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NIEPOKORNA, NIEPODLEGŁA ... .

CO NAS CZEKA ?
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Narodowe Święto
Niepodległości –
polskie święto,
obchodzone co roku 11
listopada, dla
upamiętnienia rocznicy
odzyskania przez
Naród Polski
niepodległego bytu
państwowego w 1918
roku po 123 latach
od rozbiorów
dokonanych przez
Rosję, Prusy i Austrię.
Ustanowione
w ostatnich latach II
RP, przywrócone
w roku 1989.11
listopada przypomina
nam, że wolność raz
zdobyta i niepodległość
raz osiągnięta nie jest
czymś trwałym, tylko
czymś danym, co

trzeba pielęgnować. 10
listopada w naszej
szkole odbyła się
uroczysta akademia
z okazji 98 rocznicy
odzyskania
niepodległości przez
Polskę. Podczas
tej uroczystości
przypomniane zostały
nam dni 123 lat niewoli
Polski, począwszy
od dnia kiedy Polska
jako niepodległe
państwo przestało
istnieć na mapie
Europy.

Wróżby andrzejkowe
są od lat popularne w
całej Europie. Św.
Andrzej jest patronem
miłości oraz
zamążpójścia, zatem
andrzejki są świetną
okazją dla wszystkich
młodych ludzi do
poznania swojej
miłosnej przyszłości.    
W dniu 29 listopada w
wigilię św.
Andrzeja w naszej
bibliotece każdy chętny
uczeń mógł sprawdzić
co przyniesie mu
przyszłość. Wśród
przygotowanych wróżb
znalazły się: lanie
wosku, numerologia,

rzucanie kostką,
przekuwanie serc,
wróżby w balonach,
magiczna kula, karty i
wiele innych.Zabawa
cieszyła się dużym
zainteresowaniem
wśród uczniów szkoły
podstawowej,
gimnazjum i liceum, a
także i
nauczycieli.Wszystkie
wróżby andrzejkowe
powinniśmy jednak
traktować z
przymrużeniem oka. 
To jak będzie
wyglądała nasza
przyszłość zależy od
nas samych.
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KREATYWNIE ZAKRĘCENI
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8 listopada w
Ambasadzie Francji
odbyła się uroczystość
wręczenia nagród
wyróżniającym się
projektom za konkurs
plastyczno-
architektoniczny
,,Zakręceni w
przestrzeni”. Spotkaniu
przewodniczył
Ambasador Pierre
Lévy. Na uroczystości
obecnych było wiele
ważnych osobistości
ze świata polityki,
gospodarki, biznesu
m.in. Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie
Środowiska Sławomir
Mazurek oraz prezesi
zarządów firm,
instytucji i agencji
związanych

z konkursem EKO
Miasto.
Głównym
organizatorem
konkursu dla szkół
oraz fundatorem
nagród była Fundacja
LafargeHolcim
WSPÓLNIE, która
zaprosiła do
współpracy około 500
szkół z całej Polski.
Zadaniem
konkursowym było
zaproponowanie zmian
w najbliższej
przestrzeni publicznej
– w szkole, świetlicy,
domu kultury. Spośród
36 polskich gimnazjów
i liceów, które
zarejestrowały się w
konkursie wyróżniono
pięć projektów

architektonicznych. W
grupie tej znalazły się
dwie aranżacje
wykonane przez
uczniów Publicznego
Gimnazjum w
Małogoszczu. Na
uroczystości
podsumowującej
konkurs
przedstawiciele grup
projektowych w
osobach Karoliny
Szymkiewicz i Kacpra
Szymkiewicza oraz
opiekunka pani Dorota
Kosik odebrali dla
szkoły dwa czeki po
5000 zł.
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W POLSCE
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W Kościele katolickim
oraz w tradycjach
ludowych Boże
Narodzenie
poprzedzone jest
okresem
trzytygodniowego
oczekiwania
nazywanego
Adwentem.  W tym
okresie wierni biorą
udział w roratach
poświęconych
Najświętszej Maryi
Pannie.  Dawniej        
  w niektórych
regionach Polski
wyplatało się wieńce
adwentowe,    które w
pierwszą niedzielę
adwentu wieszało się
w domu pod sufitem.
W okresie
adwentowym 6
grudnia przypada
dzień św. Mikołaja,
kiedy dzieci otrzymują
prezenty.
Tradycyjnie dniem
poprzedzający Boże
Narodzenie i
kończącym okres
adwentu jestWigilia
Bożego Narodzenia.  
W tym dniu sprzątano
domy oraz ozdabiano
je iglastymi gałązkami,
które umieszczano w
różnych miejscach
domu. Zwyczaj
ubierania choinki
pojawił się w Polsce

dopiero w XVIII wieku
   i przywędrował z
Niemiec. W polskich
kościołach coraz
częściej można
zobaczyć ,,żywe
szopki
bożonarodzeniowe’’
tworzone ze zwierząt
oraz wiernych w roli
Świętej Rodziny.  
Kolację wigilijną w
Polsce rozpoczyna
się od momentu
zapadnięcia zmroku  i
pojawienia się na
niebie „pierwszej
gwiazdki”. Jest to
symboliczne
nawiązanie do
Gwiazdy
Betlejemskiej
zwiastującej narodziny
Jezusa, którą według
Biblii ujrzeli  na niebie
Trzej Królowie.
Uczestnicy wieczerzy
wzajemnie przełamują
się opłatkiem,
jednocześnie
składając sobie
życzenia. Na stole
przykrytym białym
obrusem z wiązką
sianka pod spodem,
ustawia się o jedno
nakrycie więcej niż
wynosi liczba
gości.Dodatkowe
miejsce przy stole
wigilijnym
przeznaczone

jest  dla
niezapowiedzianego
gościa lub nieobecnej,
bliskiej osoby.           
W zależności od
regionu  i tradycji
rodzinnych wigilijne
potrawy są różne, ale
zwyczajowo na
wigilijnym stole
powinno się ich
znaleźć dwanaście.
Każdej należy
spróbować, co ma
zapewnić szczęście
przez cały rok. Do
najbardziej typowych
należą:barszcz z
uszkami, zupa
grzybowa, ryby
przyrządzane na
różne sposoby z
najbardziej
tradycyjnym
karpiem,kapusta z
grzybami,pierogi z
grzybami,paszteciki z
grzybami, kluski z
makiem, cukrem i
miodem, oraz kompot
z suszonych owoców.
Zgodnie z polskim
zwyczajem potrawy
wigilijne powinny być
postne, czyli
bezmięsne i bez
użycia tłuszczów
zwierzęcych. Post
wigilijny jest dość
powszechnie
przestrzegany, mimo
że obecnie nie jest

nakazany  w żadnym  
  z wyznań
chrześcijańskich.
Ważnym elementem
Wigilii i całych Świąt
Bożego Narodzenia
jest śpiewanie kolęd.  
 W polskiej tradycji
jest ich bardzo wiele, a
najstarsze z nich
pochodzą  z czasów
średniowiecza. 
Najpopularniejsze        
z nich to m.in. „Bóg
się rodzi”,  „Wśród
nocnej ciszy”,
„Lulajże, Jezuniu’’.    
W niektórych rejonach
Polski po domach
chodzą
także kolędnicy,
którzy składają
życzenia i śpiewają
kolędy. Wigilijny
wieczór kończy
uroczysta msza
odprawiana o północy
w kościołach,
nazywana pasterką.
Według tradycji jest
ona upamiętnieniem
przybycia do Betlejem
pasterzy, którzy jako
pierwsi oddali hołd
nowonarodzonemu
Chrystusowi.
  
     Maciej Grodzki  IIa
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasztet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%99da
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%9B%C5%84_o_Narodzeniu_Pa%C5%84skim
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%9Br%C3%B3d_nocnej_ciszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lulaj%C5%BCe,_Jezuniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%99dowanie


www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 6 01/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gimb Info

22 grudnia nasza
społeczność
uczniowska spotkała
się w Domu Kultury
na akademii
bożonarodzeniowej.
Gościliśmy w domu
ubogiego szewca,
który stracił
wszystko co miał i
nie chciał sam
spędzać Świąt
Bożego Narodzenia.
Artyści z naszego
gimnazjum
wprowadzili nas w
klimat świąteczny a
poprzez zwyczajne
relacje międzyludzkie

jakich możemy
doświadczać
każdego dnia, w
domu, szkole, na
ulicy, zrozumieliśmy
co tak naprawdę liczy
się w życiu.  
Nie sława, bogactwo,
zaszczyty lecz drugi
człowiek, w którym
możemy spotkać
Boga i wypełnić nasz
chrześcijański
obowiązek:,,
Wszystko, co
uczyniliście jednemu
z tych braci moich
najmniejszych,
Mnieście uczynili".

Wspólne
kolędowanie i gorące
z serca płynące
życzenia przeniosły
nas na wigilie
klasowe do szkoły,
gdzie był opłatek i
dużo, dużo
pyszności,
serdeczności i
całusów na święta i
cały Nowy Rok.
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SZKOLE JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
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ŚWIĄTECZNY KLIMAT
      NASZE PRACE
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W Publicznym
Gimnazjum w
Małogoszczu jak co
roku już w grudniu
można było poczuć
klimat świąt Bożego
Narodzenia.
Młodzież naszej
szkoły wykonała
przepiękne bombki
choinkowe, aniołki,
choinki, świąteczne
stroiki. Na szkolnym
korytarzu
zaprezentowana
została wystawa,
którą przygotowała
Doroty Kosik –
nauczycielka  zajęć
artystycznych oraz
nauczyciele świetlicy
szkolnej.
Celem wystawy było
nawiązanie do
tradycji Świąt Bożego
Narodzenia, jak
również rozwijanie
wśród uczniów
twórczych
zainteresowań,
wyobraźni i fantazji.
Tematem prac w
klasach I była ozdoba
wykonana dowolną
techniką plastyczną,
którą można powiesić

na choince.
Natomiast klasy II
wykonały niezwykle
pomysłowe
świąteczne stroiki,
najczęściej z
materiałów
naturalnych.  Ogółem
na wystawę
uczniowie
przygotowali  około
70 pięknych,
oryginalnych i
ciekawych ozdób
choinkowych,  które
wykonali
wykorzystując
różnorodne techniki
plastyczne.
Wyróżnione prace
wezmą udział w
Gminnym konkursie
„Bombowa ozdoba
choinkowa”, którego
wyniki zostaną
ogłoszone już
niebawem. Trzymamy
kciuki za naszych
uczniów. 
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