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 WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

W atmosferze radosnego oczekiwania
na Święta Bożego Narodzenia, oraz Nowy 2015

rok proszę przyjąć płynące z głębi serca
życzenia. Magicznych, pełnych wzruszeń,

ciepła i nadziei
Świąt, odpoczynku w gronie najbliższych,

a w Nowym Roku dobrych wydarzeń,szczęścia
w życiu osobistym i spełnienia najskrytszych

marzeń.
   

Wesołych Świąt Patrycja
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Zwyczaje Świąteczne na Górnym
Śląsku

"Jakiś we Wilijo takiś cołki
rok". 

– jest to tradycyjne przysłowie
na Górnym Śląsku. W Wigilię
należy wstać w miarę wcześnie,
ale każdy musi obudzić się
sam. 

Co znajdzie się na wigilijnym
stole?

Wieczerza wigilijna odbywa się w gronie
najbliższej rodziny (rodzice i dzieci). Na stole
nie może zabraknąć oczywiście karpia,
podawanego na różne sposoby. Często
podawane są również rolmopsy, czyli zawijane
śledzie w majonezie. Makówki- obowiązkowa
potrawa na stole Ślązaka. Głównym
składnikiem makówek, jak sama nazwa
wskazuje, jest mak. Moczka-tradycyjna
wigilijna potrawa na Górnym Śląsku,
przygotowuje się ją z ciemnego piernika,
migdałów, rodzynek, orzechów laskowych oraz
dużej ilości wody, w której moczy się piernik. 

Czas odwiedzić rodzinę…

Drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia- to właśnie wtedy
spotykamy się z rodziną.
Najczęściej jedziemy do dziadków,
czy spotykamy się z ciotkami i
wujkami. Nieodłącznym elementem
świątecznych spotkań jest
śpiewanie kolęd. Spotkania w tym
czasie są niezwykle uroczyste.
Zapominamy o problemach,
wybaczamy bliskim ich błędy.
Święta Bożego Narodzenia są
dobrym czasem, aby naprawić
rodzinne relacje.

wigilijny stół
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     Wiary, co góry przenosi,
    nadziei, która nie gaśnie,
    miłości w każdej ilości
    od Bożej Dzieciny.
            ~ Dyrekcji , Pracownikom 
 oraz całej społeczności
uczniowskiej          naszej szkoły ~
                          życzą redaktorzy  "Korfantaka"

Magia Świąt Bożego Narodzenia ...
wywiad z Panią dyrektor Haliną Hrynczyszyn  

 -  Czy odlicza już Pani dni do Świąt Bożego Narodzenia ?
 Na Święta Bożego Narodzenia zawsze czekam z utęsknieniem. Te ostatnie
przedświąteczne  dni, są oczywiście bardzo pracowite: domowe porządki, zakupy,
gotowanie … Na szczęście, już na tym etapie są to w moim domu święta rodzinne.
Wszyscy uczestniczą w ich przygotowaniu  co sprawia, że samo świętowanie daje
znacznie więcej radości.

-  Co dla Pani jest najważniejszym symbolem Świąt ?
Największe znaczenie ma dla mnie opłatek , który jest symbolem pojednania i miłości.
Ważna jest też choinka, która pozwala każdego roku wracać wspomnieniami do
beztroskich lat dzieciństwa.

- Czy są jakieś specjalne potrawy, które przygotowuje Pani na święta?
Są dwa dania, które przyrządzam tylko na Święta Bożego Narodzenia. To moczka i
makówki. Dla niewtajemniczonych – moczka to słodka  potrawa, przygotowana z
namoczonego piernika oraz dużej ilości bakalii. Na wigilijną kolację  przygotowuję 
także karpia, który jest szczególny, bo od wiosny pływa w stawie obok mojego domu.

-Jaka jest Pani ulubiona potrawa wigilijna?
Trudno wskazać jedną. Bardzo  lubię wspomnianą już  moczkę i makówki. Do nich
dodałabym jeszcze barszcz z uszkami.
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-  Kto u Pani kładzie prezenty pod choinką: gwiazdor, dzieciątko
czy może aniołek?
Prezenty przynosi nam  dzieciątko.

-Jak wspomina Pani święta z dzieciństwa ?
To był wspaniały okres; tajemniczy, uroczysty i radosny. Z czasów
wczesnego dzieciństwa pamiętam emocje związane z
oczekiwaniem na prezenty i wiarę w to, że dzieciątko przynosi je
przez okno, które na czas wigilijnej kolacji  było otwierane przez
mamę. Miło wspominam strojenie żywej choinki własnoręcznie
wykonanymi ozdobami, twórcze pomysły aby samodzielnie
przygotować prezenty dla rodziców i brata, potajemne zjadanie
słodkich ozdób choinkowych,  wyjście  z rodzicami w środku nocy
na pasterkę.

-Czy mogłaby  nam Pani zdradzić jaki jest wymarzony Pani
prezent ?
Nie mam  konkretnych oczekiwań, lubię niespodzianki. Cieszy mnie
każdy upominek jaki otrzymuję. Wierzę w intuicję dzieciątka .

-Życzenia świąteczne to piękny zwyczaj. Co chciałaby Pani 
usłyszeć w tym roku, a czego życzyć innym?
Aby dobrze spędzić  czas Bożego Narodzenia trzeba nabrać
dystansu do codziennych  spraw i trosk. Podczas  Świąt ważna jest
dobra atmosfera, pogodny nastrój i życzliwość . Wszystkim nam
życzę prawdziwej radości, która niech trwa jak najdłużej, nie tylko w
świąteczne dni.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 12 12/2014 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Korfantak

"W każdym z nas tkwi
moc czynienia dobra" 
SZLACHETNA PACZKA jest projektem
pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy
przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.
Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez
wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W
tym roku SZLACHETNA PACZKA jest
organizowana czternasty raz . 
Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku,
kiedy grupa studentów duszpasterstwa
akademickiego prowadzonego przez ks.
Jacka Stryczka (dziś prezesa
Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30
ubogich rodzin.

Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI 
ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja 
charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy 
osób. 
Tylko w 2013 roku Paczka połączyła 617 tysięcy 
Polaków, a wartość społeczna projektu przekroczyła 
300 mln złotych!

W tym roku w mądrej pomocy planujemy połączyć 700
tys. osób, a Paczka będzie organizowana w ponad 570
lokalizacjach w całej Polsce.

W dniu 13 grudnia nasza szkoła przekazała
artykuły rodzinie z Jastrzębia-Zdroju to już
kolejny rok kiedy pomagamy rodzinie .
Rodziny te są biedne, w których występują
ogromne problemy. 

POMOC CZYNI NAS LEPSZYMI!!!
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ZWYCZAJE SYLWESTROWE
Potocznie się mówi „jaki sylwester taki cały rok”...
Z tą wyjątkową nocą związane jest wiele przesądów  i
zwyczajów. Może więc warto się z nimi zapoznać
by następny rok upłynął nam pod dobrą gwiazdą.
Wszelkie długi i pożyczki najlepiej uregulować jeszcze
przed sylwestrem, żeby nie wchodzić w nowy rok z
długami. Żeby nie cierpieć na brak pieniędzy, 31
grudnia do portfela warto włożyć łuski z wigilijnego
karpia. W ten dzień zdecydowanie nie wolno sprzątać,
bo "wymiata się" szczęście(więc lepiej załatwmy
to wcześniej). Gospodynie dawniej dbały, aby spiżarnia
nie straszyła pustkami; to odganiało biedę w
następnym roku. Podobno pierwsze męskie imię, które
panna usłyszy po północy, będzie imieniem jej
małżonka. Jest też kilka przysłów związanym z
nowym rokiem:

 "Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę
groźną”, „W noc sylwestrową łagodnie, będzie
kilka dni pogodnie" czy "Dzień sylwestrowy pokaże
czas lipcowy". 

Patrycja

 Noworoczna gra- warta świeczki. Nowy Rok ma
symboliczną moc oddzielania przeszłości - której
zmienić już nie można - i przyszłości, na jaką mamy
wpływ. Badania pokazują, że zmiana zachowania za
pomocą postanowień noworocznych jest 10-krotnie
skuteczniejsza niż bez planowania. Będzie nam
dodatkowo sprzyjał społeczny trend (połowa Polaków
zrobi to samo), podniosły nastrój związany ze
Świętami (zwiększa motywację) i większa ilość czasu
wolnego (sprzyja zastanawianiu się nad sobą).
Tradycyjnie również koniec jakiegoś etapu jest
okresem podsumowań i wyciągania wniosków, a także
planowania przyszłości. Podłączenie się do tego
procesu będzie bardzo łatwe dlatego już dziś pomyśl
nad :
POSTANOWIENIEM NOWOROCZNYM !!!

      POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
Nowy rok to nowy etap w naszym życiu. Z dniem 1
stycznia dostajemy "czystą kartkę", którą przez 365
dni zapełniamy. Jest to dobry czas na zmiany i
postanowienia w Nowym Roku.
A oto jakie postanowienia noworoczne mają
uczniowie ZS2 :)

zacząć się uczyć

przejść na dietę

być bardziej systematycznym

nauczyć się nowego języka

spełniać marzenia

uparcie dążyć do celu

Postanowienia Noworoczne
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"Dwójka" - zdrowa szkoła :)

CHCĘ BYĆ
ZDROWY-CO MAM
ROBIĆ?

1.Jedz regularnie co
najmniej 3 posiłki dziennie.
Każdy dzień rozpoczynaj
od śniadania.
2.Twoje codzienne
pożywienie powinno
zawierać różnorodną
żywność pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego.
3.Spożywaj codziennie
produkty zbożowe oraz
warzywa i owoce. 
4.Dwa a najlepiej trzy razy
dziennie spożywaj mleko,
biały ser lub jogurty 
6.Mięso i jego przetwory
jedz w ilościach
umiarkowanych  
7.Ograniczaj spożycie soli
kuchennej. 
8.Zachowaj umiar w
jedzeniu cukru i słodyczy.
Zamiast słodyczy jadaj
więcej owoców i warzyw.
9.Bądź aktywny ruchowo. 

Patrycja

Zespół Szkół numer 2 w
Jastrzębiu-Zdroju otrzymało
certyfikat zdrowej szkoły.
Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest
w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od
trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła
Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO,
realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary
Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania
(ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw.
szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół
promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć
utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim.
Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w
1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla
Zdrowia w Europie - SHE, w wyniku porozumienia
WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska
została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu
krajów.
W czasie uroczystości obchodów 40-lecia 
szkoły, nasza placówka otrzymała certyfikat
           Szkoły Promującej Zdrowie
 

logo
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Święta od kuchni...- czyli jak uczniowie "Dwójki"
szykują Wigilię :)

Patrycja

PRZEPIS NA
SZCZĘŚCIE...

Cztery filiżanki miłości,
dwie filiżanki lojalności,
trzy filiżanki przebaczenia,
filiżanka przyjaźni.
Dwie łyżeczki czułości,
cztery kwarty wiary,
beczka śmiechu.
Miłość połączyć z lojalnością
i starannie zmieszać z wiarą.
Przyprawić dobrocią, czułością
i wyrozumiałością.
Dodać przyjaźń i miłość.
Obficie spryskać śmiechem.
Wypiekać w słońcu.
Serwować codziennie w obfitych
porcjach

                        "Moje Boże Narodzenie"

Dni są coraz krótsze, noce jeszcze dłuższe, a nastrój
radosny, uroczysty i odświętny. Nadchodzą Święta
Bożego Narodzenia - magia bycia razem. 
U nas wyjątkowe są już same przygotowania do świąt.
Choć większość z nas nie lubi sprzątania i godzin
spędzonych na zakupach to wszyscy są bardzo
zadowoleni. Od samego rana krzątają się po kuchni. i
przygotowują specjały. Przed samymi świętami nawet
tata nie pracuje tak długo , a mama stara się jak
najszybciej wyrwać z firmy. Potrafi zarwać kilka nocy,
byle tylko na stole stanęło dwanaście tradycyjnych
potraw. I nie są to zwyczajne dania. Kutia -
wywodząca się z pradawnych czasów, przygotowana
według starego przepisu babci, karp z pieczarkami,
pierogi z kapustą i grzybami, barszcz czerwony z
uszkami - ulubiona potrawa mamy. Pyszny lin w
galarecie i śledzie z oliwkami. Na świątecznym stole
nie może zabraknąć strucli z makiem, sernika i
piernika z bakaliami.
Wszystkie potrawy robię wraz z mamą ,a każdy
przepis co roku próbujemy ulepszyć.Wiele pomysłów
teraz już ja dodaje ;) Jednak najważniejszym
momentem w czasie świąt jest łamanie się opłatkiem
podczas Wigilii, w tym czasie każdym zakręci się
łezka w oku.
A WSZYSTKIM ŻYCZĘ PIĘKNYCH,SPOKOJNYCH I
SMACZNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

święta
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A W DŁUGIE, ZIMOWE WIECZORY... coś z filmu i literatury.
Wstaję rano – ciemno, wychodzę ze szkoły – ciemno. Jaka na to

rada? Poniżej przedstawiamy kilka propozycji , które z pewnością
skutecznie zajmą Wam zimowe długie wieczory.

Naszą kolejną propozycją, aby miło
spędzić zimowy wieczór jest najnowsza
książka Nicolasa Sparksa "Dla Ciebie
wszystko". Książka opowiada o spotkaniu
po latach dawniej szaleńczo w sobie
zakochanych ludzi. Amanda pochodziła z
dobrej, zamożnej rodziny, bliscy Dawsona
należeli do przestępczego półświatka.
Różnice społeczne, wychowanie,
wreszcie nieprzychylni ludzie sprawiły, że
tych dwoje nigdy nie mogło być
razem.Losy obydwojga naznaczone są
tragedią. Teraz dawni kochankowie
spotykają się ponownie i pogrzebane
przed laty uczucie powraca.

Na podstawie książki został również
przygotowany film, którego premiera
miała miejsce 
17 października 2014r.

Jedną z naszych propozycji na spędzenie wolnego
czasu jest film "Bogowie" w reżyserii Łukasza
Palkowskiego. Jest to historia biograficzna
najwybitniejszego kardiochirurga Polskiego
Zbigniewa Religii, który dzięki swojej ogromnej
determinacji wykonał pierwszy i udany zabieg
przeszczepu serca. 
    
              REFLEKSJE PO FILMIE:
Nie miałam w planach iść na ten film. . Po prostu
pomyślałam  film biograficzny o profesorze Relidze
jakoś mnie nie pociągał. I choć postaci tej polska
medycyna zawdzięcza bardzo wiele to hmm… w
mojej świadomości żył raczej jako osoba, która mimo
namów niektórych nie mogłaby być godnym
bohaterem. A to z powodu nałogów, którym tak bardzo
ulegał…Jednak na film postanowiłam wybrać się z
przyjaciółką . I poszłyśmy. Bardziej, by wyrwać się na
chwilę z domu niż na sam film-czekałyśmy na wielkie
emocje . I już po kilku pierwszych scenach
wiedziałam, że nie miałam racji oceniając film przed
obejrzeniem.Film pokazywał jak warto jest dążyć do
celu i nie poddawać się..Film pozwolił mi patrzeć
inaczej na niektóre sprawy i zmienił obraz
lekarzy.Dotychczas myślałam że oni wykonują to co
muszą ,jednak po tym filmie wiem że wykonują to co
muszą jednak z wielką pasją poświęcając swej pracy
całe życie
                                                       Patrycja Hola

Natalia Gajo


