
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Ostrowie Lubelskim
ul. Partyzantów 26
21-110, Ostrów Lubelski

Numer 49 01/16

Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!
    

*

                           
                            Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
                            Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
                            Dlaczego śpiewamy kolędy?

                  Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
                  Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
                  Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
                  Dlatego, żeby sobie przebaczać.
                                                                    ks. Jan Twardowski

  

       W TYM NUMERZE:
  Z życia szkoły - str. 2- 4

  Gimnazjalne kolędowanie - str. 5

  Od słowa do słowa (wywiad z...) - str. 6

  Opowieść wigilijna  - str. 7- 8

  To i Owo - str. 9
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A jednak się odbyły!
    OTRZĘSINY PIERWSZAKÓW

   
   Dnia 26.11.2015 w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. W
tym samym dniu klasy drugie przygotowały otrzęsiny dla pierwszaków.
Klasy pierwsze zebrały się licznie, prawie wszyscy uczniowie przybyli na tę
pamiętną imprezę. Jak co roku przygotowaliśmy „atrakcje”, które miały
umilić im zabawę. Dodajmy, że opracowaliśmy je w ekspresowym tempie.
Mieliśmy tylko 2 dni na zrobienie dekoracji, udekorowanie sali i ogłoszenie  o
otrzęsinach. Kilku uczniów zostawało po lekcjach, by wszystko zrobić na
czas. Jeszcze w dniu dyskoteki zwalnialiśmy się z "luźnych" lekcji. 
   Pierwszaki musiały przejść przez pierwszą przeszkodę, którą były stoły,
potem poszukiwały ukrytej w ryżu karteczki ze swoim przezwiskiem.
Oczywiście  przezwiska nie były obraźliwe, a raczej –żartobliwe. Jeżeli ktoś
znalazł uśmiech na karteczce z przezwiskiem, był "uratowany" przed piciem
mleka (nawiązywało to do kotów, jak często nazywa się uczniów, którzy
dołączyli do szkoły).Niestety, pozostali musieli w jak najszybszym czasie
wypić mleko, nie używając rąk. Po wypiciu mleka przechodzili do stołów z
makijażem- tradycyjnie każdemu z uczniów pierwszych klas wykonano
artystyczny makijaż na twarzy i rękach. Przygotowaliśmy także plakaty, na
których trzeba było złożyć odcisk palca przy swoim nazwisku. Wszystko to
odbywało się w miłej atmosferze, widać było uśmiechy na twarzach
uczestników, którzy zobaczyli dekorację sali i atrakcje. Na koniec klasy
ustawiły się wraz z wychowawcami do pamiątkowych grupowych zdjęć.
Mamy nadzieję że każdy będzie mile wspominał ten wieczór.
   Otrzęsiny organizowali uczniowie klasy 2A: Asia Ziółkowska, Weronika
Drabik, Adrian Sadura, Daria Miziołek, Kuba Powałka i Kacper Koziej oraz
uczniowie klasy 2B: Kamila Kulik, Kornelia Skwarzec, Milena Kosik, Krystian
Harasim, Patrycja Niedbalska i Kuba Szczepański.
                                                       Kacper Koziej & Kuba Szczepański

CARITAS POMAGA

Ananasy z Ia

"Banany" z Ib

  Jak co roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas gromadzili fundusze
na pomoc dla najbardziej potrzebujących. Tradycją stały się kiermasze ciast,
które wypiekamy własnoręcznie bądż przy pomocy niezawodnych mam.
Przed świętami  odbyły się dwa takie kiermasze. Pierwszy z nich miał
miejsce 6 grudnia podczas charytatywnego koncertu "Dzieci Dzieciom" w
Centrum Kultury. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Podczas
kiermaszu  uzbieraliśmy 722 zł.  Pieniądze trafiły do osób potrzebujących:
część została przeznaczona na zakup artykułów do „Paczki na Wschód” -
za sumę 221, 80 zł zakupiliśmy artykuły piśmiennicze i drobne upominki dla
dzieci; część na leczenie Michałka – podopiecznego Fundacji Razem Łatwiej
(100 zł), a reszta – na przygotowanie świątecznych paczek dla ubogich
rodzin z naszej parafii. Do paczek trafiły również słodycze składane przez
uczestników imprezy. W sumie przygotowaliśmy 5 paczek żywnościowych.
  Drugi kiermasz odbył się w szkole 15 grudnia. Również cieszył się sporym
zainteresowaniem- zarówno gimnazjalistów (głównie ze względu na
możliwość wylosowania dodatkowej N-ki), jaki też gości ze szkoły
podstawowej. Kiermasz przyniósł dochód w wysokości 323 zł.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!

W oczekiwaniu na pierwszych klientów:)Kuba Szczepański

Kuba Szczepański

Centrum Kultury
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         WOLNI OD NAŁOGÓW

  Samorząd szkolny przygotował dla uczniów i nauczycieli miłą
niespodziankę z okazji mikołajek. 7 grudnia każdą klasę odwiedzili
przedstawiciele samorządu z pokaźną torbą słodyczy. Wszyscy zostaliśmy
poczęstowani cukierkami - przy każdym znajdowała się karteczka z
dobrodusznym brodatym Mikołajem. Szczęśliwcy mogli wśród nich znaleźć
dodatkową N-kę. Mamy nadzieję, że ta sympatyczna akcja stanie się
szkolną tradycją.

*

          Mikołajkowa        
niespodzianka

   Tuż przed przerwą świąteczną został rozstrzygnięty konkurs na plakat o
tematyce uzależnień. W wyniku głosowania jury złożonego z nauczycieli
oraz przedstawicieli samorządu wyłoniono trzy pierwsze miejsca:
 I miejsce - Piotr Wiśniewski (III b)
 II miejsce - Ina Rugała (I b)
 III miejsce - Weronika Grzegorczyk ( III a)
Ponadto nagrodzone zostały prace: Klaudii Wysok (Ib), Joanny Ziółkowskiej
( II a), Julii Jamrowskiej ( I b), Natalii Jacak ( I b) oraz Mateusza
Trubalskiego ( III a). Gratulujemy zwycięzcom!

I miejsce -praca Piotra Wiśniewskiego

II miejsce - Ina Rugała

Praca Klaudii Wysok

Praca Asi Ziółkowskiej

Praca Mateusza
Trubalskiego

III miejsce - Weronika Grzegorczyk

*

*

*

*

*

*

*
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  KONKURSOWE LAURY

   Jakub Powałka laureatem XIX Jesiennego Konkursu Recytatorskiego "Świat jest teatrem"

  Konkursowe przesłuchania odbywały się 25-26 XI w WOK w Lublinie. Brali w nich udział uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z całego województwa. Konkurencja była
ogromna, ale Kuba zaprezentował się znakomicie  w humorystycznym monologu "Artysta
dramatyczny". 
     Podczas  koncertu laureatów, który odbył się 14 grudnia, miał okazję wystąpić - jako jeden z
nielicznych laureatów - przed publicznością złożoną ze wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w
konkursie ( było to ponad 30 osób z całego województwa). Okazało się, że laureaci otrzymają jeszcze
nagrody bądź wyróżnienia. Po pełnym napięcia oczekiwaniu usłyszeliśmy: " W kategorii gimnazjów I
miejsce - Jakub Powałka!". Gratulujemy!

Kuba - artysta dramatyczny!
 
                                          Joanna Ziółkowska laureatką konkursu literackiego
 
     8 XII  w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego Lubartowie odbyło się uroczyste rozdanie nagród w
konkursie „Opowieści wigilijne”.  Była to już 17 edycja konkursu, który cieszy się ogromną
popularnością – w tym roku nadesłano ponad 500 prac plastycznych oraz 133 prace literackie.  
   W gronie laureatów znalazła się Joanna Ziółkowska – uczennica klasy II a. Otrzymała nagrodę za
pełną ciepła i humoru opowieść o przedświątecznych przygotowaniach pt. „Z pamiętnika”, którą
publikujemy w tym numerze. Dodajmy, że w kategorii gimnazjów przyznano cztery równorzędne
nagrody. Trudno napisać  historię, która zapadłaby w pamięci jury,  czytającego tak ogromną ilość prac.
Historia Asi miała w sobie to "coś".  Gratulujemy!

Asia w gronie laureatów

ZE SPORTU
    II miejsce dziewcząt w piłce nożnej halowej

   7  grudnia 2015r. odbyły się w Kamionce zawody w piłkę  nożną halową  dziewcząt .
 Na półfinały przyjechało 6 drużyn. Podzielono je na dwie grupy:
Grupa A :                                                                                     Grupa B :
Gim. Ostrów Lubelski                                                              Gim. Kamionka
Gim. Nr 1 w Lubartów                                                              Gim. Sport.  Lubartów
Gim. Wola Sernicka                                                                 Gim. Łucka
  Na szczęście nie grałyśmy pierwszego meczu. Mogłyśmy się przygotować i zrobić porządną
rozgrzewkę. Trzeci mecz należał do nas. Rozegrałyśmy go z Wolą Sernicką. Mecz zakończył się 
wynikiem 3:1 dla Ostrowa. Uśmiech nie znikał nam z twarzy. Bacznie obserwowałyśmy zawodniczki,
aby wiedzieć, na którą trzeba uważać podczas meczu.
   Każda drużyna chciała wygrać. Przydzielane były 3pkt. za mecz wygrany, 1pkt. za zremisowany i
0pkt. za przegrany. My zdobyłyśmy 4 pkt. w naszej grupie za wygrany mecz z Wolą Sernicką i
zremisowany z Gim. Nr1 w Lubartowie. Dało nam to II miejsce w naszej grupie i spowodowało, że
przeszłyśmy do dalszego etapu rozgrywek. Później wygrałyśmy mecz z Gim. Sportowym z wynikiem
1:0. Dwanaście minut starań opłaciło się  i wygrałyśmy mecz finałowy z Gim. nr 1 w Lubartowie 
wynikiem 1:0. Byłyśmy bardzo szczęśliwe, że nasze wysiłki się  opłaciły. W grupie B odpadły dwie
drużyny: Łucka i Gim. Sportowe w Lubartowie. Do finałów powiatowych przeszły 3 drużyny: 
I miejsce -Ostrów Lubelski
II miejsce -Gim. Nr 1 Lubartów
III miejsce- Kamionka

   17 grudnia 2015r. w Kamionce odbyły się  finały
rozgrywek. Emocje były ogromne, każda z
drużyn chciała pokazać się  z jak najlepszej
strony. Grałyśmy pierwszy mecz z Gim. nr 1 w
Lubartowie. Gra była bardzo zacięta, ale nasze
dziewczyny pokazały, co potrafią i zakończyły
mecz wynikiem 1:0 dla Ostrowa.  Później
rozegrałyśmy mecz z Kamionką i Kockiem. W
obu wynik był  1:0 dla Ostrowa.  Z  Michowem
również nasza drużyna  wygrała. Pozostał  ostatni
mecz z Niedźwiadą. Dziewczyny prezentowały
wysoki poziom i było to dla nas nie lada
wyzwanie. Mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla
Niedźwiady. Rywalkom gratulujemy, bo na
zwycięstwo naprawdę zasłużyły.
Na podium znalazły się drużyny:
I miejsce- Niedźwiada
II miejsce-Ostrów Lubelski
III miejsce-Lubartów nr 1
                                      Joanna Ziółkowska

WOK

Pmdk
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GIMNAZJALNE KOLĘDOWANIE

   Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Już mamy po świętach, choć
każdy tak długo ich  wyczekiwał: potrawy, kolędy, prezenty, spotkania z
rodziną, z którą nie widzimy się na co dzień...
We wtorek przed świętami klasy przygotowały wigilie klasowe - przy łamaniu
opłatka składaliśmy sobie najszczersze życzenia. Magię świąt poczuliśmy
też dzięki szkolnemu kolędowaniu.
Odbyło się ono w Centrum Kultury, gdzie mieliśmy przyjemność obejrzeć 
jasełka – scenkę ze współczesnego życia, przedstawiającą oczekiwanie na
przyjście Chrystusa. Staruszka w berecie była, chłopczyk był, bezdomny
był, dziewczyny śpiewające kolędy były! (Nie wspominając o stresie i
problemach z mikrofonem :))
Jednak to nie wszystko, każda klasa miała za zadanie przedstawić kolędę,
którą wcześniej wybrała. Tu też był stres – niektórzy pewnie stanęli na
scenie po raz pierwszy. Było wesoło i kolorowo. Zapamiętaliśmy też żart
prowadzących: Magdy i Karola:
-Dlaczego choinka nie jest głodna?
-Bo jodła.
Z uśmiechem na twarzy udaliśmy się do domu, gdzie czekało nas
pomaganie mamie w przygotowaniach do Świąt, pieczenie ciast i słynne:
"Zostaw, to na Święta".
W nocy z 24 na 25 grudnia spotkaliśmy się w kościele na pasterce, by
wspomnieć oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem.
Jest to jedna z najważniejszych świątecznych tradycji, nie mogło więc 
zabraknąć uczniów z gimnazjum wraz z naszą krótką scenką  jasełkową.
Fakt, trochę zmarzliśmy, jednak opłacało się. W końcu - czego nie robi się
dla pochwały od samego ks. proboszcza? :)
W trakcie przedstawienia coraz więcej osób schodziło się do kościoła.
Po dość długim nabożeństwie, dumni, że nie przysnęliśmy, udaliśmy się do
domów, aby razem z najbliższymi jak najlepiej spędzić ten niezwykły czas.
                                                          Weronika Domańska A wczora z wieczora…

Prowadzący - Magda i Karol

"My tu czekamy na ważnego gościa!"

Kolędujemy

Jedną z polskich tradycji jest nocne wędrowanie kolędników do
domów  w naszych miejscowościach. Tę tradycję kontynuują również
uczniowie naszej szkoły.

  Drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia młodzież wybiera się na
kolędowanie. Wcielamy się w różne postacie, które są opisane w Ewangelii
podczas Narodzenia Jezusa. Chodzimy od domu do domu z pytaniem: „Czy
przyjmiecie państwo kolędników?” i śpiewamy wiele kolęd i pastorałek.
Ludzie przyjmują nas z radością i dziękują za to, że podtrzymujemy tę
tradycję.
    Przygotowania zajmują nam mnóstwo czasu, co nie zmienia faktu, że
przez cały rok czekamy na ten dzień. Chwile  wędrowania po ulicach naszej
miejscowości dają nam wiele radości, ponieważ dzięki temu możemy się
spotkać i poznać ludzi z naszego otoczenia. Święta bez kolędowania z
pewnością nie byłyby tak wspaniałe. 
                                                                     Weronika Grzegorczyk

*

*

*

*

*
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      OD SŁOWA DO SŁOWA...

Dzień dobry. Jakie to uczucie być najważniejszą osobą w gminie?
(śmiech) Czy burmistrz to najważniejsza osoba w gminie? Najważniejsi są
mieszkańcy. To oni wybierają spośród siebie swojego przedstawiciela, który
ma im służyć. Ujmijmy to tak: jestem „sługą sług”.
Jak zmieniło się Pańskie życie, od kiedy został Pan burmistrzem?
Życie prywatne zmieniło się znacząco, niekoniecznie na dobre, ale to jest
nieuchronne w takiej sytuacji. Zdecydowanie więcej czasu poświęcam na
sprawy związane z działalnością urzędu, z życiem gminy. Jest wiele
wyjazdów, wiele spotkań.
Jakie są trudności w pełnieniu funkcji burmistrza?
Jednymi z największych trudności są ograniczenia prawne. Widzimy, że
musimy komuś pomóc, ale w udzieleniu tej pomocy ograniczają nas
paragrafy. Wtedy występuje bezradność. Inną trudnością są też bariery
finansowe. Brakuje finansów potrzebnych na wykonanie naszych planów.
Wiemy, że upływa już pierwszy rok Pana kadencji. Co udało się
zdziałać przez ten czas?
Uporządkowaliśmy sprawy związane z funkcjonowaniem urzędu. Udało nam
się zrealizować kilka inwestycji, jak np. budowa chodnika w Kolechowicach,
budowa dróg na terenie naszej gminy. Można powiedzieć, że ten rok
spożytkowaliśmy na rozejrzenie się, zobaczenie, zapoznanie.
Jako młodych ludzi interesuje nas, czy planuje Pan jakieś
przedsięwzięcia skierowane do młodzieży?
Oczywiście. Zależy mi na tym, żeby młodzież była aktywna. Za przykład
podajmy grupę „Wataha” nauczającą rozpoznania w terenie, posługiwania
się mapą, bronią. Następną sprawą jest nacisk na sportowe wychowanie
młodzieży, aby mogła się prawidłowo rozwijać. W tym celu stworzyliśmy
zajęcia z karate, które są skierowane do dzieci i młodzieży.
A teraz, odchodząc od polityki i spraw urzędowych, chcielibyśmy
pokazać burmistrza jako zwykłego obywatela, zapytamy więc najpierw
o Pana hobby…
Moje hobby to sport, turystyka i historia, która jest bardzo ważna.
Jakim słowami dokończyłby Pan zdania:
Nigdy nie oddałbym.....  dobra ojczyzny i mieszkańców dla własnych
interesów.
Miejsce, które chciałbym zobaczyć... to Ziemia Święta, może kiedyś uda
mi się tam dotrzeć.
Cecha, której w sobie nie lubię....  to uległość.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu!
                                                                         Rozmawiali:
Patrycja Leszczyńska, Weronika Grzegorczyk i Mateusz Trubalski

Czy wszyscy znają Panią Sylwię? Od początku wydawała nam się
sympatyczną, bardzo życzliwą osobą. Nie pomyliliśmy się. Poznajmy
bliżej naszą panią pedagog.

Dzień dobry. Na czym polega Pani praca?
Dzień dobry.Polega ona na rozmowie z innymi, rozwiązywaniu problemów w
szkole.
Jakimi cechami powinien odznaczać się psycholog czy pedagog
szkolny?
Przede wszystkim cierpliwością, ale i wyrozumiałością. Powinien być
empatyczny i mieć silny charakter. Czyli dobry pedagog ma kilka
sprzecznych cech.
Kiedy rozpoczęła się Pani fascynacja psychologią?
Moja siostra skończyła psychologię, a moi rodzice są nauczycielami, więc
od najmłodszych lat miałam kontakt z psychologią.
Jakie są plusy i minusy pracy w tym zawodzie?
Mam bardzo dużą satysfakcję, kiedy uda się rozwiązać jakiś problem.
Minusem jest przenoszenie pracy do domu i myślenie o tych problemach
przez cały czas.
Jak pracuje się z młodzieżą?
W pracy z młodzieżą problem polega na tym, że uczniowie mają trudności w
rozmowie o różnych ważnych tematach. Jednak  kontakt z młodymi
osobami jest bardzo ekscytujący i interesujący.
Czy żałowała Pani kiedyś podjęcia decyzji o byciu pedagogiem
szkolnym?
Nigdy nie żałowałam, że podjęłam się tej pracy.
Jak podoba się Pani nasza szkoła?
Szkoła jest bardzo fajna. Zdziwiło mnie to, że gdy tylko przyjechałam, od
razu uczniowie witali mnie, jakby znali mnie od pewnego czasu.
Czy ma Pani czas na relaks i jak lubi Pani wypoczywać?
Mam mało wolnego czasu, ale staram się go spędzać aktywnie.Chodzę na
siłownię, dużo się ruszam.
Chcielibyśmy prosić, aby Pani dokończyła kilka zdań:
Lubię spędzać czas... na spacerowaniu z rodziną i psem.
Nie lubię... kiedy ktoś mnie oszukuje.
Denerwuje mnie... gdy ktoś stara się osiągnąć korzyści bez wysiłku.
Muzyka, której słucham..... to muzyka współczesna, rock alternatywny,
uwielbiam Happysad!
Nie wychodzę z domu bez.... ciepłego ubrania, dobrego humoru.
Dziękujemy za rozmowę!
                                      Patrycja Leszczyńska i Mateusz Trubalski

Nigdy nie żałowałam, że podjęłam się tej pracy

Rozmowa z Panią      
Sylwią Krakowiak :)

      Nigdy nie oddałbym dobra ojczyzny 
   i mieszkańców dla własnych interesów

Rozmowa z Panem 
Józefem Gruszczykiem      

burmistrzem Ostrowa Lubelskiego

* .* .
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15 grudnia (środa)
  Mikołajkowy szał zakończony, prezenty rozdane, a ja czekam na święta. Odliczam dni, które mijają błyskawicznie. Jeszcze niedawno zapalałam znicze na
cmentarzu, a tu już niebawem Wigilia, Boże Narodzenie.
Dzisiaj myślałyśmy z mamą, co by tu upiec. Serniczek, makowiec, panią Walewską… hmmm..  może babkę orzechową...? Zastanawiałam się i rzucałam
propozycje, a mama słuchała mnie z uwagą. Wera (moja starsza siostra), wchodząc do kuchni zadeklarowała, że upiecze pierniki. Z salonu Daga (moja
młodsza siostra) krzyczała, że chce babeczki. Nie wiadomo skąd, wkracza do kuchni tato i mówi: ,,Ja to bym chciał, dziewczyny, karpatkę… albo nie…
wuzetkę !” Śmiałyśmy się z mamą, że nawet jeśli wyjdzie zakalec, to i tak tato zje, bo on uwielbia wszelkie słodkości. Byłyśmy we dwie w kuchni, ale
rzucone hasło: ,,Jakie pieczemy ciacho?” ściągnęło wszystkich piorunem. No tak, tylko kto to upiecze… Zaczęłyśmy liczyć te ciasta i wyszło dziesięć, bez
babeczek i pierników. Sporo, nie da się ukryć. Mama przypomniała sobie jeszcze o jakimś  cieście z rodzynkami… Blee, rodzynki … Nie lubię… Zaczęłam
protestować, bo czego jak czego, ale rodzynek to ja nie znoszę! I nikt mnie nie namówi! Decyzja zapadła! Wyszło osiem ciast. Niemało, ale stwierdziłyśmy,
że damy radę.
No to teraz robimy listę składników. Wyliczamy, piszemy, a lista dłuży się w nieskończoność. Tato znowu zaczął żartować i pyta, czy my szykujemy  to dla
nas, czy dla stu osób…
Niestety, to tyle na dzisiaj, napiszę tu jeszcze coś, gdy będę miała wolą chwilę.
17 grudnia (piątek)
Hura! Przyjechała moja siostra cioteczna z Anglii. No, nareszcie! Nie mogłam się już doczekać. Właśnie jedziemy do babci, pomóc jej w porządkach
świątecznych i przywitać się z Moniką, jej córcią Leną i Bartkiem (jej chłopakiem).
Bzium…bzium…bzium
I już jesteśmy na miejscu! Wielka radość, bo tak dawno ich nie widziałam. Całuski, przytulańce… sielanka się kończy, bo sprzątanie czas zacząć. Wiaderka,
ścierki, szmatki (czy jak im tam) w ruch! Zadania przydzielone i ruszamy do pracy!
Mnie przypadło mycie okien i zmiana firanek. Miał mi pomagać mój brat cioteczny Kamil, ale oczywiście gdzieś go wcięło…  Szukam go. Zaginął! Przepadł
jak kamień w wodę. Wchodzę do kuchni, a on wcina jakieś ciastka i zadowolony popija je colą. Hahaahah, ciastka z colą… Tylko on tak potrafi. Mówię mu,
że mamy sprzątać, a ten  odpowiada, że ciastko jest tak pyszne…  więc nie może przestać się nim delektować  i że to jeszcze chwilę potrwa. Trochę się
zirytowałam, ale jak to ja, zaczęłam się po chwili śmiać, bo już nie mogłam wytrzymać. Chciałam sprawić wrażenie, że się na niego zdenerwowałam, ale cóż
- nie zawsze wszystko się udaje.
Kamil, zdejmując firanki, o mało co nie zrzucił karnisza. Stoi na parapecie i pyta mnie, gdzie je rzucić, no to mówię, żeby je położył na fotelu. ,,Załatwione!’’
odpowiada. Pytam, czy dorzuci do fotela, a on: ,,No, ja bym nie dorzucił?! No coś ty!” Nie to, że jestem leniwa i nie chciałam wziąć od niego tych firanek,
tylko że stałam właśnie na krześle i wycierałam szafę z kurzu.  Trochę ich tam było, nie powiem…Najpierw jednak musiałam wymordować wszystkie pająki
…Tak, wiem, strasznie to brzmi… No, ja ich tam nie zapraszałam, a szafę trzeba było umyć.
Dobra, nie zmieniam już tematu. Do rzeczy, a więc Kamil rzuca pierwszą firankę… Dorzucił! Później drugą i też mu się udało. Na koniec została mu
największa… rzuca… i… łup! Wylądowała gdzie!? No przecież, że na mnie!  O nie! Zrobił to celowo. Pomyślałam: ,,Ta zniewaga krwi wymaga” i obiecałam
sobie, że mu się odwdzięczę. Schodzę z krzesła iiii….. chlup! Zapomniałam o misce z wodą! No nie! Cała skarpetka mokra, woda rozlana … A ten matoł
tylko boki zrywa, a ja zła i wściekła. Siadłam na fotelu, złoszczę się na niego. I końcu zaczynam się śmiać z jego głupoty…
Wytarłam wodę, skarpetki do prania i dalej do pracy. Przychodzi babcia. Śmiejemy się z Kamilem, że inspekcja przyszła. Jednak babcia przynosi cukierki.
Oczywiście Kamil pierwszy, bo usłyszał ,,cukierki” i już lampeczki w oczach się zaświeciły. Zabrał babci wszystkie, a dla mnie nic nie zostało. Mówię do
niego, żeby się podzielił ze mną, a ten wybiera, grzebie: ,,Ten dobry, ten jeszcze lepszy. Którego by ci tu dać?!”. Poganiałam go. Nagle rzuca mi jednego,
najmniejszego i mówi: ,,No, teraz to jest po równo”. Rzeczywiście -pomyślałam. Niestety, czas nas gonił i musieliśmy się szybko uporać z tymi oknami.
Mróz nam wcale sprawy nie ułatwiał. Na szczęście daliśmy radę !  Na koniec babcia zrobiła pyszne pierogi i było bardzo wesoło.
20 grudnia  (poniedziałek)
Od dawna na to czekaliśmy… Wigilia klasowa to jest to! Jak zawsze były trzy pierwsze lekcje. Na przerwie zaczęliśmy ustawiać stoliki, każdy przyniósł coś,
co je się na Wigilii. Tylko że nasza Wigilia była troszeczkę inna… było ciasto, mandarynki, a nawet żelki. Najbardziej podoba mi się to, że wtedy wszyscy są
uśmiechnięci i szczęśliwi. Lubię ten moment, kiedy dzielimy się opłatkiem i składamy życzenia. Chłopcy są wtedy bardzo zadowoleni, bo mogą nam dawać
buziaki. O tak… bardzo im się to podoba!
Zjedliśmy barszcz, a później do wyboru, do koloru, kto co lubi. Wszystkiego trzeba przecież spróbować! Najedzeni idziemy do innych klas, bo przecież i tam
trzeba podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia. Cudowna atmosfera, wszyscy odświętnie ubrani, a najlepsze było to, że każdy miał uśmiech na twarzy - nie
udawany, tylko taki szczery. Na koniec poszliśmy do Centrum Kultury na świąteczną akademię. Przedstawienie udało się, wszyscy śpiewali kolędy i dzielili
się opłatkiem.
  Takich dni może być więcej !

            Praca Joanny Ziółkowskiej
         nagrodzona w konkursie literackim 
                   "Opowieści wigilijne"

. .
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23 grudnia (czwartek)
Wielkie sprzątanie od samego rana. Wszyscy pod presją. Wigilia już jutro! Mama przydzieliła zadania. Ja miałam posprzątać łazienkę na błysk. Wera salon,
a Dadze przypadła kuchnia i sypialnia rodziców. Oczywiście jej mama pomagała, bo jest najmłodsza w rodzinie. Sprzątanie trwa! Skończyłam sprzątać
łazienkę i poszłam pomóc mamie piec ciasto. Duuuuużo tego… No, ale święta Bożego Narodzenia są raz do roku.
Wieczorem zabrałam się do sprzątania mojego pokoju.  Kurze, które poukrywały się po kątach, zostały przeze mnie znalezione i usunięte… Mam nadzieję,
że wszystkie dopadłam! Tylko jeszcze zmienię pościel i gotowe! Późno się zrobiło - idę się kąpać i spać, bo na nic innego nie mam siły.
24 grudnia (piątek) Wigilia
Budzę się rano i mam dziwne uczucie. Nie mogę uwierzyć, że to już dzisiaj. Biegnę na dół, bo trzeba pomagać w przygotowaniach.  Pieczemy jeszcze
ostanie dwa ciasta i dotarliśmy do mety… Pieczenie na święta uważam za zakończone! Kroję ogórki, marchewkę, cebulę…A cebula taka okrutna! Kroję i
płaczę, a mama śmieje się ze mnie i pyta, czy się coś stało… Ach, te jej żarciki.  No, niestety, dzisiaj nie można niczego próbować. Wszystko na oko
dodawane i doprawiane. Dziś tylko słyszę: śledzie i ryba! Tyle można! Nie mogę się doczekać już wieczoru. Idę do babci, bo to u niej jest zawsze Wigilia.
Mieszka obok mnie, przejść trzeba tylko przez drogę i już u babci jesteśmy.
Przywitałam się z moją prababcią, zapytałam, jak zdrówko, bo o to zawsze pytam. Babcia poprosiła mnie, bym pomogła zrobić jej sałatkę na jutro. I znowu
kroję marchewkę, cebulę, i znowu płaczę … Później dziadek miał utrzeć mak w jakiejś glinianej misie, bo taki podobno najlepszy.
Zaczęłam powoli sprzątać, bo już było wpół do jedenastej.  Zakończyłyśmy sprzątanie i wróciłam do domu. Teraz trzeba było posprzątać u nas. Sałatki
zrobione, tylko wymieszać i doprawić, a ciasta już dawno upieczone. Ja z Werą miałyśmy posprzątać calutki dom, ale najważniejszą rzeczą było ubranie
choinki. Tato przytaszczył ją już rano i stała na dworze. Zabrałyśmy się do jej ubierania. Dagi oczywiście nie mogło zabraknąć, bo ona uwielbia wieszać te
różne ozdoby. Jeszcze tylko światełka i gotowe! Ale piękna! No, jeszcze takiej u nas nie było. Mama była dumna, że tak sprawnie się z tym uwinęłyśmy.
Czekało nas jeszcze sprzątanie. Na szczęście dom był już ogarnięty. Wystarczyło powycierać kurze i gotowe. Umyłyśmy podłogi i już czuć było takie ciepło
i świąteczną atmosferę. Wieczór się zbliżał i trzeba było się szykować na Wigilię. Wszyscy tak pięknie wyglądali, tak odświętnie. Zabraliśmy ryby, śledzie,
barszcz, uszka, bigos i udaliśmy się do babci. Modlitwa, odczytanie Pisma Świętego, łamanie się opłatkiem, chyba u każdego tak jest. Później gorący
barszczyk z uszkami.. mmmm.. Pycha! Babcia powiedziała, że trzeba spróbować wszystkiego, chociaż odrobinkę, ale wszystkiego. No to ja tak jadłam,
troszeczkę tego, troszeczkę tego i udało mi się spróbować wszystkiego, ale brzuch to miałam taaaaaaaki pełny. Zaczęliśmy śpiewać kolędy, było tak
cudownie i nastrojowo. Dom był przepełniony miłością. Włączyliśmy telewizor, bo jak co roku leciał ,,Kevin”. Zaczęliśmy oglądać, cała rodzinka przed
telewizorem już siedziała, a jak były przerwy na reklamę, to śpiewaliśmy kolędy.
Dochodziła godzina dwudziesta i już zbieraliśmy się do domu, czekała nas jeszcze pasterka o dwunastej.
Wchodząc do salonu, zobaczyłam prezenty pod choinką. Ach, prezenty! Jak cudownie! Byłam taka szczęśliwa, bo dostałam piękną sukienkę i książkę.
Każdy był zadowolony z prezentów i rodzice też dostali od Mikołaja prezenty… Mówi się, że od Mikołaja, a tak naprawdę były od nas. Spodobały im się, a to
było dla nas najważniejsze.
Wpół do dwunastej zbieraliśmy się na pasterkę. W kościele była niesamowita atmosfera. Uwielbiam, gdy śpiewa się kolędy, jest szopka i pięknie ubrane
choinki, które nadają niesamowitą atmosferę i wygląd naszemu kościołowi.
Po powrocie położyłam się od razu spać, bo byłam bardzo zmęczona.
25 grudnia (sobota) Boże Narodzenie
Wstałam o dziewiątej, znaczy nastawiłam sobie budzik, bo inaczej spałabym do południa. Chciałam zjeść z rodziną świąteczne śniadanie. Ubrałam się w
sukienkę. Znowu wszyscy wyglądali tak pięknie.
Później przyjechała ciocia z wujkiem i moimi dwoma braćmi. Wszyscy zebrali się u babci i połamali opłatkiem. Znowu było tyle jedzenia, ale dzisiaj można
było jeść to pyszne ciacho i sałatki, i cukierki, i mnóstwo innych pyszności. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy i już dochodziła godzina czternasta. Znowu
dostałam prezenty! Jak ja lubię te święta!
Koło piętnastej zaczęliśmy się zbierać, bo trzeba było jechać do drugiej babci.
Czekała na nas już cała rodzinka. U babci w domu był tłum ludzi, ciocie i wujkowie, siostry i bracia cioteczni… Zeszłoby trochę czasu, gdyby ich wszystkich
powymieniać. Wracając do tematu, muszę wyznać, że lubię, jak wszyscy  są razem. Jak łamiemy się opłatkiem i składamy życzenia. Zawsze śpiewamy tę
kolędę:
  W tej kolędzie, kto dziś będzie, każdy się ucieszy;
  A kto co ma podarować, niechaj prędko śpieszy,
  Dać dary z tej miary dla Pana małego,
  By nabyć po śmierci zbawienia wiecznego (...)
  Dziadziuś zawsze ją zaczyna śpiewać, ale w tym roku trochę podupadł na zdrowiu i poprosił mnie, żebym mu pomogła. Trochę byłam zakłopotana, bo ja
nigdy nie śpiewam, ale czego nie robi się dla dziadzia! My zaczęliśmy, a później to już śpiewali wszyscy. Wesoło w domu. Płynie melodia kolęd, a my
śpiewamy. Och, żeby ta chwila trwała wiecznie… No, ale czas mija nieubłaganie.
  Kocham moją rodzinę ! Czas na prezenty! Ciocia przyniosła worek, do którego wszyscy wkładali podpisane prezenty. Znaczy, w jeden worek się to nie
zmieściło i wyszły trzy worki, bo nasza rodzina jest duża i dlatego jest duuuuużo prezentów. Ciocia była pośrednikiem Mikołaja i mówiła, że się spieszył, bo
miał do rozdania duuużo prezentów! Wszyscy uśmiechnięci,  bo każdy dostał upominek. Dla mnie chyba największym prezentem było to, że spędziłam te
święta z całą moją rodziną!
  Teraz czekam na sylwestra, będą balety do rana i niesamowita impreza. Fajerwerki, grupka znajomych i wspaniała atmosfera. Tak, tylko tyle mi do
szczęścia potrzeba…
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    TO I OWO

SUCHARY MIESIĄCA      ZESPÓŁ NO NAME  NA KONCERCIE
CHARYTATYWNYM       DZIECI DZIECIOM

Mateusz Patrycja, Milena i Jarek

Klaudia i Jarek Marta i Gabrysia

*
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Jak nazywa się zwariowany autobus? 
-Szajbus

 Jak nazywa się człowiek, który liże parę wodną?
-Paralizator

  Dlaczego podłoga może kłamać?
-Bo kryje ją dywan

  Jak nazywa się płacz małego raka? -
Wycieraczka

  Jak nazywa się grecki bóg czystości?
-Domestos

 
Opowiedziałbym wam suchara o poczcie, ale nie
do wszystkich dojdzie.

  Co robi siatkarz gdy ma urodziny?
-Przyjęcie
                                          Kuba Szczepański

CK CK

CK CK
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