łańcuszek, igła  
i flamaster. 
Wykonanie: Oderwij mały kawałek 
gliny lub modeliny i zrób z niego kulkę. 
Używając flamastra, spłaszcz kulkę  
w gruby dysk i wygładź jej powierzch-
nię. Odciśnij na glinianym dysku swój 
kciuk. Zrób to mocno,  żeby linie papi-
larne były wyraźne. Igłą zrób u góry dysku mały otworek. 
Umieść gliniany wisiorek na blaszce wyłożonej papierem perga-
minowym lub folią aluminiową i włóż do piekarnika. Piecz glinę 

zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. 
Po wyjęciu i ostudzeniu wisiorka, spry-
skaj go dokładnie srebrną farbą  
w sprayu. Najpierw pomaluj jedną 
stronę i poczekaj aż wyschnie. Następ-
nie odwróć wisiorek i zrób to samo  
z drugiej strony. Pozostaw do wy-
schnięcia. Żeby wisiorek bardziej się 
błyszczał, pomaluj go lakierem bez-
barwnym. Przez otwór wisiorka prze-

ciągnij łańcuszek i PREZENT GOTOWY ! 

Efektowne opakowanie na prezent zrobisz własnoręcz-
nie w kilka minut. Pamiętaj o tym, że ważna  jest nie 
tylko  zawartość prezentu, ale i jego opakowanie ! 
Składniki: papierowe kwiaty, perełki, klej introligatorski, tek-
turowe  pudełko, grubsza i cieńsza tasiemka do obwiązania 
pudełek, ( ok. 150cm ) w dowolnym kolorze, 
Wykonanie: Przyklej do pokrywki pudełka kilka kwiatów, w 
ich środeczkach umieść  perełki. Obwiąż pudełko z jednej stro-
ny  grubszą taśmą, zawiąż ładną kokardkę. Prostopadle do 
grubszej taśmy zawiąż węższą i również zrób z niej kokardkę. 
Na koniec przesuń ją w kierunku grubszej taśmy tak, żeby 
dwie kokardki  połączyły się ze sobą i GOTOWE ! 

Coś do pudełka - Wisiorek z odciskiem kciuka 



Ciekawa książka, warto przeczytać … 
 Piękne Istoty to książka Garcia Margaret Stohl. Ethan, bohater powieści, 
mieszka w Gatlin – małym, nudnym miasteczku w Południowej Karolinie. Jest nasto-
latkiem, który gra w kosza i umawia się z dziewczynami. Uwielbia czytać i marzy  
o podróżach po całym świecie. Zwyczajna historia? Zapewne tak, gdyby nie fakt, że 
Etan ma swoją tajemnicę. Od miesięcy śni mu się ten sam sen. Widzi w nim tę samą 
dziewczynę, której nigdy nie spotkał. Pewnego dnia do jego klasy dołącza nowa 
uczennica. Okazuje się ona… dziewczyną ze snu. Lena zamieszkuje u swojego wuja 
Macona. Nie pasuje jednak do mieszkańców Gatlin. Inaczej wygląda, mówi, porusza 
się. Ma też swoją tajemnicę. Nad jej rodziną od pokoleń ciąży straszliwa klątwa, przez 
którą Lena nie może żyć jak zwyczajna nastolatka. Ethan zakochuje się w dziewczy-
nie, a ona odwzajemnia uczucie. Zdradza chłopakowi swoją tajemnicę. Aby uratować 
Lenę i ich miłość, Ethan próbuje znaleźć sposób na uniknięcie tragicznego losu. Drugą 
część książki, czyli „Istoty Ciemności” można dostać już w księgarniach. Obie te książ-
ki na pewno przypadną do gustu fanom „Zmierzchu”. 

Warto obejrzeć -  film „Nad życie”,  
który poruszy nawet naj-

twardsze serca 
Przez lata poznajesz tysiące osób, aż 
pewnego dnia spotykasz kogoś, kto zmie-
nia twoje życie. Na zawsze. Tak było z 
Agatą (Olga Bołądź). Odnosząca między-
narodowe sukcesy siatkarka zakochuje 
się bez pamięci w Jacku (Michał Żebrow-
ski). O takiej miłości marzyła przez całe 
życie. Wszystko miało być jak w bajce - 
piękny ślub, dzieci i dom w górach. Te 
plany przerywa jeden telefon. Po dramatycznej informacji Agata rozpocznie wyścig z cza-

sem. Zawalczy o siebie, o mężczyznę, którego kocha i o dziecko, którego pragnie nad życie. Czy miłość wszystko 
zniesie? Czy wszystko przetrzyma? 
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 Liber, właściwie Marcin Piotrowski 
(urodzony 10 lipca 1981 w Obornikach). To 
polski raper i autor tekstów. Były członek 
hip-hopowej grupy Ascetoholix, w której 
występował wraz z kuzynem Krzysztofem 
"Krisem" Piotrowskim oraz Dominikiem 
"Doniem" Grabowskim. Współtworzył także 
krótkotrwały projekt Rio Boss wraz z Kubą 
Mańkowskim i Sylwią Grzeszczak. Od 2004 
roku prowadzi solową działalność artystycz-
ną. Liber współpracował ponadto m.in.  
z takimi wykonawcami jak: Agnieszka Wło-
darczyk, Mezo, Slums Attack oraz Gosia 
Andrzejewicz. 

Moje zwierzątko … Nazywam się Weronika Koper-
ska. Chciałabym Wam przedstawić moich ulubieńców. Są ni-
mi pochodzące z Chin 
węże z gatunku zbo-
żówek chińskich. Mo-
gą one osiągnąć na-

wet do 1,5 metra dłu-
gości. Moi podopieczni  

jeszcze nie mają 
imion, ale usilnie za-

stanawiam się, jak ich 
nazwać. Węże żywią 

się gryzoniami. Miesz-
kają w terarium, gdzie 

mają swój ulubiony kącik. Jest nim gałąź, na której przesia-
dują godzinami. To nie są węże żyworodne,  

rozmnażają się, składając jaja. 

  


