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Święto
Trzech Króli
Święto Trzech Króli obchodzimy 6. stycznia. Jest t o święto chrześcijańskie
związane z trzema mędrcami, kt órzy wędrowali do Betlejem, by oddać pokłon
Chryst usowi.
Dość nowym zwyczajem w Polsce obchodzenia dnia 6 stycznia jest Orszak
Trzech Króli. Parada Trzech Króli to ogólnopolskie wydarzenie o charakt erze
społecznym, organizowane w 2017 roku w wielu miejscowościach na terenie kraju.
Mieszkańcy miast, miasteczek maszerują ulicami miast a w Korowodzie Trzech Króli,
idąc

za

głównymi

bohaterami

wydarzenia:

królami

Kacprem,

Melchiorem

i Baltazarem. W ramach Święt a Trzech Króli odbywają się jasełka, koncerty kolęd
i konkursy dla uczestników.
Zwyczaje święt a Trzech Króli zaczęły się pojawiać na przełomie XV i XVI wieku.
Popularne wówczas st ało się święcenia złot a i kadzidła, kt órym była żywica
z jałowca. Okadzano nim potem domy i obejścia, co miało zabezpieczać przed
chorobami i nieszczęściami. Podobnie działać miało dotykanie poświęconym
złot em.
W XVIII wieku popularny st awał się zwyczaj święcenia kredy, którą w święt o
Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach pisano lit ery: C+M+B (lub
K+M+B) oraz dat ę bieżącego roku. Co ważne, litery te są skrót em od łacińskiego
życzenia

"Christ us

Mansionem

Benedicat ",

oznaczającego

"Niech

Chrystus

błogosławi t emu domowi", nie od imion mędrców (Kacper, Melchior i Balt azar), jak
mylnie niekt órzy sądzą. Święt o Trzech Króli to pot oczna nazwa Objawienia Pańskiego,
czyli święt a upamięt niającego objawienie się Boga człowiekowi. Biblijne opisy nie
mówią o t ym, ilu mędrców przybyło, ani nie podają ich imion. Tradycyjnie od
średniowiecza w zachodnim chrześcijaństwie nazywani są imionami Kacper,
Melchior i Balt azar.
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XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W tym roku Fundacja Jerzego Owsiaka gra
"dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólno pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorom".
Podobny cel przyświecał zeszłorocznemu Finałowi.

- 25 lat grania Orkiestry to poważna część historii
Polski.

Przez

ten

okres pomogliśmy

praktycznie

każdemu szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkiestra
działa i to z tak dużą skutecznością, to oczywiście
zasługa wszystkich darczyńców, to efekt każdego
grosza wrzuconego do puszki. Nie boję się użyć
stwierdzenia, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
to wspólne dobro wszystkich Polaków także tych mieszkających za granicą, bo przecież
wiele sztabów gra także na obczyźnie - mówi Jerzy Owsiak prezes zarządu Fundacji Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.

15 stycznia po raz 16. w naszej szkole odbywał się wielki finał WOŚP. Nie obyło
się bez bardzo dobrze znanej licytacji, czy loterii fantowej. Uczestnicy mogli wziąć
udział w turnieju między drużynami Dojrzałych i Młodych. Nie zabrakło artystycznych
akcentów. Niedawno założony chór "Dominium" zachwycał walorami głosowymi w
swoim bogatym repertuarze. Aby umilić czas uczestnikom, została przedstawiona
własna adaptacja "Trzech Świnek", oczywiście "na wesoło" - w końcu śmiech to
zdrowie. Jak zwykle w szkolnej stołówce mogliśmy znaleźć bufet ze słodkościami, czy
ciepłą herbatą - wszystko w pogodnej atmosferze. Nie można było także przeoczyć
amatorów kolejnej z atrakcji, jaką było malowanie twarzy. Po entuzjastycznej licytacji,
na której - tradycyjnie - pojawiły się smakowite torty, pączki , "Szynka Sołtysa"
nadszedł czas na zakończenie, jakim było światełko do nieba.
W tym roku udało nam się uzbierać - dzięki hojnym sercom ludzi
i wytrwałości wolontariuszy - 51 379,61 zł.
Przez całe 16. lat przekazaliśmy 219 647,29 zł. Ukłony należą się przede
wszystkim pani Ewie Lewandowskiej, która stała się naszym mentorem i pomocą
w organizacji całej imprezy.
Wszystkim dziękujemy za wspólne granie!

A.P
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Dzień babci i dziadka

21 i 22 styczna to szczególne dni dla naszych babć i dziadków. Mimo, że
w naszej zespole szkół uroczystości dla nich są organizowane jedynie do klasy
trzeciej szkoły podstawowej, to my nie zapominamy o chociażby życzeniach. W
końcu to babcia i dziadek są tymi, którzy bronią nas przed rodzicami.
Pamiętajmy o nich! A jak słusznie zauważyły przedszkolaki na swoim występie
dedykowanym właśnie dziadkom i babciom:

"Babci i dziadka - przyznać to trzeba - każdemu dziecku w
życiu potrzeba".

A.P
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PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA
ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
SZKOLNE GWIAZDY, czyli uczniowie ze średnią 4,75 i więcej

KLASA I

Klasa II

Perczyńska Anna

5,50

Bukowiecka Aleksandra 5,36
Samulczyk Natalia

5,00

Kałużna Wiktoria

4,93

Chęcińska Patrycja

4,86

Tyczkowski Wiktor

4,79

Kubasik Beata

5,60

Gradecki Wojciech

5,00

Klasa III b

Klasa III a
Karmowska Julia

5,80

Makowski Karol

5,80

Kunicka Andżelika

5,33

Szczecińska Klaudia

5,27

Grabowska Łucja

5,07

Kubiak Kacper

4,93

Janiak Adam

4,80

Juszczak Małgorzata

4,80

Zakrzewski Sebastian

ŚREDNIA SZKOŁY: 3,90
ŚREDNIE KLAS:
I
III A

–
–

3,96

II

–

3,61

4,31

III B

–

3,70

5,27
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Walentynki
Tegoroczne święto zakochanych nie było związane tylko z miłością.
Walentynkowy wystrój klasy był również kolejną konkurencją konkursu „Klasa
z Klasą”. Uczniowie poszczególnych klas gimnazjum mieli przygotować gazetkę
powiązaną z dniem św. Walentego, oraz dodać coś od siebie. Wszystkie klasy
były ozdobione sercami i amorami.
Uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjalnej mieli możliwość
wzięcia udziału w dyskotece walentynkowej, którą organizował Samorząd
Uczniowski.

K. B.
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Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed wielkim
postem znany także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału.
W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest
objadanie się.
Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem
ruchomym. Następny czwartek jest czwartkiem po Środzie Popielcowej i należy do okresu
wielkiego postu, podczas którego chrześcijanie ze względów religijnych (pokutnych), jako
przygotowanie do Świąt Wielkanocy powinni zachowywać wstrzemięźliwość jako wyraz
umartwienia. Może wypaść pomiędzy 29 stycznia a 4 marca.
Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki również w niektórych regionach
chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem
i mięsem, które obficie zapijano wódką.
Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa
uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według jednego z przesądów jeśli ktoś w tłusty
czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło.

J.B.
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Humor

Na religii.
- Jasiu, ile jest Przykazań Bożych?
- Dziesięć.
- A kościelnych?
- Dwóch. Pan Mietek i pan Józek


Fizyk, biolog i matematyk obserwują pewien dom.
W pewnym momencie do domu wchodzą 2 osoby.
Po jakimś czasie wychodzą 3
Biolog: Rozmnożyli się!
Fizyk: Nie, to błąd pomiaru.
Matematyk: Jeśli wejdzie tam jeszcze jedna osoba,
to dom będzie pusty.



J.B.
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