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  Uczniowie naszej szkoły własnoręcznie
wykonali kartki z życzeniami dla osób

samotnych w naszej gminie.

kartki

               Podzielić się opłatkiem, 
               powiedz mi, co to znaczy? 
              To dobrze życzyć innym
              I wszystko im przebaczyć.

               /Mieczysława Buczkówna, Przy Wigilii/

           
na święta

świąteczne

kartki
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   Oliwia Wrona
   
                          Niespodziewani goście

    Historii długiej dziś wam nie opowiem,
    Lecz uniesiona świątecznym nastrojem,
    Zagłębię się we wspomnienia z ubiegłych Świąt,
    I przywołam historię dwóch maleńkich kociąt. 

    Czas to był grudniowy, zimno i ponuro,
    Śniegu ciągle nie ma , co z tobą - naturo?
    Wyszłam z psem na spacer, smutną polną drogą,
    Spacer ten zakończyć miał się dziś przygodą.

    Pies zwęszył coś w ciemności, najeżył swój grzbiet,
    Do opuszczonego domu, wyciągnął swój łeb,
    Cichutkie miauczenie dobiegło do mych uszu,
    Pies stanął jak wryty, wystraszył się lub wzruszył.

    Z ciemności, jak dwie zjawy, wyszły do mnie one,
    Puchate, zaniedbane, od teraz już moje,
    Jeden biały, niczym świąteczny puch,
    Drugi śmiały, odważny za dwóch.

    Dom jest opuszczony, nikt w nim już nie mieszka,
    Gdy je tu zostawię, to będzie ich klęska,
    Do mamy pobiegłam wielce poruszona,
    Koszyk, kocyk co jeszcze? Lecz co na to Ona?

    Prosić się nie dały, i mama i koty,
    Gdy po nie wróciłam, czekały sieroty,
    Noc ówczesną przespały w ciszy i spokoju.
    Święta spędziliśmy w rodzinnym nastroju.

    Puchatek i Śmiałek, to są ich imiona,
    Codziennie zasypiam w futro ich wtulona.
    Są jak nastrój świąteczny, miękkie i cieplutkie,
    Choć mocno podrosły, ciągle są słodziutkie!

    W okresie świątecznym, w dom mój zawitały,
    Swoją obecnością mocno namieszały.
    Od tej chwili w mym domu, niczym rym do „kocięta”,
    Z dwoma kociakami kojarzą się Święta! Oliwii koty
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Emil Guzik - 23 letni kucharz, członek
Narodowej Reprezentacji
Kucharzy Juniorów ‘Poland National
Culinary Team’ oraz absolwent Szkoły
Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej 
 w Ochojnie.

- Jak to się stało, że zostałeś kucharzem?
- Trochę w tym przypadku, przyszedł czas na wybór szkoły średniej i padło na szkołę
gastronomiczną na Zamojskiego w Krakowie. Na początku nie byłem przekonany co do
wyboru szkoły, na szczęście po jakimś czasie się wkręciłem. Był to bardzo dobry wybór.

- Gdzie do tej pory pracowałeś?
- Swoją przygodę zacząłem w znanej krakowskiej restauracji “Hawełka”, gdzie spędziłem 4
lata, później przez 3 lata była to restauracja “Moonsfera” na dachu Centrum Olimpijskiego w
Warszawie, gdzie między innymi przygotowywaliśmy imprezy dla związków sportowych i
sportowców.

- Udało ci się osiągnąć kilka sukcesów, mógłbyś je nam przybliżyć?
- Zawsze lubiłem zdrową rywalizację i traktuję to też jako dobrą zabawę i naukę. Zaczynałem
od konkursów szkolnych i międzyszkolnych, z mniejszymi i większymi sukcesami. W 2018
roku reprezentowałem Polskę na konkursie “Les Chef en Or” w Paryżu, a w 2019 razem z
drużyną juniorów Poland National Culinary Team zdobyliśmy srebrne medale na Olimpiadzie
Kulinarnej IKA/Culinary Olympics 2020 w Stuttgarcie, w Niemczech.

- Czym zajmuję się kulinarna kadra Polski?
- Przede wszystkim reprezentujemy nasz kraj na arenie międzynarodowej, poprzez starty w
konkursach, są to głównie dwie imprezy które odbywają się co 4 lata - IKA/Culinary Olympics
w Niemczech lub Puchar Świata w Luksemburgu. Start w tak dużej imprezie, gdzie startuje
wiele reprezentacji z całego świata, w wielu konkurencjach, poprzedzają treningi, które
zazwyczaj trwają około roku.

WYŚMIENICI KUCHARZE SĄ WŚRÓD NAS
               Wywiad z Emilem Guzikiem przeprowadziła Natalia Ogorzałek z kl. VII a
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- Pandemia pewnie pokrzyżowała CI wiele planów?
- Tak, niestety cała branża gastronomiczna przeżywa w tym czasie ciężki okres. Większość
restauracji, hoteli jest zamknięta lub działają tylko dania na wynos, dlatego ważne jest
żebyśmy wspierali zwłaszcza lokalną gastronomię, tak żeby przetrwała czas pandemii. Moje
plany się nie zmieniły, niestety muszą tylko trochę poczekać.

- Co radziłbyś młodszym kolegom, którzy chcieliby zostać kucharzami?
- Przede wszystkim nie zrażać się niepowodzeniami, bo uczymy się przede wszystkim na
własnych błędach i przez całe życie. Praca w kuchni to trudny zawód, gdzie pracuje się dużo
godzin, w weekendy czy w święta, ale przy tym potrafi dać dużo satysfakcji. Gary trzeba
lubić.

- W przyszłości chciałbyś prowadzić swoją restaurację?
- To długotrwały, mozolny proces, bycie szefem kuchni czy prowadzenie swojej restauracji.
Ja ciągle jestem na początku swojej drogi. To na pewno marzenie każdego kucharza, ale do
bycia szefem kuchni w dobrej restauracji nie wystarczą tylko umiejętność gotowania.
Skupiam się na tym co tu i teraz, staram się to robić jak najlepiej, może uda się to osiągnąć,
ale nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość.

- Na koniec, jakie jest twoje ulubione danie, które przygotowałeś?
- Nie jest skomplikowane, moje ulubione danie to curry z kurczakiem i warzywami z imbirem,
kefirem, trawą cytrynową. Prosto i pysznie.

- Dziękuję za rozmowę.
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literatury listopad

                    SPOTKANIA I PODRÓŻE 
            PODCZAS NAUCZANIA ONLINE

      W czasach przed pandemią nasza klasa zwykle raz w miesiącu wyjeżdżała na
wycieczki lub jakieś warsztaty, podczas których dobrze bawiliśmy się i zdobywaliśmy
wiedzę.
     Odkąd obowiązuje zdalne nauczanie za namową naszej polonistki – p.  Anny
Nowak, staramy się uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, tyle że robimy to
online. Niektórzy z nas docenili możliwości, które pojawiły się w czasie pandemii, bo
wydarzenia prezentowane w sieci, stały się ogólnie dostępne, a wcześniej tak nie było.
I tak, uczestniczyliśmy w zwiedzaniu Zamku Królewskiego w Warszawie i Zamku w
Malborku bez dalekiej podróży i konieczności zakupu biletów, a za to w znakomitym
towarzystwie aktorki – Małgorzaty Kożuchowskiej, było to możliwe dzięki akcji
Ministerstwa Kultury # darmowy listopad.
     Dużą gratką dla miłośników literatury były spotkania z autorami książek dla dzieci i
młodzieży. Stało się to możliwe dzięki transmisjom online wydarzeń organizowanych
w ramach Festiwali Literatury dla Dzieci. Wzięliśmy udział w spotkaniu autorskim z
Jakubem Skworzem , który w sposób ciekawy i bez napuszenia napisał książki o
wielkich Polakach: Marii Skłodowskiej Curie i Adamie Mickiewiczu; mieliśmy okazję
posłuchać opowieści Rafała Kosika – autora cylu powieści sciene- fiction dla
młodzieży “Felikx, Net I Nika”, a niektórzy wybrali spotkanie z Grzegorzem Kasdepke.
     Ostatnio obejrzeliśmy nietypowy spektakl Teatru Piasku Tetniany Galistyny pt.
“Opowieść wigilijna”, co było ciekawym dopełnieniem omawianej przez nas lektury, 
twórcy postarali się o piękną plastyczną oprawę spektaklu, niestety nie zadbali o
wierne odtworzenie treści lektury: zmienili imiona  bohaterów i  niektóre elementy z
życia Scrooge'a , a jednego z duchów grała kobieta.

Jak widać, nauczanie online nie musi być nudne i żmudne. My od czasu do czasu
odkrywamy plusy nauki online.

                                                                                                              Piotr kl. VII a

festiwal darmowy



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 9 12/2020 | Strona 7 
www.juniormedia.pl MICHALINKA

 "MAŁY KSIĄŻĘ" - SPEKTAKL W WYKONANIU TEATRU PIASKU -
RECENZJA OLIWII WRONY Z KL. VIIA

       W związku z sytuacją pandemiczną i zamknięciem teatrów, artyści poszukują różnych form
prezentacji swoich dokonań. Jednym z takich przykładów jest repertuar Teatru Piasku Tetiany
Galitsyny. W niedzielne popołudnie 6 grudnia zespół Teatru Piasku wystawiał sztukę ,, Mały Książę’’
udostępnianą za pomocą platformy internetowej. Bilety można było zakupić na stronie teatru, po
rejestracji i uiszczeniu opłaty uzyskuje się dostęp to przedstawienia.
     Spektakl rozpoczyna się introdukcją wygłoszoną przez aktora odgrywającego role Pilota. Podczas
całego przedstawienia na tle sceny widzom ukazują się piękne dzieła wykonywane na piasku
ilustrujące przebieg historii. Technika użyta w spektaklu być może jest wam znana z telewizyjnego
show Mam Talent. Sam sposób ukazania malowideł był bardzo ciekawy i dobrze przygotowany. Po
krótkim wstępie poznajemy także drugą aktorkę, odgrywającego rolę Małego Księcia. Aktorzy
przedstawienia zadbali o różnorodne formy ekspresji. Możemy podziwiać sztukę malowania piaskiem,
czy wyjątkowo dobrze pasujący do atmosfery Małego Księcia, a przy tym nowatorski – rysunek za
pomocą światła. Jaskrawe wizerunki postaci przyciągają uwagę i olśniewają wyjątkowymi szczegółami.
Piaskowe i świetlne arcydzieła nadają przedstawieniu głębi i magicznego wymiaru. Moją uwagę przykuł
fragment, w którym byliśmy świadkami niesamowitego talentu. Artysta w bardzo krótkim czasie
wykonał imponujący obraz lisa. W przedstawieniu są także wykorzystane techniki malowania na wodzie.
Obraz przedstawiony za pomocą tego sposobu idealnie pasuje do tak subtelnej techniki artystycznej.
Scenografia była ciekawa i dobrze wykonana. Nie przyćmiewała głównych elementów przedstawienia,
ale stanowiła ciekawe dopełnienie dla ogółu.
      Aktor odgrywający rolę Pilota prezentował wysoki poziom gry aktorskiej, a jego forma ekspresji była
przekonująca. Osoba grająca Małego Księcia nie ujęła mnie. Nie dojrzałam w niej głębi jaką dostrzec
można w postaci książkowej. Przedstawienie głównego bohatera pomimo pięknych słów jakie
wypowiadał i przesłania, które niosły wydało mi się przyziemny. Nie sądzę aby kobieta mogła spełniać
się w roli Małego Księcia. Stroje aktorów były dostosowane do narracji przedstawionej w utworze.
Dobrze spełniały swoje zadanie. Nieco rozczarowała mnie muzyka, która podczas całego
przedstawienia była monotonna. Spodziewałam się bardziej wyrazistego tła muzycznego dla tego
przedstawienia. Dobór pasującego i ciekawego podkładu muzycznego stanowi bardzo ważny aspekt
wpływający na ocenę odbiorcy.  
     Moim zdaniem przedstawienie było bardzo ciekawe i warte obejrzenia, choć niektóre aspekty nie były
idealne. Jestem pełna podziwu dla zaangażowania i inicjatywy aktorów oraz samego Teatru Piasku. Nie
sądzę, abym ponownie zdecydowała się obejrzeć ten spektakl, ale nie mogę powiedzieć, iż nie jest to
nowatorski sposób ukazywania swoich talentów. Według mnie nic nie jest w stanie zastąpić
prawdziwego teatru, gdzie możemy na żywo podziwiać grę aktorską , a nawet często wchodzić w
interakcję z bohaterami spektaklu. Polecam, jednak obejrzenie, któregoś z przedstawień ze względu na
poznanie tych niezmiernie pięknych i oryginalnych technik artystycznych oraz wyrobienia sobie własnej
opinii na ten rodzaj nowatorskiej formy teatru.

Mały Książę przedstawienie
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       NEWSY!
                                            NOWOŚCI!
                                                                                        NEWSY!

Kososz

Ależ mamy newsa! NETFLIX OGŁOSIŁ PIERWSZĄ
ORYGINALNĄ POLSKĄ ANIMACJĘ KAJKO I
KOKOSZ NA PODSTAWIE KULTOWEGO
KOMIKSU JANUSZA CHRISTY

           PREMIERA SERIALU W 2021 ROKU

Podstawowe informacje:
Reżyseria: Michał Śledziu Śledziński, Tomasz
Leśniak, Marcin Wasilewski (GS Animation), Łukasz
Kacprowicz (GS Animation), Robert Jaszczurowski
(GS Animation), Marta Stróżycka i Aliaksandr Sasha
Kanavalau
Scenariusz: Maciej Kur, Rafał Skarżycki
Projekty postaci: Sławomir Kiełbus
Produkcja: EGoFILM
Gatunek: animacja 2D
Data premiery: 2021 r.
Scenariusz powstał na podstawie serii komiksów
Kajko i Kokosz Janusza Christy.

       
    ŚPIEWAJMY DLA POKOLEŃ
Staraniem dyrektora R. Kozłowskiego we
współpracy z  nauczycielami Szkoły
Muzycznej w Świątnikach Górnych,
władzami  gminy oraz mieszkańcami
miejscowości i przy wsparciu
finansowym Fundacji Orlen "Dar Serca",
ukazała się publikacja pt.: „Śpiewajmy dla
pokoleń”. Zadanie zrealizowano w
ramach projektu:      "Zachowanie dla
przyszłych pokoleń świątnickich pieśni i
melodii poprzez zakup instrumentów dla
Szkoły Muzycznej w Świątnikach
Górnych".
Książeczka ta zawiera 8 pieśni i melodii,
które poddano opracowaniu na głos z
akompaniamentem fortepianu. W
realizację przedsięwzięcia włączyło się
wiele osób, a wśród nich  p. Jolanta  i
Czesława Synowiec, które przypomniały
odchodzące w niepamięć piosenki, stare
„świątnickie” zwroty, powiedzenia.
Nauczyciel pracujący w szkole muzycznej
dr Wiesław Ochwat, dokonał
opracowania  przekazanych pieśni na
głos solo z akompaniamentem fortepianu.
Śpiewnik ten przyczyni się do
uchronienia przed zapomnieniem starych
piosenek i melodii, które stanowią
dziedzictwo świątniczan.

Kajko
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labirynt

                                                Hasła do krzyżówki:

1. Czerwona zupa podawana na Wigilii
2. Pieśń bożonarodzeniowa
3. W czym leżał Jezus?
4. Leżą pod choinką
5. Wsadzamy pod obrus
6. Przedstawienie ukazujące narodziny Pana Jezusa
7. Msza odprawiana o 12 w nocy
8. Czym się dzielimy?
9. Tradycyjna liczba potraw
10. Wigilie zaczynamy po zaświeceniu pierwszej …
11. Np. z kapustą i grzybami
12. Zielone drzewko, symbol świąt
13. Okres oczekiwania na narodzenie Jezusa
14. Składamy je sobie podczas dzielenia się opłatkiem

                                                                                                     Krzyżówkę przygotowała Julia Król

                                                                         

choinkachoinka malowanka
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          BOŻONARODZENIOWA KRZYŻÓWKA

świąteczne

bożonarodzeniowa

pierniczki

krzyżówka
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	- Pandemia pewnie pokrzyżowała CI wiele planów? - Tak, niestety cała branża gastronomiczna przeżywa w tym czasie ciężki okres. Większość restauracji, hoteli jest zamknięta lub działają tylko dania na wynos, dlatego ważne jest żebyśmy wspierali zwłaszcza lokalną gastronomię, tak żeby przetrwała czas pandemii. Moje plany się nie zmieniły, niestety muszą tylko trochę poczekać.  - Co radziłbyś młodszym kolegom, którzy chcieliby zostać kucharzami? - Przede wszystkim nie zrażać się niepowodzeniami, bo uczymy się przede wszystkim na własnych błędach i przez całe życie. Praca w kuchni to trudny zawód, gdzie pracuje się dużo godzin, w weekendy czy w święta, ale przy tym potrafi dać dużo satysfakcji. Gary trzeba lubić.
	- W przyszłości chciałbyś prowadzić swoją restaurację? - To długotrwały, mozolny proces, bycie szefem kuchni czy prowadzenie swojej restauracji. Ja ciągle jestem na początku swojej drogi. To na pewno marzenie każdego kucharza, ale do bycia szefem kuchni w dobrej restauracji nie wystarczą tylko umiejętność gotowania. Skupiam się na tym co tu i teraz, staram się to robić jak najlepiej, może uda się to osiągnąć, ale nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość.
	- Na koniec, jakie jest twoje ulubione danie, które przygotowałeś? - Nie jest skomplikowane, moje ulubione danie to curry z kurczakiem i warzywami z imbirem, kefirem, trawą cytrynową. Prosto i pysznie.
	- Dziękuję za rozmowę.
	SPOTKANIA I PODRÓŻE


	PODCZAS NAUCZANIA ONLINE
	W czasach przed pandemią nasza klasa zwykle raz w miesiącu wyjeżdżała na wycieczki lub jakieś warsztaty, podczas których dobrze bawiliśmy się i zdobywaliśmy wiedzę.      Odkąd obowiązuje zdalne nauczanie za namową naszej polonistki – p.  Anny Nowak, staramy się uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, tyle że robimy to online. Niektórzy z nas docenili możliwości, które pojawiły się w czasie pandemii, bo wydarzenia prezentowane w sieci, stały się ogólnie dostępne, a wcześniej tak nie było. I tak, uczestniczyliśmy w zwiedzaniu Zamku Królewskiego w Warszawie i Zamku w Malborku bez dalekiej podróży i konieczności zakupu biletów, a za to w znakomitym towarzystwie aktorki – Małgorzaty Kożuchowskiej, było to możliwe dzięki akcji Ministerstwa Kultury # darmowy listopad.      Dużą gratką dla miłośników literatury były spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży. Stało się to możliwe dzięki transmisjom online wydarzeń organizowanych w ramach Festiwali Literatury dla Dzieci. Wzięliśmy udział w spotkaniu autorskim z Jakubem Skworzem , który w sposób ciekawy i bez napuszenia napisał książki o wielkich Polakach: Marii Skłodowskiej Curie i Adamie Mickiewiczu; mieliśmy okazję posłuchać opowieści Rafała Kosika – autora cylu powieści sciene- fiction dla młodzieży “Felikx, Net I Nika”, a niektórzy wybrali spotkanie z Grzegorzem Kasdepke.      Ostatnio obejrzeliśmy nietypowy spektakl Teatru Piasku Tetniany Galistyny pt. “Opowieść wigilijna”, co było ciekawym dopełnieniem omawianej przez nas lektury,  twórcy postarali się o piękną plastyczną oprawę spektaklu, niestety nie zadbali o wierne odtworzenie treści lektury: zmienili imiona  bohaterów i  niektóre elementy z życia Scrooge'a , a jednego z duchów grała kobieta.
	Jak widać, nauczanie online nie musi być nudne i żmudne. My od czasu do czasu odkrywamy plusy nauki online.
	Piotr kl. VII a
	"MAŁY KSIĄŻĘ" - SPEKTAKL W WYKONANIU TEATRU PIASKU - RECENZJA OLIWII WRONY Z KL. VIIA
	W związku z sytuacją pandemiczną i zamknięciem teatrów, artyści poszukują różnych form prezentacji swoich dokonań. Jednym z takich przykładów jest repertuar Teatru Piasku Tetiany Galitsyny. W niedzielne popołudnie 6 grudnia zespół Teatru Piasku wystawiał sztukę ,, Mały Książę’’ udostępnianą za pomocą platformy internetowej. Bilety można było zakupić na stronie teatru, po rejestracji i uiszczeniu opłaty uzyskuje się dostęp to przedstawienia.      Spektakl rozpoczyna się introdukcją wygłoszoną przez aktora odgrywającego role Pilota. Podczas całego przedstawienia na tle sceny widzom ukazują się piękne dzieła wykonywane na piasku ilustrujące przebieg historii. Technika użyta w spektaklu być może jest wam znana z telewizyjnego show Mam Talent. Sam sposób ukazania malowideł był bardzo ciekawy i dobrze przygotowany. Po krótkim wstępie poznajemy także drugą aktorkę, odgrywającego rolę Małego Księcia. Aktorzy przedstawienia zadbali o różnorodne formy ekspresji. Możemy podziwiać sztukę malowania piaskiem, czy wyjątkowo dobrze pasujący do atmosfery Małego Księcia, a przy tym nowatorski – rysunek za pomocą światła. Jaskrawe wizerunki postaci przyciągają uwagę i olśniewają wyjątkowymi szczegółami. Piaskowe i świetlne arcydzieła nadają przedstawieniu głębi i magicznego wymiaru. Moją uwagę przykuł fragment, w którym byliśmy świadkami niesamowitego talentu. Artysta w bardzo krótkim czasie wykonał imponujący obraz lisa. W przedstawieniu są także wykorzystane techniki malowania na wodzie. Obraz przedstawiony za pomocą tego sposobu idealnie pasuje do tak subtelnej techniki artystycznej. Scenografia była ciekawa i dobrze wykonana. Nie przyćmiewała głównych elementów przedstawienia, ale stanowiła ciekawe dopełnienie dla ogółu.       Aktor odgrywający rolę Pilota prezentował wysoki poziom gry aktorskiej, a jego forma ekspresji była przekonująca. Osoba grająca Małego Księcia nie ujęła mnie. Nie dojrzałam w niej głębi jaką dostrzec można w postaci książkowej. Przedstawienie głównego bohatera pomimo pięknych słów jakie wypowiadał i przesłania, które niosły wydało mi się przyziemny. Nie sądzę aby kobieta mogła spełniać się w roli Małego Księcia. Stroje aktorów były dostosowane do narracji przedstawionej w utworze. Dobrze spełniały swoje zadanie. Nieco rozczarowała mnie muzyka, która podczas całego przedstawienia była monotonna. Spodziewałam się bardziej wyrazistego tła muzycznego dla tego przedstawienia. Dobór pasującego i ciekawego podkładu muzycznego stanowi bardzo ważny aspekt wpływający na ocenę odbiorcy.        Moim zdaniem przedstawienie było bardzo ciekawe i warte obejrzenia, choć niektóre aspekty nie były idealne. Jestem pełna podziwu dla zaangażowania i inicjatywy aktorów oraz samego Teatru Piasku. Nie sądzę, abym ponownie zdecydowała się obejrzeć ten spektakl, ale nie mogę powiedzieć, iż nie jest to nowatorski sposób ukazywania swoich talentów. Według mnie nic nie jest w stanie zastąpić prawdziwego teatru, gdzie możemy na żywo podziwiać grę aktorską , a nawet często wchodzić w interakcję z bohaterami spektaklu. Polecam, jednak obejrzenie, któregoś z przedstawień ze względu na poznanie tych niezmiernie pięknych i oryginalnych technik artystycznych oraz wyrobienia sobie własnej opinii na ten rodzaj nowatorskiej formy teatru.
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	ŚPIEWAJMY DLA POKOLEŃ
	Staraniem dyrektora R. Kozłowskiego we współpracy z  nauczycielami Szkoły Muzycznej w Świątnikach Górnych, władzami  gminy oraz mieszkańcami miejscowości i przy wsparciu finansowym Fundacji Orlen "Dar Serca", ukazała się publikacja pt.: „Śpiewajmy dla pokoleń”. Zadanie zrealizowano w ramach projektu:      "Zachowanie dla przyszłych pokoleń świątnickich pieśni i melodii poprzez zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej w Świątnikach Górnych".

	Książeczka ta zawiera 8 pieśni i melodii, które poddano opracowaniu na głos z akompaniamentem fortepianu. W realizację przedsięwzięcia włączyło się wiele osób, a wśród nich  p. Jolanta  i Czesława Synowiec, które przypomniały odchodzące w niepamięć piosenki, stare „świątnickie” zwroty, powiedzenia. Nauczyciel pracujący w szkole muzycznej dr Wiesław Ochwat, dokonał opracowania  przekazanych pieśni na głos solo z akompaniamentem fortepianu. Śpiewnik ten przyczyni się do uchronienia przed zapomnieniem starych piosenek i melodii, które stanowią dziedzictwo świątniczan.
	Hasła do krzyżówki:
	1. Czerwona zupa podawana na Wigilii 2. Pieśń bożonarodzeniowa 3. W czym leżał Jezus? 4. Leżą pod choinką 5. Wsadzamy pod obrus 6. Przedstawienie ukazujące narodziny Pana Jezusa 7. Msza odprawiana o 12 w nocy 8. Czym się dzielimy? 9. Tradycyjna liczba potraw 10. Wigilie zaczynamy po zaświeceniu pierwszej … 11. Np. z kapustą i grzybami 12. Zielone drzewko, symbol świąt 13. Okres oczekiwania na narodzenie Jezusa 14. Składamy je sobie podczas dzielenia się opłatkiem
	Krzyżówkę przygotowała Julia Król
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