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JEST TAKIE MIEJSCE, TAKI KRAJ...
W POLSCE SĄ WYJĄTKOWE
Święta Narodzenia Pańskiego w
Polsce mają niezwykły wymiar
duchowy, wciąż potrafiący się
oprzeć konsumpcyjnemu charakterowi współczesnego świata.
Na szczególną atmosferę tego okresu składają się zarówno znaczenie Bożego
Narodzenia w kościele
katolickim, jak i cechy
narodowe. Polskie tradycje i obyczaje świąteczne różnią się nieco
od tradycji popularnych
w innych krajach. Nie
bez powodu niemal
każdy, kto spędzał święta w
Polsce, nie potrafi potem z niczym
p o równać specyficznej atmosfery i
wyjątkowej odświętności, która towarzyszy u nas Bożemu Narodzeniu.
GWIAZDKA NA SZCZYCIE
CHOINKI TO SYMBOL NADZIEI
W wigilię, niekiedy dzień przed, iglaste
drzewko jest ubierane przez domowników, co
ma zapewnić dobrobyt w nadchodzącym roku.
Choinki, rzecz jasna, ubiera się na całym świecie, ale w
Polsce jest to czynność
szczególnie pieczołowicie
wykonywana. Dawne
owoce i słodycze zastąpiły
wprawdzie dziś bombki i
lampki, ale symbolika jest
wciąż ta sama. Najważniejszym aspektem choinki
są oczywiście prezenty,
które są pod nią składane i
dzielone między wieczerzających w wigilię. Nie trzeba dodawać, że na moment
rozdawania prezentów najbardziej czekają dzieci. Dlatego
czasami rodzice nie mogąc nakłonić swoich pociech do
zjedzenia kolacji, starają się je przekupić obietnicą rychłego rozpakowania podarków. Ciekawa jest historia gwiazdy umieszczanej na szczytach choinek. W przeszłości jej
miejsce niekiedy zajmował anioł. Gwiazdka ma symbolizować nadzieję, na wzór właśnie gwiazdy betlejemskiej,
która Trzech Króli zaprowadziła do Dzieciątka. W okresie
komunizmu złotą gwiazdę usiłowano zastąpić czerwoną, a
niekiedy szpicami na kształt kopuł kremlowskich cerkwi,
ale tradycja okazała się silniejsza. Podobnie, w Polsce
nigdy „Dziadek Mróz” nie wyparł „św. Mikołaja”.

ADWENT W NASZYM ŻYCIU
Ważnym elementem, choć coraz bardziej zanikającym, jest przeżywanie
okresu adwentu, jako okresu prawdziwego przygotowania do świąt. Zgodnie z tradycją, chociaż adwent to radosne oczekiwanie, nie powinno się
w tym okresie organizować hucznych zabaw, a raczej uczestniczyć w rekolekcjach i
spowodować wewnętrzne wyciszenie. Wciąż całkiem
wielu Polaków podejmuje w tym okresie pewne wyrzeczenia, jak np. powstrzymywanie się od spożywania
alkoholu, czy słodyczy. Nie jest to, wbrew pozorom,
takie łatwe. W okresie przedświątecznym kultywowane
jest także wiele innych tradycji, m.in. budowanie szopek bożonarodzeniowych, upamiętniających te niezwykłe chwile, w których rodził się Jezus Chrystus.
Są one obecne we wszystkich kościołach, ale także w
domach, a te najsłynniejsze, krakowskie, są potem wystawiane na rynku. Szopki budowane są też w innych
krajach, ale polskie mają szczególny charakter.
Nie można sobie oczywiście wyobrazić Bożego Narodzenia bez choinki.
NAJPIĘKNIEJSZYM POLSKIM OBYCZAJEM
JEST ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
W wigilię Bożego Narodzenia, mimo niedawnego zniesienia przez
prawo kościelne oficjalnego zakazu,
wciąż kultywuje się w Polsce post
ścisły. Oznacza to maksimum trzy skromne posiłki
tego dnia, bez mięsa i alkoholu, choć najtwardsi potrafią nie jeść nic aż do wieczerzy, również postnej. Tradycja głosi, że do
stołu wigilijnego zasiada się, gdy na niebie pojawi
się pierwsza gwiazda - to także odniesienie do
gwiazdy betlejemskiej, która wskazywała pasterzom szopę, w której narodził się Bóg. W wigilię
na stole króluje karp, o tym wiedzą pewnie wszyscy. Na pamiątkę 12 apostołów przygotowuje się
12 potraw. Jedno nakrycie zostawia się puste, na wypadek, gdyby pojawił się nieznajomy, którego w ten niezwykły dzień należy podjąć wieczerzą. Niektóre rodziny
zapraszają w ten dzień osobę ubogą, potrzebującą, bądź
dziecko z domu dziecka. Pod świątecznym obrusem z
reguły umieszcza się nieco siana, upamiętniającego
fakt, że Zbawiciel urodził się w ubóstwie, w pasterskiej
szopie pośród zwierząt. Święta to czas przebaczenia i
składania sobie życzeń, a łamanie się chlebem, choć w
czasach pierwszych chrześcijan praktykowane raczej
przy okazji Wielkiej nocy, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, żywe pozostaje już tylko w narodach dawnej,
przedrozbiorowej I Rzeczypospolitej. Na wsiach gospodarze kultywują dzielenie się opłatkiem ze zwierzętami.

KURIER SZKOLNY
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MAGIA ŚWIĄT
BOŻEGO
NARODZENIA
TRADYCJE I PRZESĄDY WIGILIJNE
Wigilia kojarzy
się Polakom
również
z
wieloma innymi, może mniej znanymi tradycjami, przekazywanymi zwyczajowo z pokolenia na pokolenie. Jeden z przesądów mówi, że na tę
najbardziej wyjątkową w roku kolację trzeba
założyć coś nowego, czego jeszcze nie miało
się na sobie. Podczas wieczerzy należy spróbować wszystkiego, co znajduje się na stole. Do portfela zaś warto włożyć łuskę ze świątecznego karpia, żeby
zapewnić sobie pomyślność w nadchodzącym roku.
Brak kłopotów z gotówką zapewnia również zjedzenie
gotowanej fasoli. Po wigilijnej wieczerzy wciąż większość
Polaków udaje się na pasterkę, czyli mszę bożonarodzeniową odprawianą o północy. Ta tradycja istnieje także w innych krajach, ale np. w Chicago wstęp na tę wyjątkową
mszę odbywa się za okazaniem zaproszenia, które wcześniej proboszcz rozdaje reprezentantom poszczególnych
rodzin.

ŻADEN NARÓD NIE MA
TAK DUŻO KOLĘD
Święta mają też wymiar artystyczny - śpiewa się
kolędy, wystawia
jasełka i kolęduje. Oficjalnych bożonarodzeniowych pieśni jest w Polsce 52 i
żaden naród nie może się poszczycić taką liczbą. Jasełka to z kolei
inscenizacje Narodzenia Pańskiego,
oparte na tradycji biblijnej i ludowej,
gdzie niezmiennie od lat, poza Świętą
Rodziną, występują pasterze, aniołowie, Trzej
Mędrcy i zły król Herod. Kolędowanie z kolei polega
na wędrowaniu od domostwa do domostwa przez
młodzież, poprzebieraną za różne postacie kultowe i
w pewien sposób magiczne: Turonia, Heroda, Żyda,
Turka. Ważnym atrybutem kolędników jest wspomniana już szopka, ponadto inscenizują oni sceny
związane z Bożym Narodzeniem. Nieodłącznym elementem jest wymuszanie okupu w postaci słodyczy
lub drobnych sum pieniędzy od osób, które przedstawienie oglądają. Z PROJEKTU K. KUBRAKA

Świąteczna kartka

AKCJE
SZKOLNEGO KOŁA „CARITAS”
29.11.2010r
ruszyła charytatywna
akcja świąteczna Szkolnego
Koła
Caritas
i
młodzieży
z naszej
szkoły. W ramach tej akcji rozprowadzaliśmy
kartki świąteczne Pięknie, ręcznie wykonane
kartki mogą być wysyłane bliskim i znajomym ale mogą być
również ozdobą świątecznego stołu.
Dochód z akcji przeznaczony zostanie na
potrzeby Szkolnego
Koła Caritas.

KIERMASZ
STROIKÓW I OZBOB ŚWIĄTECZNYCH

Kiermasz to doskonała
okazja dla wszystkich
na zakup oryginalnych,
niepowtarzalnych, ręcznie wykonanych stroików świątecznych,
bombek, szopek i innych
ozdób.
Takimi słowami zapraszaliśmy wszystkich, do salki
katechetycznej w dniu 19
grudnia po każdej mszy św.
T u t aj zgr o m a d zi l i ś m y
wszystkie przygotowane
przez uczniów naszej szkoły
siostry zakonne i Szkolne
Koło CARITAS ozdoby.
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PASOWANIE NA UCZNIA
Dla pierwszoklasistów to niezmiernie ważne wydarzenie. Wszyscy chyba pamiętamy te niezwykłe chwile w swoim życiu.

18 listopada odbyła się,
jak co roku w naszej
szkole, uroczystość
ślubowania uczniów
klas pierwszych. Liczne zgromadzili się na niej rodzice
i rodzeństwo pierwszaków. Z tej okazji
najmłodsi pod kierunkiem nauczycieli
– wychowawców przygotowali program artystyczny, który miał być świadectwem ich dojrzałości szkolnej .
Oparty został on na umiejętnościach,
które uczniowie zdobyli w pierwszych
miesiącach nauki. W inscenizacji wykorzystano znana bajkę o Smurfach,
które wybierają się do szkoły po naukę.
W dalszej części programu pierwszaki
prezentowały zdobyte
wiadomości,

Żadnego błędu w zeszycie, samych
piątek z czytania. Wiele książek pięknych, nowych i audycji kolorowych.
Dla każdego słońca wiele, cały tydzień
i w niedzielę. Żeby wszystkim zawsze
było dobrze z nami, tego życzą pierwszej klasie wszyscy żakowiczanie.

które oceniane były przez dobre
wróżki.
Naj ważniejszym
i najbardziej podniosłym punktem
programu
było
pasowanie pierwszaków na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły,
którego dokonała Pani dyrektor. Nakładała każdemu z nich symboliczny ołówek na ramie i życzyła dużo
sukcesów w nauce. W nagrodę za
trud włożony w przygotowanie uroczystego ślubowania, uczniowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy,
piękne kolorowe książki i słodycze.
Przybyli na uroczystość goście nagrodzili występy gromki brawami
Miłym akcentem był przygotowany
przez rodziców obfity i słodki poczęstunek.

50 rocznica śmierci generała
Antoniego Chruściela
W dniu 28
listopada
2010 roku
delegacj a
n a s z e j
szkoły wzięła udział w uroczystościach związanych z 50 rocznicą śmierci generała Antoniego
Chruściela, patrona szkoły. Uroczystości, przygotowane przez pana Zbigniewa Niemca, rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Specjalnie na tę
okazję do Warszawy przyjechała ze Stanów Zjednoczonych pani Jadwiga Chruściel, córka generała.
We mszy św. udział wzięli rodzina generała, przyjaciele, kombatanci i przedstawiciele władz miasta Warszawy wraz z pocztami sztandarowymi. Wyróżnieniem
dla naszej delegacji była możliwość przedstawienia
wszystkim uczestnikom sylwetki generała, odczytanie modlitwy wiernych oraz fakt, że poczet sztandarowy stał przy ołtarzu głównym. Zostaliśmy przyjęci
bardzo gościnnie przez proboszcza tej parafii księdza
prałata Tadeusza Sowę. Po mszy dalsze uroczystości

odbyły się na Cmentarzu
Powązkowskim przy grobie
generała. Zostały tam złożone wiązanki i zapalone
znicze przy asyście żołnierzy z Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Mieliśmy także możliwość pomodlić się przy pomniku
ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Potem odbyło się
krótkie spotkanie naszych uczniów i nauczycieli z panią
Jadwigą Chruściel, podczas którego opowiedzieliśmy
o życiu naszej społeczności szkolnej i mieliśmy okazję,
aby zaprosić panią Jadwigę do Gniewczyny. W delegacji
udział wzięli uczniowie: Angelika Spólnik, Angelika
Mazur, Judyta Jagieła, Sylwia Ficek, Bartłomiej
Rachfał, Jakub Słysz, nauczyciele: Józef Chajec, Maria
Kołodziej, Marta Dryś, Magdalena Weselak, oraz byli
dyrektorzy pani Łucja Dryś i pan Zdzisław Kędra.
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W duchu wdzięczności i szacunki dla
wszystkich,
którzy
walczyli za wolność
naszej Ojczyzny i za nią oddali swoje
życie, młodzież naszej szkoły pod
opieką siostry Klary przygotowała
program artystyczny. W czasie
przedstawienia zostały przypomniane
ważniejsze fakty historyczne z czasów
niewoli Polski. Program ten mieli okazję zobaczyć uczniowie naszej szkoły
oraz mieszkańcy wsi w kościele parafialnym p.w. św. Mateusza. Następnie
została odprawiona Msza święta za Ojczyznę. Uroczystości uświetniła swoimi występami Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Tryńczy.

Jak uczciliśmy Odzyskanie Niepodległości?
W tym roku trochę inaczej
obchodziliśmy 11 LISTOPADA
Nie w szkole ,ale w kościele – w
łączności z całą społecznością wsi.
W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka:
by przez szacunek dla przeszłości,
ten dzień na zawsze dla Polaka
Pozostał Dniem Niepodległości
11 listopada" M. Brykczyński

Tym razem kino „ Zorza”
To był Masowy
wyjazd!
29 października 2010
r. do kina „Zorza” w
Rzeszowie pojechało
aż stu uczniów naszego gimnazjum z klas
I, II, III. Obejrzeliśmy film „Śluby Panieńskie”
w reżyserii Filipa Bajona. Wrażenia były różne.
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Klasy IV-VI szkoły podstawowej wzięły udział w
wycieczce szkolnej do kina „Zorza” w Rzeszowie.
Obejrzały film pt. „Street Dance” w technologii
3D, który bardzo się podobał i dostarczył
wszystkim wielu wrażeń.
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"Śluby panieńskie" w reżyserii Filipa Bajona to film, który ciężko zapamiętać na dłużej.
Choć pomysł na osadzenie historii na wpół w
obecnym czasie to pomysł niezły, obrazowi brakuje klimatu Fredry. Wyszła ostatnia polska komedia romantyczna.
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15 października w zbiorowym wyjeździe uczestniczyło 78 uczniów i 7 opiekunów. Po projekcji filmu
mieliśmy okazję spędzić
miło czas na rynku w Rze-
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szowie. Zadowoleni wróciliśmy do domu ok. godz. 14.
Było wspaniale
!

Trochę tylko po
rysowane były ok
ulary.
Może tylko ja m
iałam takie wra
żenie?
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DAR SERCA DLA DZIECI Z TRZEŚNI
Wzruszeni ogłoszeniem ks. Proboszcza,
o trudnej sytuacji rodzin, a szczególnie dzieci
na terenach popowodziowych, postanowiliśmy, jako społeczność szkolna, pomóc konkretnej miejscowości. Zebraliśmy od wszystkich klas
i pracowników szkoły 1813 zł. Za nie kupiliśmy najpotrzebniejsze rzeczy. Chcemy, aby i one na Święta Bożego
Narodzenia czuli się szczęśliwi.
„PEŁMIA SZCZĘSĆIA W ŻYCIU
POLEGA NA PRZEKONANIU, ŻE
„MIŁOŚC ŻYWI
SIĘ MIŁYMI
DROBNOSTKA
MI”

JEST SIĘ KOCHANĄ

Czy dziś, drogi czytelniku, powiedziałeś
coś miłego temu, kogo kochasz. Podziękowałeś mamie za obudzenie Cię i przygotowane śniadanie. Idąc do szkoły uśmiechnąłeś się do
przechodnia, pani w sklepie życzyłeś miłego dnia? Pamiętaj! Miłość składa się z wielu drobnostek, niepozornych gestów, małych dowodów sympatii, które stanowią dla Ciebie świadectwo, że jesteś kochany. Dla
Ciebie lub, analogicznie, dla każdego człowieka. Dlatego
okaż pomoc koledze z klasy, szczerze uśmiechnij się do
nauczyciela. Wyręcz mamę, zabierając młodszego brata
na spacer, albo pograj z nim w piłkę. Pochwal bogactwo
ofert handlowych i duży wybór w sklepie; ekspedientka
na pewno się ucieszy. Jedno miłe słowo na powitanie
może być dla niejednego człowieka promykiem, który
rozjaśni mu cały dzień. A i Ty poczujesz się przez to

Uszka wigilijne
Na tradycyjnej wigilii nie może zabraknąć
uszek.
Wykonanie ich jest

stosunkowo proste, choć
pracochłonne. Wyręczmy mamę- to
może być świetną zabawą dla nas.

Ciasto na pierogi:
4
1kg mąki, 2 jaja, pół szklanki ciepłego mleka,4 dkg masła, sól. Nadzienie: 10 dkg suszonych grzybów, 1 cebula, 1 jajko, sól , pieprz.
Przygotowanie
1. Mąkę wymieszać z jajkiem, solą i wodą, wyrobić
niezbyt twarde ciasto.
2. Rozwałkować, pokroić w kwadraty (ok.4×4 cm),
nakładać nadzienie. Zlepiać w trójkąty.
3. Grzyby namoczyć, ugotować, odcedzić, przepuścić
przez maszynkę (wywar można zużyć do zupy lub sosu).
4. Cebulę pokroić w drobną kostkę i podsmażyć na
tłuszczu na złoty kolor, dodać grzyby, ostudzić.
5. Następnie wbić do grzybów jajko i dobrze
wymieszać, doprawić solą i pieprzem.
Uszka gotować we wrzącej, osolonej wodzie.
Serwowanie Najlepiej smakują w barszczu wigilijnym

Akcja „ Świąteczna paczka”
W tym roku po raz kolejny Szkolne Koło
Caritas we współpracy z całą społecznością szkolną od 1 grudnia prowadzi
zbiórką darów, które zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym z naszej miejscowości. Ludzie
dobrej woli z całej wsi i my młodzież o
dobrym wrażliwym sercu składamy artykuły pierwszej
potrzeby, przybory toaletowe, przybory szkolne, chemię,
słodycze itp. sekretariacie szkolnym lub do oznaczonych
koszyków rozmieszczonych we wszystkich sklepach naszej
wsi. Tegorocznej akcji przyświeca hasło: „ Chcemy, aby
te Święta były dla wszystkich wyjątkowe”

GÓRA GROSZA 2010
Już po raz jedenasty rusza jedna z
największych akcji charytatywnych w Polsce - Góra Grosza.
W ubiegłym roku uczniowie z ponad 10 tysięcy szkół z całej Polski
zebrali 180 ton drobnych monet
o wartości ponad 2,4 miliona
złotych, a w sumie - w dotychczasowych edycjach akcji – ponad 15 mln
złotych. Środki te zostały wykorzystane na pomoc
dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych itp W czasie tegorocznej akcji nasza szkoła zebrała 759, 49 zł

Ryba po grecku
Ryba po grecku to klasyk w
Polsce. Jest dobra zarówno
od święta, jak i na co dzień.
Składniki: 10 średnich
marchewek, 1 por, 1
cebula,250ml przecierupomidorowego 3 filety z
dorsza lub mintaja, 1 opakowanie
4
przyprawy do ryb.
Przygotowanie
1. Warzywa umyć, obrać i zetrzeć na tarce.
Wymieszać, a następnie dodać przecier pomidorowy.
2. Filety obsypać Vegetą do ryb, panierować w bułce
tartej i podsmażyć.
Kawałki ryby ułożyć w naczyniu na przemian
ze startymi warzywami.
Serwowanie
Odpowiednie do podawania zarówno na zimno, jak i po
podgrzaniu.

KURIER
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Dowcipy o św

Mikołaju

Jasio pyta
Tatę:
- Jak myślisz, ile kilometrów jest z Warszawy do Lublina?
- Sto osiemdziesiąt.
- A z powrotem?
- Tyle samo.
- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką
a Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień,
a między Nowym Rokiem a gwiazdką prawie cały rok!

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem perfumy!
LIST DO ŚW. MIKOŁAJA:
"Święty Mikołaju! Ponieważ mam małe kieszonkowe,
włóż mi pod poduszkę bębenek, trąbkę i pistolet na kapiszony. Dzięki temu dziadek będzie mi płacił za to, że
nie zagram na bębenku, narzeczony mojej siostry za to,
że nie zatrąbię, kiedy oni się całują, a moja babcia, która ma słabe serce, za to, że nie będę jej straszyć wystrzałami z pistoletu.
Jasio".

ZABAWA
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SZCZYPTA HUMORU
Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych
świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki
świeżuteńkich kości, to jeszcze
ludzkim głosem będę mógł powiedzieć swojemu panu, co o nim myślę!
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!

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie
w porządku. Przed kilkoma dniami
ANDRZEJKOWA
przebrał się za starego dziadka
i twierdził, że nazywa
się
św. Mikołaj!
MIKOŁAJ
W SZKOLE

Mikołaj w szkole
to wyśmienita zabawa
i trochę luzu !
Kiedy mówimy ANDRZEJKI,
myślimy tylko o zabawie tanecznej. Lanie wosku, wyprowadzanie butów, karteczki z imionami
pod poduszką i tym podobne rzeczy
wyszły z mody.
A szkoda! Nie
umiemy się już bawić, czy nie chcemy?
Gimnazjalistka:
- Myślę, że tego typu zabawy andrzejkowe wychodzą już z mody, że
w ogóle tradycje zanikają. Obecnie
wolimy (czyt. Gimnazjaliści) przetańczyć całą noc niż
lać wosk czy wróżyć. Niektórzy uważają takie zabawy
za dziecinne, a niektórzy nawet za przesądy. Od kilku
lat wybieramy więc w szkole tańce przy zespole Eden.
Tak było i w tym roku. W czwartek, 25 listopada od godz.11poszczególmne klasy, zaczynając od przedszkola i zerówki, bawiły się wyśmienicie na hali gimnastycznej.

Czerwony strój, … czapka, … długa, biała broda,
… ciężki worek…. MIKOŁAJ!!! Mimo, że nie
wszyscy w niego wierzą,
to właśnie teraz mieli okazję zobaczyć go na własne
oczy. Od godziny ósmej
pracował bardzo ciężko .
Pomagały mu dwa aniołki.
Jednak i otrzymanie prezentu okazało się nie takie
proste. Mikołaj dokładnie wypytał niektórych
o ich zachowanie w ciągu roku, o pilność w
nauce, wszystko po to, aby przekonać się czy
zasłużyli na prezent. Inni musieli długo tłumaczyć się z niewłaściwego zachowania i obiecać
Mikołajowi poprawę. Młodsze dzieci
przytulał, brał na kolana. Znikł tak
szybko, jak szybko się pojawił.
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SUKCESY SZKOLNE
KONKURS Z
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
POD HONOROWYM PATRONATEM
Instytutu Nauk Biblijnych
MIĘDZYSZKOLNY
Katolickiego Uniwersytetu
KONKURS BIBLIJNY
Lubelskiego Jana Pawła II
„W KOMUNII
oraz Dzieła Biblijnego Imienia
Z BOGIEM”
Jana Pawła II Archidiecezji
W dniu 16 listopada
Lubelskiej

odbył się etap szkolny
Konkursu Biblijnego „W komunii z Bogiem”, na podstawie Ewangelii wg. św. Mateusza. Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych w Archidiecezji
Przemyskiej. Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział
uczniowie klas I– VI. Laureatami etapu szkolnego zostali: Basia Gardziel z klasy VIb, Kacper Wasilewski
z klasy Va i Rafał Dąbrowicz z klasy VIb. Uczniowie ci
zakwalifikowali się tym samym na etap dekanalny.
Życzymy im powodzenia i jak najlepszych wyników.

Wojewódzki
Konkurs
Krasomówczy

W dniu 5 listopada 2010 roku trzech uczniów naszego
gimnazjum wzięło udział w I Międzygimnazjalnym
Konkursie z Języka Angielskiego organizowanym
pod patronatem Wójta Gminy Jarosław i wydawnictwa Pearson Longman. Konkurs przeprowadzony
został w Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej, a brali w
nim udział uczniowie ze szkół gminy Jarosław, Przeworsk i Tryńcza. Konkurs składał się z trzech części:testu leksykalno – gramatycznego wraz z elementami
wiedzy o Wielkiej Brytanii;- dyktanda;- angielskiej
łamigłówki. Uczniowie naszego gimnazjum zajęli następujące miejsca: I miejsce oraz nagrodę główną –
aparat cyfrowy ufundowany przez Wójta Gminy
Jarosław otrzymała uczennica klasy III a – Anna
Kisiel. II miejsce oraz nagrodę słownik ufundowany
przez wydawnictwo Pearson Longan otrzymała
uczennica klay III b – Sylwia Ficek X miejsce oraz
nagrodę pocieszenia otrzymał uczeń klasy II b –
Dawid Konieczny. GRATULUJEMY!

W dniu 12 października 2012010r.w
sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Przeworsku odbył się Woje-

wódzki Konkurs Krasomówczy dla szkół gimnazjalnych. Organizatorami
imprezy było Kuratorium Listopadową tradycją Trynieckiego Centrum Kultury staOświaty w Rzeszowie, ły się już konkursy poetycko-literackie. W tym roku
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie oraz Starostwo Powia- uczniowie recytowali utwory Juliusza Słowackiego.
towe w Przeworsku. Patronat honorowy objął Pan Miro- Tegoroczne spotkanie miało charakter przeglądu. Wszysław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki. Celem konkursu scy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkobyło zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji we ufundowane przez TC, nie przyznawano żadnych
języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do pięknego
miejsc. Nasza szkołę reprezentowały: z kl. 4 - Paula
Konieczna,
Karolina Janusza; z kl.6 - Sylwia Bosak,
i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności
poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Gabrysia Ciupa; z gim. – Ola Motyka i Kinga Szczotka. Wypadły doskonale!
Naszą szkołę reprezentowały: Anna Ryfa i AlekCzujemy
jednak
pewien niedosyt– powiedziały starsandra Rzeczyca z I gim., które opowiadały o walorach własnego regionu, jego zabytkach, historii sze uczestniczki w kuluarach. - Uważamy, że lepsza
byłaby zdrowa rywalizacja, a więc konkurs i kolejne
i współczesnych osiągnięciach.
miejsca. Większą motywacje, a tym samym i satysDecyzją jury Anna zajęła VI miejsce, a Ola VIII miejsce.
fakcję mielibyśmy, gdyby było szersze audytorom.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Może organizatorzy wezmą to pod uwagę?

Z życia wzięte
NIEZBĘDNIK CZŁOWIEKA
WYCHOWANEGO
ZDANIEM NAUCZYCIELA
teraz lekcję języka polskiego.
To taki uniwersalny język pomiędzy Odrą a Bugiem i od Bałtyku do Tatr. Wspólna Mowa osobników żyjących w naszym
kraju. No, ale to jest oficjalny język narodowy w starannej jego odmianie. Jak bardzo jest oficjalny, można przekonać się o tym w dowolnej szkole. Podczas lekcji młodzi ludzie gimnastykują twarz, usiłując władać poprawna i literacka polszczyzną. Ale po dzwonku na przerwę
natychmiast pojawiają się dziwaczne końcówki, triumfują monosylaby, skrótowce i kalki z obcych języków. Lekki śmietnik i chaos, prawdę powiedziawszy. Ale OK ! To
wasza gwara, wasze uczniowsko-młodzieżowe narzecze.
Nikt– a zwłaszcza my– nie zamierza wam go odbierać.
Młodzież nie potrafi istnieć bez swego odrębnego kodu
językowego, tak było, jest i będzie. Spróbujmy jedynie
wprowadzić tu maleńkie ,, ale „ : język polski trwa, a
gwary się zmieniają. Dlatego ostentacyjne odrzucenie
przez was Wspólnej Mowy może mieć takie konsekwencje, że sami zostaniecie odrzuceni jako niemi.
Zrobimy
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tych ubiegłego wieku oznaczało próby poderwanie
dziewczyny, ale słowa ,,bajerancki” , które zrobiło
karierę dopiero w latach 80-tych, nie znano wtedy
wcale. A pieniądze ? Dziś to jest ,, kesz” , ,, kasiora” , ,,peeleny”, trzydzieści lat temu mówiło
się ,,chajs” albo ,,flota”. ,,Ekstralaska” przed waszym narodzeniem nazywała się ,,wdechowa babka”. Dziś z coraz większą swobodą posługujecie się
określeniem ,,zajebiście”, ale w czasie gdy uczyliście się odróżniać pierś matki od gumowego
smoczka, ten wyraz dopiero raczkował w języku
mówionym i miał opinię wyjątkowo nieprzyzwoitego. Zaś cztery dekady temu mogole nikt nie znał
tego słowa i mówiono zamiast niego : ,, byczo” , ,,w
dechę” albo ,,gitara”. Obecnie nikt nie powie ,,
gitara”, żeby się zachwycić, ale za to mruknie ,,narta” przy pożegnaniu.

Po co ten wykład ?

Macie przeciecz być sobą, bo JA każdego z was
jest najwyższą wartością w społeczeństwie kierującym się zasadami tolerancji i demokracji. Więc
bądźcie sobą i gadajcie tak, jak chcecie! Ale gdy
rozmawiacie z druga osobą, miejcie pewność, ze
ona was rozumie. Jeśli może nie zrozumieć, przejedzcie na Wspólna Mowę. Skora macie się w niej
porozumiewać, musicie ja poznać na tyle, by poKilka przykładów
Przetłumaczcie takie zdanie: ,,Gitplaneta, żaru kopsa” trafić zrobić z niej użytek.
Nie Kminicie? To proste, ta przed 40-tu laty wasi rówieMusimy znaleźć złoty środek pomiędzy
śnicy komentowali fakt, że to dobrze, iż nasze wspaniałe
tym,
czego oczekują od nas inni, a tym,
słonce tak mocno przygrzewa. Ale gdybyście wtedy spyczego potrzebujemy dla siebie.
tali rówieśnika, ,,czy obczaił” , popatrzył by na was baraJerseye Norman
nim wzrokiem. ,,Branie babki pod bajer” w latach 50-

♦

♦

♦
♦

KILKA PORAD:
Z językiem, którym mówisz, jest jak z ubraniem,
które nosisz . Na każdą okazję trzeba je odpowiednio dobrać. Dlatego nieskrępowana swoboda językowa pasuje do pełnego luzu spotkania rówieśników, ale
nie na eleganckim przyjęciu czy podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.
Nie drwij z tego, że ktoś nie rozumie twojego narzecza. Ono zmienia Się tak szybko, że ludzie, którzy już
dawno skończyli szkoły, nawet nie próbują za tymi
zmianami nadążyć. Na pewno chętnie zapoznają Się z
najnowszymi trendami, choćby na zasadzie ciekawostki. Jeśli więc masz wdzięcznych słuchaczy– naucz
ich czegoś!
Mów tak, byś z drugim Polakiem dogadał się bez tłumacza.
Twój młodzieżowy język, twoje ukochane narzecze
rozejdzie się za kilka miesięcy w szwach, jak stary
ciuch. Zostaną z niego tylko pojedyncze słowa, które
wejdą do języka potocznego, Np.. „wypas” i „cool”
przejęły już starsze pokolenia. Dlatego nie przywiązuj
się zbytnio do narzecza, bo i tak wrócisz do Wspólnej
Mowy szybciej, niż ci się wydaje. Z języka młodzieżowego wyrośniesz, jak ze starych dżinsów. To smutne,
ale prawdziwe!

Masz pełne prawo
powiedzieć
„Nie”, gdy ktoś w s z k o l e
lub
w domu domaga się czegoś od ciebie. Nieraz tylko
dlatego wyrażamy zgodę, bo nie potrafimy odmówić i odczuwamy wyrzuty sumienia, jeśli nie wyświadczymy komuś przysługi, o jaką ta osoba poprosiła. A jednak musimy umieć zdobyć się na odwagę. Bądźmy pewne siebie. „Nie”, mówione innym, to nowe „tak” pod własnym adresem. I jeszcze coś, choć początkowo trudno ci będzie w to
uwierzyć: nikt nie weźmie ci za złe takiej odmowy.
Ważne jest bowiem przede wszystkim, aby stawiać
sprawę jasno. Nikt przecież nie oczekuje, abyśmy zawsze mówiły „tak” - chyba że my same.
Nie każda też sprawa wymaga tak dużego zaangażowania osób postronnych. Z większością z nich
ludzie potrafią uporać się samodzielnie, bez naszego w tym udziału.

Początkowo trudno mi zdobyć się na
powiedzenie „Nie”. Jest to jednak
korzystne dla mojego zdrowia.
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W zdrowym ciele
zdrowy duch!

Podium w Gminnej Gimnazjadzie
w Piłce Koszykowej
W dniu 23 listopada 2010r. w hali sportowo- rekreacyjnej Zespołu Szkół w Tryńczy odbyła się Gmina
Gimnazjada w piłce koszykowej. Drużyna chłopców
z naszego gimnazjum zajęła I miejsce, natomiast reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły zajęła II miejSkład drużyn:
sce.
Chłopcy: Jakub Słysz, Robert Sowa, Michał Dryś, Dawid Dryś, Krystian Gurak, Mateusz Kida, Mateusz
Ficek, Jakub Kozak, Kamil Dzierga, Kamil Tołpa.
Dziewczyny: Patrycja Herkt, Monika Lasek, Michalina
Jedynak, Anna Gardziel, Sylwia Walanus, Weronika
motyka, Anna Chmura, Milena Konieczny, Aleksandra
Rzeczyca, Monika Wojtuś, Dominika Marek, Anna
Rachfał
Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia dla
chłopców w zawodach powiatowych.

I ty możesz wykonać prosta ozdobę
świąteczną

A

by wykonać choinkę z szyszki potrzebujemy: wysuszoną
szyszkę sosnową, małe dekoracyjne koraliki, perełki, kamyczki,
klej, nakrętkę plastikowa, brokat, farbę akrylowa zieloną.
1.Pomaluj całą szyszkę na zielono. Jeżeli chcesz, aby
była błyszcząca posyp delikatnie brokatem zanim
farba wyschnie.
2.Nakrętkę pomaluj na kolor złoty lub srebrny.
Wysusz.
3.Przyklej szyszkę do nakrętki, która będzie służyła
jako stojak
4.Koraliki i kuleczki wciskaj pomiędzy rozłożone
skrzydełka szyszki. Tak samo wciskaj drobne
kwiatuszki, listki, możesz zrobić kokardki itp..
Tak wykonaną choinkę z szyszek możesz postawić
na biurku lub podarować ją drugiej osobie.
Zespół Redakcyjny: opiekun: Grażyna Kogut
red. : Kinga Rachfał, Marlena Musiał, Aleksandra
Motyka, Kasia Zielińska, Kinga Szczotka

Młodzieżowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini- piłce ręcznej
Mamy się czym pochwalić! 7 grudnia
2010r. w Zarzeczu reprezentacja chłopców
a dzień później dziewcząt naszej szkoły
wzięła udział w Powiatowych Igrzyskach w
mini- piłce ręcznej. Drużyna chłopców pod
opieka Pana Marka Kozaka zajęła II miejsce, drużyna
dziewcząt pod opieką Pana Wojciecha Gujdy zdobyła
I miejsce. Organizatorem Igrzysk był Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy. Skład drużyn:
chłopców: Albert Ficek, Daniel Konieczny, Kamil Konieczny, Damian Walanus, Bartłomiej Kozyra, Sebastian
Karwan, Bartłomiej Słysz, Rafał Dąbrowicz, Miłosz
Ficek, Artur Krupa, Michał Jędrzejec, Dawid Niemiec,
Patryk Misiąg, Michał Wasilewski, Paweł Konieczny,
Bartosz Kuźniar
dziewcząt: Barbara Gardziel, Kamila Grabowiec, Ola
Rachfał, Sylwia Bosak, Alina Duża, Dominika Kosior,
Michalina Niemiec, Ola Jasz, Dominika Mazur, Patrycja
Turek, Gabrysia Janusz, Katarzyna Kulpa, Alicja
Rachfał, Katarzyna Drozd, Klaudia Ficek. Gratulujemy!

Wygraliśmy konkurs w Programie Grantowym Fundacji Banku
Zachodniego WBK
„Bohater z Gniewczyny, Dowódca Powstania Warszawskiego-wzór patrioty dla naszej młodzieży” to nazwa projektu, który wygrał konkurs i otrzymał
dotację z Fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank
Ambitnej Młodzieży”. Czytamy na szkolnej stronie internetowej. Na 417 projektów, które wpłynęło z całej Polski nasz znalazł się wśród najlepszych i otrzymał 6 000
zł dotacji na realizację. Wszystkie działania będą się skupiać wokół osoby patrona szkoły, gen. Antoniego Chruściela. Program zakłada wielopłaszczyznowe działania,
mające na celu kształtowanie nowego wizerunku szkoły,
jako miejsca, które oprócz działań statutowych chce być
swoistym centrum kulturowym integrującym ciekawe
przedsięwzięcia. Zaplanowane działania mają służyć
wzmocnieniu więzi młodych ludzi z ojczyzną
i przybliżeniu wiedzy historycznej. Chcemy je przeprowadzić mówi pani dyrektor - w różnych formach: warsztaty, konkursy, rajd rowerowy, wystawy i inscenizacje.

