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W numerze:

1. Wizyta Św.
Mikołaja - s. 1
2. Kolędy w
wykonaniu
przedszkolaków
- s.2
3. Wigilia w
szkole - s.2
4. Wróblowianki
seniorom - s.3
5. Wigilijne
zwyczaje - s.4
6. Świąteczne
pierniczki i
pomoc
bliźniemu - s. 4

Zapraszamy 
do lektury!

Najmilszy z gości

Od redakcji

Mikołajki to szczególny dzień, na którego z niecierpliwością
oczekują wszystkie dzieci. Mimo, że za oknem ani śladu białego
puchu w dniu 6 grudnia 2019 r. długo wyczekiwany Gość wraz z
pomocnikami przybył do Niepublicznego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego we Wróblowicach. Miłych gości najmłodsi
podopieczni radośnie przywitali piosenką i wierszem.
Przedszkolaki śmiało podchodziły do Mikołaja i odpowiadały na
jego pytania, a w zamian otrzymały upragniony prezent, który
wywołał uśmiech na ich twarzach. Na koniec wizyty przedszkolaki
zrobiły sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcia i zaprosiły go na
przyszły rok. Święty Mikołaj odwiedził również uczniów z klas I –
VIII im wręczył im  oczekiwane prezenty. Oczekiwane cały rok
Mikołajki minęły w bardzo miłej atmosferze i przyniosły naszym
podopiecznym wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w
pamięci wszystkich uczniów naszej szkoły.

Martyna Paciorek

Długo wyczekiwany gość w naszych
progach, czyli kilka słów o wizycie

św. Mikołaja
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Mali aktorzy

Z kolędą i opłatkiem, dziecięcymi występami dla
całego grona uczniów, nauczycieli, pracowników
szkoły i rodziców odbyło się spotkanie wigilijne w
Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym we
Wróblowicach. Program artystyczny, przygotowany
przez wychowawczynie przedszkola w wykonaniu
najmłodszych milusińskich uświetnił to niecodzienne
spotkanie. Były jasełka, kolędy i pastorałki, a słowa,
które płynęły ze sceny z ust najmłodszych członków
naszej szkolnej społeczności wprowadziły przybyłych
w świąteczny nastrój. Potem na scenie pojawili się
uczniowie klas VII i VIII, którzy przedstawili montaż
poetycko-kolędowy „Tajemnica Bożego Narodzenia”
oparty na tekstach księdza Jana Twardowskiego.
Trzecim punktem było przedstawienie jasełkowe pt.
„Okulary wiary” w wykonaniu piąto- i szóstoklasistów.
Na zakończenie przedstawienia pani dyrektor
podziękowała dzieciom za piękne przedstawienie i
złożyła życzenia świąteczne i noworoczne dzieciom,
rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły.
Kolejną część spotkania stanowił smaczny
poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz
rozmowy przy stole. W nastroju zadumy, refleksji i
kolęd wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie
życzenia. Po pysznym barszczyku ugotowanym przez
niezastąpione mamy przeszliśmy do śpiewu kolęd.
Wspólne kolędowanie okrasiły swymi występami klasa
II, która wykonała konkursowy utwór z Przeglądu
Kolęd i Pastorałek oraz klasa III, która wplotła piękną
grę na skrzypcach. 

 Weronika Duda

„Hej kolęda, kolęda…” – pod takim hasłem odbył
się I Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i
Pastorałek w Niepublicznym Zespole Szkolno-
Przedszkolnym we Wróblowicach. 

W wydarzeniu wzięło udział 9 grup z placówek
publicznych i niepublicznych z gminy Zakliczyn oraz
jej okolicy: Przedszkole Niepubliczne p.w. Św.
Rodziny w Zakliczynie, Publiczne Przedszkole
Zakliczyn, Przedszkole Niepubliczne w
Janowicach, Zespół Szkoły Podstawowej i
Przedszkola w Gwoźdźcu, Szkoła Podstawowa w
Faściszowej, Publiczne Przedszkole
Paleśnica, Niepubliczny Zespół Szkolno –
Przedszkolny we Wróblowicach, Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Stróżach, Przedszkole Publiczne w
Siemiechowie.
Łącznie swoje talenty zaprezentowało 38 dzieci.
Oprócz walorów wokalnych widzowie podziwiać mogli
przepięknie stroje min. kolędników, Maryi, Józefa,
aniołków, górali, krakowiaków. Dzieci zaśpiewały
tradycyjne polskie kolędy oraz pastorałki. Gość
imprezy Pan Dawid Chrobak - burmistrz gminy i
miasta Zakliczyn wraz z Dyrekcją Niepublicznego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wróblowicach,
wręczyli wszystkim dzieciom pamiątkowe dyplomy,
upominki oraz trzy wyróżnienia, które po wnikliwej
ocenie przyznało jury. Wyróżnienia trafiły do Zespołu
Szkoły Podstawowej i Przedszkola Gwoźdźcu,
Niepublicznego Przedszkola w Janowicach oraz
Publicznego Przedszkola w Paleśnicy.

Jakub Nowak

Pamiątkowa fotografia

Hej kolęda, kolęda!, czyli słów
kilka o I Międzyprzedszkolnym
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

Z kolędą na ustach, czyli jak
wyglądał ostatni dzień przed

świętami w naszej szkole
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Już od 8 lat trzecia niedziela
grudnia to we Wróblowicach
dzień obfitujący w wydarzenia
zapowiadające Święta Bożego
Narodzenia. Panie z Koła
Gospodyń „Wróblowianki”, w
dopiero co oddanym do użytku
obiekcie po przeprowadzonym
przez samorząd gminy
remoncie, urządziły jak co roku
wieczerzę wigilijną dla
najstarszych mieszkańców
naszej miejscowości.
Wszystkich przybyłych seniorów
witały liderki „Wróblowianek”: Zofia
Pawłowska (sekretarz) i Marta
Drużkowska (prezes Koła). 

Ks, Trela, po tym wstępie i występie scholi Andrzeja Piątka, poświęcił opłatki, odczytawszy fragment Ewangelii.
Nestorzy wsi i zaproszeni goście złożyli sobie życzenia, łamiąc się opłatkami. Życzenia bożonarodzeniowo
złożyli Burmistrz Dawid Chrobak oraz poseł Nornert Kaczmarczyk,
W gronie pozostałych przyjaciół wróblowickiego Koła, którzy zaszczycili swoją obecnością to wydarzenie byli :
kierownik biura powiatowego AMiRR Ryszarda Pagacz, jego zastępca, opiekun \KGW Teresa Kuboń,  dyrektor
Banku Spółdzielczego Rzemiosła oddział w Zakliczynie - Włodzimierz Stachoń. Ponadto Dagmara Świerkosz -
przedstawicielka GOPS, miejscowa radna Ewa Nijak, sołtys wsi Ewelina Baca, prezes stowarzyszenia
prowadzącego szkołę i przedszkole - Wioletta Osiecka oraz prezes OSP Wróblowice Piotr Osiecki.
Gospodynie z Wróblowic zadbały o wystrój sali i świąteczne menu oraz podarki, zaś atmosferze spotkania
przysłużyły się kolędowe występy miejscowej, a zarazem parafialnej scholi „Saint Gilles” Andrzeja Piątka.
Grupa wystąpiła w składzie: Aleksandra Cudek, Patrycja Gondek Nadia Gondek, Paulina Malisz, Magdalena
Musiał, Ewelina Pałucka, Martyna Pałucka, Radosław Rozpęda, Anna Szczerba i Marek Urbaniak. Każdy z
obecnych, jak na prawdziwą wigilię przystało, został obdarowany prezentem od świętego Mikołaja.
Spotkaniu towarzyszyło wiele radości i wzruszeń. Dzięki inicjatywie WRÓBLOWIANEK seniorzy mieli doskonałą
okazję do integracji z innymi mieszkańcami. Wydarzenie pokazało, jak ważny jest również szacunek dla osób
starszych, którym tak wiele zawdzięczamy.

Martyna Biedroń

Występ scholi

W hołdzie seniorom, czyli na wigilii 
u WRÓBLOWIANEK
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Kilka słów o Wigilii i zwyczajach z nią związanych

Pieczenie pierniczków i
pomoc bliźniemu - to

możliwe!

Nie ma w Polsce osoby, która nie wie, czym jest Wigilia. Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza,
złożona z postnych potraw. Wieczerza wyróżnia się tym, że ma ściśle rodzinny charakter. Zaprasza się
czasami na nią, oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie. Rodziny pamiętają także o zwyczaju
pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim dla
przygodnego gościa. W ten sposób wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą spędzić
z nami Świąt, lub którzy już od nas odeszli. Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą
gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, którą według Biblii na
wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Wypatrywanie pierwszej gwiazdki, to tradycyjne zadanie
dzieci. Kolację, w polskiej tradycji postną, rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii według św.
Mateusza lub św. Łukasza, dotyczącego narodzin Jezusa. Najważniejszym i kulminacyjnym momentem
wieczerzy wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem, z równoczesnym składaniem sobie życzeń
i wybaczeniem wzajemnych urazów. Przy stole, przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem,
zasiadają wszyscy domownicy. W tradycji pilnowano, aby liczba osób była parzysta, a liczba potraw
nieparzysta. Obowiązkowo trzeba skosztować wszystkich potraw wigilijnych, a od stołu można wstać
dopiero po zakończeniu wieczerzy. Nikt nie wyobraża sobie wigilii bez wspólnego śpiewania kolęd.
Nieodłącznym zwyczajem staje się również wzajemne obdarowywanie prezentami, chowanymi pod choinką.
Wieczór wigilijny to okres wytężonej pracy Św. Mikołaja, zwanego też w Wielkopolsce Gwiazdorem. Św.
Mikołaj to autentyczna postać, żyjąca w IV wieku. Był biskupem Miry - małego portowego miasteczka w
Małej Azji. Pochodził z zamożnej rodziny, ale swój majątek rozdał potrzebującym. Z tego powodu nazywany
był ojcem sierot i ubogich. Św. Mikołaj jest patronem kupców, bankierów i  marynarzy. Ale za to, że był tak
dobry dla małych sierot, najbardziej kochają go dzieci, a wszyscy naśladują, czyniąc radosne niespodzianki
innym. Przy okazji tak radosnych świąt warto pielęgnować wiedzę o polskich tradycjach.               

Oliwia Ulanecka

Stopka redakcyjna
Autorzy wydania: Agnieszka Łazarek (opiekun redakcji), Martyna Paciorek, Weronika Duda, Martyna
Biedroń, Jakub Nowak, Oliwia Ulanecka, Anna Nowak, Piotr Sakłak

Wspólne pieczenie to doskonała zabawa - o tym
mieli okazję przekonać się  uczniowie należący do
Szkolnego Koła Wolontariatu, którzy ze swoimi
opiekunami piekli i ozdabiali pierniczki. 
Najlepszym momentem było wspólne
dekorowanie! Możliwości było mnóstwo, a naszym
uczniom nie zabrakło pomysłów i  wyobraźni .
Wszyscy mieli doskonałą okazję, aby przyozdobić
każde ciasteczko według własnego pomysłu.
Gotowe pierniczki zostały potem sprzedane, a
dochód przekazany na rzecz Fundacji „Mam
Marzenie”.                        Anna Nowak

Nasze cudeńka :) AŁ
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