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 W i ę k s z o ś ć  l u d z i  p o d  

koniec roku kalendarzowego czyni 

postanowienia na nowy rok. Niestety nasz zapał zazwyczaj jest krótkotrwały i często  już po 

tygodniu opuszczą nas chęci na jakiekolwiek zmiany. Tłumaczymy się wówczas brakiem czasu 

albo po prostu chęci. 

Dam Wam parę rad, które być może pomogą Wam zrea-

lizować postanowienia noworoczne. Najczęstsze postano-

wienia: 

- w tym roku schudnę - /bardzo powszechne szczegól-

nie wśród  dziewczyn i kobiet./ 

Aby to postanowienie było skuteczne można zrobić sobie 

tabelę z kolumnami takimi jak: picie wody, owoce, sport, 

zdrowa kanapka, dzień bez słodyczy, itp. Tabela 

może być zrobiona z wierszami na cały rok i co-

dziennie wieczorem należy ją wypełniać. To powin-

na być dobra motywacja. 

- przestanę obgryzać paznokcie - /także częste 

u dziewczyn i kobiet./ 

Aby spełnić to postanowienie, można zakupić spe-

cjalny lakier, po nałożeniu którego paznokcie mają 

ohydny smak i szybko nie mamy ochoty dotykać 

nimi ust.  Mi ten lakier bardzo pomógł. 

- rzucę palenie - najczęściej wśród  osób pełnoletnich, ale też wśród młodzieży. 

Realizacja tego postanowienia zajmie zapewne dużo czasu, szczególnie  osobom, które są uzależnione, 

ale myślę, że z pomocą przyjaciół każdy da sobie radę. Skutecznym sposobem jest zastosowanie poleca-

nych przez media gum lub tabletek. Jednak bardzo ważna w takich przypadkach jest silna wola, a najle-

piej to w ogóle nie zaczynać. 

Mam nadzieję, że powyższe rady okażą się przydatne i pomogą niektórym osobom.  

W żadnym wypadku nie poddawajcie się i wytrwale dążcie do celu.   
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 W poniedziałek 30 października 2017 ro-
ku uczniowie klas VI i VII wraz z wychowawcami   
w związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich 
Świętych odwiedzili stary cmentarz w Lubuczewie. 

Młodzież mi-
mo niesprzy-
jającej aury  
z zapałem za-
brała się do 
pracy. Spraw-
nie posługując się grabiami i szczotkami, uporząd-
kowali główny obelisk i kilka pobliskich, starych 
grobów. Na koniec zapalili znicze z emblematami 
szkoły. Oczyszczone miejsca spoczynku dawnych 

mieszkańców Lubuczewa wyglądały pięknie i dostojnie. 

Mikołajki – tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego  

6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach  polskich dzieo wolny od pracy.  

W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne. 

Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj (a właściwie osoba przebrana za niego) przynosił dzie-

ciom prezenty. Współcześnie w Polsce, nocą podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki,  

a przede wszystkim słodycze. W XIX i XX wieku, obdarzający dzieci podarkami w swoje święto Mikołaj, został 

przekształcony w baśniową postad rozdającą prezenty w Boże Narodzenie, wykorzystywaną w kulturze ma-

sowej. Jego atrybutami były siwa broda, pastorał, mitra oraz długa, czerwona szata biskupia.  

Wieczorem 5 grudnia obdarowywał owocami, orzechami, ciastkami czy cukierkami dobrze zachowujące się 

dzieci. Niegrzeczne uderzał pastorałem. Gdy nie pojawiał się osobiście, dzieci starały się przekazad, że czekają 

na prezenty, na różne sposoby. Z Holandii zachowały się zapisy o wystawianiu butów przy kominku. W Cze-

chach dzieci wieszały skarpety na ramach okiennych, a w Austrii kładły buty na parapecie. 

Współcześnie w Polsce, nocą z 5 na 6 grudnia, podkłada się dzieciom prezenty pod poduszkę, w buciku lub 

umieszcza się je w dużej skarpecie. W wielu szkołach wymieniania się drobnymi prezentami z wcześniejszym 

losowaniem „swojego mikołajka” czy „swojej mikołajki” (czyli osoby, którą się obdaruje). 
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 Narodowe Święto Niepodległości – święto paostwowe w Polsce obchodzone 

corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918,  
po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, 
zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie 
transformacji systemowej w 1989r. 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. 

 
“Twój do” - Wanda Chotomska 

Jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze  
- chleb, mama, dom gościnny, i Wisła, i Mazowsze. 

I jest w czerwieni maków, i w białych kwiatach wiśni, 
w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli. 

W mazurku chopinowskim, i w czarnym węglu Śląska, 
i tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. 
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Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze ... 
Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona 

Szkocji, Grecji i Rosji.  
Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagrabiano męskimi spodniami,  

w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża (Kresy Wschodnie).  
Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły 

ukochany (powszechne). 

Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, 
dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż (powszechne). 

 Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizo-
wania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień 

świętego Andrzeja jest świętem narodowym. 
 Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka 

z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny. 
 Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzuca-

nego przez nią cienia sylwetki przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych  

z jego zawodem itp.  
 Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: ta której but pierwszy dotarł do 

progu miała jako pierwsza wyjść za mąż. 

 Strona od której zaszczekał pies miała być tą, z której nadejdzie przyszły oblubieniec. 

 Dziewczyny dawały psu pieczone pierożki lub kulki z ciasta oznaczające wybranych chłopców i obserwowały, 

którą zje jako pierwszą. 

 Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami; dziewczyna do której gąsior 

najpierw podszedł (albo skubnął) – jako pierwsza miała wyjść za mąż . 
 Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały psa; ta dziewczyna, której placek 

został najpierw zjedzony jako pierwsza miała wyjść za mąż . 
 Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. Po-

tem dziewczyna przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami chłopców tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna 

miała potem wyjść za mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali kartkę z imio-
nami dziewczyn.  
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Potrawy Wigilijne ... 
           Święta Bożego Narodzenia to jedne z najpiękniejszych 
świąt chrześcijaoskich. W Polsce ten radosny okres kojar-
zony jest z obyczajem podawania 12 tradycyjnych potraw 
wigilijnych. Oprócz wieczerzy nie powinno zabraknąd: łama-
nia się opłatkiem, strojenia choinki, składania życzeo, 
śpiewania kolęd, obdarowywania się prezentami. Jednak 
największą wagę przywiązuje się do rodzinnego spotkania 
przy świątecznym stole. Nie ma co się oszukiwad, święta 
kojarzą się z wielkim obżarstwem. Zgodnie z tradycją na 
świątecznym stole powinno byd 12 dao. Oto te, znane  
z dzieciostwa, które pamiętamy ze świątecznych stołów 
naszych mam i babd: 
1.zupa grzybowa  
2. barszcz z uszkami 
3. karp 
4. kapusta z grzybami  
5. pierogi z kapustą i grzybami 
6. ryba po grecku 
7. śledź 
8. makowiec 
9. kluski z makiem 
10. kutia  
11. sernik 
12. kompot z suszu  

Prezenty na święta… 
 Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej  
i gorączkaświątecznych prezentów przybiera na 
sile. Trzebaw koocu kupid prezent dla każdego.  
Oto propozycje podarunków dla dziecka: 
- zabawki edukacyjne  
- gry planszowe 
- piórnik 
- piłka 
- pluszak 
Dla nastolatka: 
- telefon 
- tablet 
- kosmetyki 
- zegarek 
- pieniądze  
Dla rodziców: 
- portfel 
- kosmetyki 
- ramka ze zdjęciem rodziny  
- weekend w spa  
Dla dziadków: 
- gadżety kuchenne 
- koc 
- zestaw filiżanek  
- książka  
- kapcie. 
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Pyszności … BABKA MAJONEZOWA      Jak zorganizowad prywatkę dla mło-
dzieży? Przede wszystkim należy zebrad grupkę 

osób, które chciałyby wspólnie się bawid. Trzeba usta-
lid, gdzie i kiedy odbędzie się impreza. Przed zabawą 
należy przygotowad przekąski oraz napoje. Bufet naj-
lepiej zorganizowad w formie stołu szwedzkiego. Do 
jedzenia polecam koreczki, paluszki, słodycze i owoce, 
a do picia zimne napoje. Przed imprezą warto dowie-
dzied się, jakiej muzyki słuchają twoi przyjaciele, aby 
przygotowad odpowiednią płytotekę. Ważne jest też 
to, żebyście się nie nudzili, dlatego mam trzy propozy-
cje zabaw: 

1. Butelka- gra się w nią w kręgu i kręci butelką. Oso-
ba, która kręciła zadaje pytanie lub wyzwanie osobie, 
którą wskazała butelka. 
2. Czółko. 
3. Joga chalenge.  

Życzę wyśmienitej zabawy!!! 

Przygotuj: 5 jajek, 3/4 szklanki mąki pszennej, 3/4 szklanki mąki ziemniacza-
nej, 1 szklanka cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 4 czubate łyżki majo-
nezu. 
Przygotowad foremkę na babkę z kominkiem o pojemności 2,5 litra i wysma-
rowad ją masłem (bez posypywania bułką tartą). Oddzielid żółtka od białek. 
Białka ubid na sztywno ze szczyptą soli, dodawad stopniowo cukier i cały czas 
ubijad, następnie dodawad po jednym 
żółtku i dalej miksowad do połączenia się 
składników. Potem dodad majonez i wy-
mieszad łyżką. Obie mąki wymieszad z 
proszkiem do pieczenia i dodawad po 
trochu (np. na 3 tury) do ciasta, delikatnie 
wymieszad (już nie miksowad). Na koniec 
dodad zapach cytrynowy i wymieszad. 
Ciasto przełożyd do foremki.  
Piec 50 minut w temperaturze 180 stopni C. Po upieczeniu babkę wyjąd  
z piekarnika i wystudzid w foremce, następnie wyjąd z foremki i oprószyd 
cukrem pudrem. SMACZNEGO ... 

Dowcipy świąteczne 
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Moim idolem jest piosenkar-

ka MARGARET. Jej prawdziwe 

imię i nazwisko to Małgorzata 

Jamroży. Artystka urodziła się 

30 czerwca 1991r w Stargar-

dzie. Dzisiaj ma 26 lat. 

Jej muzyczna kariera zaczęła 

się w 2014r od piosenki „Thank 

You Very Much”. Piosenkarka 

swoje przeboje nagrywa w Szwecji, a jej prawie wszyst-

kie utwory są w języku angielskim. 

Margaret lubi się ubierać bardzo kolorowo, a jej znakiem 

rozpoznawczym jest bujna blond fryzura . 

Do największych przebojów piosenkarki należą : „Cool 

Me Down” , „Add The Blonde” , „What You Do” oraz 

„Heartbeat” . Piosenka „Start a Fire” została oficjalnym 

hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Męż-

czyzn. 

Idolka Emilii ... 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio 

po otrzymaniu jednego z nich mówi: - Święty Mikołaju, dzię-

kuję ci za prezent. - Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - 

Nie masz mi za co dziękować. - Wiem, ale mama mi kazała. 

Moją ulubioną pasją jest jazda na ro-
werze, ponieważ mogę wtedy trochę posza-
leć. Jazda rowerem korzystnie wpływa na 
środowisko, ponieważ nie zanieczyszcza go 
tak jak samochód. Jest to 
zdrowa forma aktywności 
dla ludzi w każdym wieku, 
wpływa na smukłą sylwetkę  
i spala energię. Dzięki jeź-
dzie na rowerze odczuwamy 
wysiłek fizyczny i szczę-
ście. Podczas jazdy przez 
las odstresowuję się, wpro-
wadza mnie to w dobry na-
strój. W taki sposób spędzam często czas  
z rodziną lub z przyjaciółmi. Jazda na rowe-
rze sprawia mi wiele przyjemności, nawet jak 
mam się potem uczyć. 

Przedszkolak pyta kolegę: - Co dostałeś na gwiazdkę? - 

Trąbkę. - Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! - To super 

prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! - W jaki 

sposób? - Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

Przychodzi mały Romuś z przedszkola. Mama z przeraże-
niem spostrzega, że dziecko ma podrapaną całą buzię. 
– Co się stało, synku? – pyta czule. 
– A, bo tańczyliśmy wokół choinki, pani kazała się nam wziąć 

za ręce, ale dzieci było mało, a jodełka taka duża... 

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. 

Do rodziny Pino-
kia przyszedł Mikołaj. Rozdał wszystkim  prezenty i roz-
mawia z Pinokiem, który ma bardzo niepewną minę: 
– O... widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci 
podarowałem? 
– Bo ja chciałem pieska albo kotka – odpowiada płaczli-
wym głosem Pinokio. 
– Niestety, zabrakło piesków i kotków. Zresztą, inne dzieci 
też ich nie dostały – wyjaśnia Mikołaj. 
– W porządku, tylko że ja się boję tego bobra. 
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Opis przyrody Patryka... 
 Rano rześko wstałem z łóżka. Podczas 
gdy pierwsze oznaki świtu dawały się we znaki, 
postanowiłem wyjść na spokojny, długi spacer. 
Świetliste promyki kojącego słońca wystawały 
poza horyzont, rozdając ciemnemu niebu lekkie 

światło.  

 Wyszedłem z domu. Ruszyłem przed sie-
bie polną dróżką otoczoną zewsząd gęstym la-
sem. Miłe zapachy igliwia i świeżych drzew to-
warzyszyły mi cały czas. Bez namysłu, z ciszą 
w duszy stąpałem po krętych polach, podziwia-
jąc uroki natury. Słońce wzeszło już poza hory-
zont, pokazując się między drzewami odległych 
lasów, a promienie padały idealnie między kłę-
bami gałązek, niskich koron drzew i krzewów, 
nadając otoczeniu niesamowity widok. Świat za-
czął się powoli budzić, różnorakie dźwięki dzi-
kiej natury i oddalone szumy obecności ludzkiej, 
na przykład jazda samochodów na niewidocznej 
już ulicy, towarzyszyły mi coraz częściej. Kłęby 
chmurek wałęsały się po rozświetlonym niebie. 
Łatwo można było się zachwycić, jednak mnie 
wypełniał dziwny spokój, który nie pozwalał mi 
nawet w tych chwilach logicznie myśleć. Otocze-
nie wydawało się z chwili na chwilę piękniejsze. 
Pośród zielonych pól i trawy zauważyłem nie-
wielkie wzniesienie. Postanowiłem usiąść na 
szczycie. Stamtąd było widać mój dom, który 
wyglądał jak niewielki klocek, ale nie tylko. Po-
dziwiałem również zamglone, dalekie obrazy do-
lin, lasów i pól uprawnych, które ukazały się 
moim oczom. Widok zapierał dech w piersiach, 
nie zdarzał się taki często. Zerwałem stokrotkę 
i patrząc na nią i pełzającego po jednym z płat-
ków robaczka, zadumałem się. Życie potrafi być 
zdumiewające, jednak trzeba to dostrzec.  

Dar, który otrzymaliśmy my wszyscy, jest 
cenniejszy niż nam się wydaje. Na przykład 
takie robaczki. Z tego daru korzystają ich 
miliardy. Miliardy miliardów. A każda taka 
istota żyje własnym życiem. Taki "prezent" 
dla świata jest wielkim, bo... 

 

 

 Wreszcie wyrwałem się z myśli. 
Spojrzałem wokół siebie. Coś się zmieniło. 
We mnie. Zaczęła napełniać mnie energia, 
pozytywne myśli, a ich natłok tworzył 
"dobry bałagan". Wstałem, odłożyłem ro-
ślinkę i zacząłem iść przed siebie. Coraz 
szybciej. Nagle energia osiągnęła punkt 
kulminacyjny, więc zacząłem biec. Pa-
trzałem tylko przed siebie, nie byłem do 
końca świadom tego, co robię. 

 
 
 
 
 
 

 W mgnieniu oka znalazłem się przed 
drzwiami. Pociągnąłem energicznie za 
klamkę. Wszedłem do salonu, położyłem 
się na kanapie i rozmarzyłem się. A z ok-
na nadal było widać te piękne łąki i lasy. 
Długo tego nie zapomnę. 
 Warto więc zwlec się z łóżka wcze-
śniej i zwiedzić to, co oferuje nam Matka 
Natura. 

Autor: 
Patryk Polechoński, kl. 7 


