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Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie 

 

Wielokropek… 
Nr 2/2017 

Grudzień 2017 

 

Sentencja... 

,, Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia, 

rozjaśniona światłem wewnętrznym…” 

                                                                    Roger Schutz 

Patriotyzm 

Patriotyzm? Co to takiego?   

To gdy zrobisz wszystko dla kraju ojczystego. 

Ktoś powiedział: "Bycie patriotą to nic fajnego" 

Zaraz się przekonasz, że to nieprawda drogi kolego. 

Występuje wiele organizacji, które patriotyzm propagują  

I jego mocne strony reprezentują. 

Pięknym przykładem jest Związek Harcerstwa Polskiego, 

Oddajesz tam służbę dla narodu swojego. 

W święta państwowe flagi wywieszanie  

Również przez patriotę jest doceniane. 

Gdy szanujesz symbole narodowe 

I obchodzisz święta państwowe, 

Bardzo dobrze się reprezentujesz 

I z lepszej strony pokazujesz. 

Zachowujesz się jak patriota głosując w wyborach 

I gdy przyszłość narodu widzisz w kolorach. 

"Skąd jesteś?" - za granicą od kogoś takie pytanie dostajesz. 

A ty odpowiadasz: "Jestem z Polski" i się do tego przyznajesz. 

Zatem pamiętaj drogi człowieku, 

Bądź patriotą w każdym wieku! 

                                                                                                                                     Mrs. E. 
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 Józef Piłsudski        

   Józef Klemens Piłsudski, jak brzmiało jego pełne imię, urodził się 5 grudnia 1867 roku w 
Żułowie. Był polskim działaczem społecznym, niepodległościowym, żołnierzem, 
politykiem oraz mężem stanu. Jednak co spowodowało to, że jest dzisiaj jednym z 
najpopularniejszych bohaterów polskich czasu wojen światowych? Przede wszystkim 
walczył o niepodległość Polski, a później walczył z potęgą Bolszewików. Należał do Polskiej 
Partii Socjalistycznej oraz był między innymi twórcą Organizacji Bojowej PPS i Legionów 
Polskich. Stał także 2 razy na stanowisku premiera oraz zasłynął jako Naczelnik Państwa 
albo Pierwszy Marszałek Polski. Został odznaczony mnóstwem orderów, np. Orderem Orła 
Białego – najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym Polski.      
  Józef Piłsudski jest też postacią kontrowersyjną. Oskarżono go o wiele zarzutów, zarówno 
od swoich podwładnych, jak i ważnych osobistości. Sprawy te nigdy nie zostały rozwiązane 
i nie wiadomo, co jest prawdą, a co kłamstwem. I choćby była to prawda, pewnym jest, że 
nasze państwo wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby nie Józef Piłsudski, ponieważ jego 
działanie wywarło decydujący wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną drugiej 
Rzeczypospolitej. 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                               
Beatrice 

                                

 

I rocznica nadania imienia szkole 

 
Obchody I rocznicy nadania imienia szkole odbędą się w 

sobotę 16.12.2017 roku. Rozpoczną się o godzinie 09:00 mszą świętą w 
Kościele pw. Najświętszego Serca  Pana Jezusa w Jeleniewie. Po mszy 
świętej uczniowie wraz z nauczycielami za sztandarem niesionym przez 
poczet sztandarowy naszej szkoły przejdą do budynku szkoły.                                                                  
Cała uroczystość odbędzie się na hali sportowej. Uczniowie 
przedstawią część artystyczną, zatańczony będzie polonez, przemawiać 
będzie pani dyrektor Bożena Sobieszczańska.                                                                                                              
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tej podniosłej 
uroczystości. 

 
Mała 

 

 

Polska to mój dom 
  
   Od małego dziecka uwielbiałem malować krajobrazy naszej pięknej 

Polski. Utrzymywałem się z tego. Swoje prace sprzedawałem na 

pobliskim rynku. 

   Miałem kochająca żonę, cudowne dzieci. Z czasem zacząłem wystawiać 

obrazy na przeróżne aukcje. Było to bardzo opłacalne, ale tylko przez 

pewien moment. Z czasem zainteresowanie obrazami wśród ludzi 

przeminęło. Jako iż byłem jedyną osobą pracującą w domu, zaczęło 

brakować pieniędzy. Wykształcenia dużego nie posiadałem i nie mogłem 

znaleźć pracy. Po poradę udałem się do młodszego brata, który jeździ do 

Niemiec. Zaproponował mi abym pojechał razem z nim. Nie wiedziałem 

co mam zrobić. Kochałem Polskę, jej krajobrazy, jej kuchnie... Nie 
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chciałem zostawić żony samej z dziećmi. Ale co miałem zrobić, kiedy pieniędzy było coraz mniej? Postanowiłem, że pojadę. 

Wahałem się, ale nie miałem innego wyjścia. 

    Od tamtej sytuacji minęły dwa lata. Obecnie znajduję się w Niemczech, a moja praca polega na zbieraniu warzyw. Do Polski 

przyjeżdżam raz w miesiącu. Będąc tutaj, bardzo doceniłem jej uroki. Nie wstydzę się tego, że jestem Polakiem. Polska to mój 

rodzinny dom. 

 
 
 

 
Wróżby 

Wróżby andrzejkowe są od lat popularne w całej Europie. Przedstawiamy Wam listę najczęściej spotykanych oraz 

najciekawszych wróżb:  

* lanie wosku,        

* wróżba ze słomek,   

   * wróżba z kubeczków,     

   * wróżba z butelką,     

   * wróżba z sercem,                  

   * wróżba że szpilkami,                                 

   * ciastka z wróżbą,                                  

   * wyścigi bucików.  

 

Rozum czy uczucie 

    Kto jeszcze nie zna twórczości Jane Austen niech żałuje. Nawet nie wie ile stracił! Chce 

wam przybliżyć jedną z jej powieści, a mianowicie ,,Dumę i uprzedzenie”. Sam tytuł na 

pewno w którymś momencie swojego życia usłyszeliście. Historia opowiada o rodzinie 

Bennetów, ale najbardziej skupia się na drugiej córce imieniem Elizabeth. Wydarzenia 

rozgrywają się w XVIII wieku, dzięki czemu możemy poznać kulturę i rozumowanie ludzi 

tamtej epoki. Fabuła głównie opowiada o miłosnych perypetiach bohaterów, ale też w 

zabawny i niewinny sposób krytykuje arystokracje i ludzką głupotę. Skupia uwagę na 

podziale społecznym i chciwością ludzi, którzy robią wszystko by powiększyć swój majątek. 

Jednak książkę bardzo przyjemnie się czyta. Zachęcam wszystkich do przeczytania. 

Kategoria: klasyka 

Ocena: 10/10 

Książka znajduje się w Bibliotece Publicznej w Jeleniewie. 

                                                                                                              Mrs.E. 
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Polskie tradycje bożonarodzeniowe 

Wszyscy dobrze wiemy, że ile jest krajów i kultur, tyle jest przeróżnych 

tradycji. Niektóre są naprawdę dziwne. Skupię się jednak jedynie na 

naszych, polskich tradycjach bożonarodzeniowych, które Polacy uważają 

za zupełnie normalne, a w innych krajach mogą się wydać nawet 

nietypowe. Oczywiście tradycje z innych krajów również się pojawią w tym 

numerze- Beatrice bardzo ciekawe zwyczaje przytoczyła. 

  Kiedy słyszymy słowo wigilia od razu myślimy: choinka i prezenty. Są to 

dwa najprzyjemniejsze zwyczaje podczas świąt, bo któż nie lubi dostawać 

podarków czy ozdabiać choinki? Nie kojarzymy tych dwóch rzeczy z 

chrześcijaństwem, a obie są ściśle z nim związane. Choinka oznacza życie i 

narodziny Jezusa, a prezenty to dary od ,,Niego”. 

 Wigilie rozpoczynamy od pojawienia się pierwszej gwiazdy, symbolizującej 

gwiazdę betlejemską. Na stole oczywiście znajduje się dwanaście różnych 

potraw i sianko pod obrusem, które nam przypomina gdzie narodził się 

Jezus. Przy stole łamiemy się opłatkiem. Jest to symbol zgody, dlatego 

nasze życzenia do drugiej osoby powinny być szczere, tak abyśmy z czystym 

sumieniem mogli usiąść z daną osobą przy kolacji. 

  Nie można pominąć także pasterki, która jest o północy. Wszystko wtedy 

w kościele jest bardziej niezwykłe- modlitwy, pięknie udekorowane choinki, 

stajenka i kolędy, bez których po prostu nie wyobrażamy sobie tego święta. 

Każdy zna takie kolędy jak: ,,Cicha noc” czy ,,Dzisiaj w Betlejem”. Wszyscy 

lubimy je śpiewać tak samo mocno jak lubimy obchodzić to święto. A wigilia 

kojarzy się nam z cudami, kto wie jakich cudów doświadczymy w tym roku? 

                                                                                                                         Mrs.E. 

 

Wymarzone prezenty 

Czy zastanawialiście się co teraz uczniowie najmłodszych klas chcą dostać na święta? Ale przed tym warto się zastanowić co 

uczniowie gimnazjum, nauczyciele, nasi rodzice chcieli dostać gdy mieli 7 lat?... karty Piotrusia Pana, domek dla lalek, piłkę, 

zabawkową kuchnię , perukę Hannach  Montanach .         

A oto odpowiedzi dzieci z klasy IB: 

 Wiktor  : John deera ,  drapak  

Mateusz  :  Monster Truck, drona 

Agata : Słuchawki  samogrające , piórnik 

Ola G. : zabawki  

Magda : Słuchawki, grę Ręka mnie nęka  

Arek : gry komputerowe, słuchawki samogrające, 

spódniczka z cekinami  

Ola Sz. : Zegarek, dużego misia, grę Ręka mnie nęka  

Sebastian : Tirexa 

Antek : Ferrari na  pilota 

Staś : drona, samochód  . 

Dziękujemy za odpowiedzi i życzymy wymarzonych prezentów . 

 

                                                                                                                                       P.K&N.  
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Ulubione filmy świąteczne 

    Niedawno zastanawiałyśmy się z dziewczynami jakie filmy uczniowie naszej szkoły najchętniej oglądają w Wigilię?  

Postanowiłyśmy to sprawdzić. Na podstawie waszych odpowiedzi stworzyłyśmy Top 5 ulubionych świątecznych filmów. Niektóre 

odpowiedzi w ogóle nas nie zdziwiły, inne zachęciły do obejrzenia danych filmów. 

A o to wyniki: 

1) Kevin sam w domu 

2) Listy do M. 

3) Kevin sam w Nowym Yorku  

4) Renifer Niko ratuje święta 

5) Opowieść wigilijna 

  Wszyscy dobrze znamy te filmy i je lubimy, ale ankietowani zachęcili nas 

także do obejrzenia: ,,Świątecznej gorączki”, ,,Listów do M. 3” i ,,Pierwszej 

gwiazdki”. Jedno jest pewne- w tą wigilię mamy ogromną ilość filmów do 

zobaczenia.  

                                                                              P.K. & N. & Mrs.E. 

 

 

Nietypowe tradycje świąteczne z całego świata 

   Nasz świat jest niezwykle różnorodnym i przedziwnym miejscem, pełnym 
cudów i dziwów. Zaskakuje paletą tradycji, kultur i języków, w których 
każdy znajdzie coś dla siebie lub wręcz przeciwnie, coś czego nie jest w 
stanie zrozumieć. Nie powinno, więc dziwić, że tradycji świątecznych jest 
tyle, ile jest kultur, narodów czy klimatów. Tak, klimatów. One także mają 
duży wpływ na to, jak będą wyglądać święta. Inny jest przecież grudzień w 
Europie w porównaniu do grudnia w Australii.  
Zatem przedstawiam wam parę najdziwniejszych tradycji świątecznych z 
całego świata.  
   Najpierw zawędrujemy do Austrii – każdy zna świętego Mikołaja i 
wszyscy zgodzą się, że ma być on sympatycznym, wywołującym śmiech, 
siwym panem w czerwono- białym stroju. A czy ktoś słyszał kiedyś o 
Krampusie? Otóż jest to zły brat świętego Mikołaja, który wygląda jak 
demon. Austriackie dzieci zatem 5 grudnia, w Noc Krampusa zamiast cieszyć się i wymieniać prezentami, drżą przed demonem, 

który bije niegrzeczne dzieci rózgą. 
   Przenieśmy się do Japonii – Japonia jest krajem w większości ateistycznym, a 
zatem święta wyglądają tam zupełnie inaczej. Jest to dla nich kolejne 
zachodnie święto znane z filmów, jak np. walentynki. I nie żartuję, Japończycy 
w święta mają zwyczaj masowo wybierać się na obiad do KFC. 
   Następnie zawędrujmy do najdziwniejszego państwa, do Indii – Tu pojawia 
się kwestia klimatu. Klimat Indii jest zupełnie inny niż europejski. 
Charakteryzuje się wysokimi temperaturami, nie ma tam zimy, czyli w święta 
tam raczej nie zobaczymy śniegu a rośliny są tam inne, egzotyczne.  Jednak 
chrześcijanie, którzy tam żyją, nie wyobrażają sobie życia bez Bożego 
Narodzenia, więc jedyną ich alternatywą jest przystrajanie bombkami drzew 

bananowych lub mangowych. 
   Następny kierunek – Wenezuela, Caracas ( stolica ) - Ten zwyczaj spodoba się pewnie fanom jazdy na rolkach, ponieważ w 
Caracas w Wigilię nie jeździ się autem, przyjęto, że wtedy wszyscy do kościoła jadą na rolkach. 
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   A teraz czas na Niemcy – wiadomo, że na choince zawiesza się 
różne słodkości. A czy uwierzylibyście, że Niemcy tak uwielbiają 
kiszone ogórki, że wieszają je na choince. Ale spokojnie, imitują je 
bombki w ich kształcie. Co więcej, taki ogórek jest chowany w 
gałęziach drzewka, a dziecko, które je pierwsze znajdzie, dostaje 
dodatkowy prezent i ma zapewnione szczęście na kolejny rok. 
   Na ostatni ogień idzie Ukraina – Mało wrażeń? Wyobraźcie 
sobie, że na Ukrainie przystraja się choinkę sztucznymi pająkami i 
pajęczynami. Mają przynieść domowi szczęście i jak każdy zwyczaj 
wywodzi się to z opowieśc ludowej. A dokładnie o biednej 
kobiecie, która nie miała pieniędzy na kolację wigilijną ani 
przyozdobienie drzewka. Gdy zbudziła się w świąteczny poranek, 
zobaczyła, że jej choinka została pięknie utkana siecią przez 
pająka. Niedługo potem zamieniła się w złoto. 

 

Gdzie uczniowie spędzają Sylwestra? 

Przez kilka dni chodziłyśmy po szkole pytając  naszych drogich uczniów gdzie spędzają sylwestra. Wyniki przedstawiłyśmy za 

pomocą tabeli poniżej : 

U kolegi 5%  

W domu  55% 

U cioci 10% 

U siostry ciotecznej  5% 

U chrzestnej  5% 

Z koleżankami  10% 

U Andrzeja Dudy  5% 

Na podwórku 5% 

 

Przy okazji chciałybyśmy życzyć  wszystkim uczniom naszej szkoły, nauczycielom, pracownikom szkoły, radzie pedagogicznej 

wszystkiego najlepszego, udanego sylwestra i dobrego Picolo . 

                                                                      

                                                                                                                                                         P.K&N  

Halloween a Wszyscy Święci 

Każdy słyszał o 

takich świętach jak 

Halloween i 

Wszystkich 

Świętych, tylko czy 

zastanawialiście się 

jakie są różnice 

między nimi? Wiele 

osób mówi, że są 

prawie takie same, 

ale to nieprawda. 
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Te święta są zupełnie inne. Różni je prawie wszystko. Jedyne podobieństwo jakie można zobaczyć to nawiązanie do osób 

zmarłych. Przyjrzyjmy się im bliżej.  

 Pierwszą różnicą między nimi jest charakter tych świąt: Halloween to typowo pogańskie święto, a Wszystkich Świętych- 

chrześcijańskie. Ludzie inaczej traktują te zwyczaje. Pierwszy listopad to dla nas dzień podniosły i poważny, i traktujemy go  z 

szacunkiem. Halloween to dla nas zabawa. Czas żeby dzieci mogły zebrać słodycze. Nikt nie kojarzy go z czymś ważnym. 

 Chrześcijanie modlili się za duszę, mając jednocześnie nadzieję, że modlitwa ta jest niepotrzebna, bo osoba zmarła już znajduje 

się w niebie. Jeśli ktoś się nie pomodli, nie jest później za to karany, przeciwnie uważano w drugim święcie- trzeba było 

,,udobruchać” zmarłego, inaczej on mścił się na żyjącym. Dlatego ludzie obawiali się ich powrotu do domów i rozmowy z nimi 

(tak, w ten dzień była możliwość rozmowy z duchem, wyraźnie widać teraz duże podobieństwo do satanizmu). Do tego pogańscy 

ludzie myśleli, że w ten dzień aktywność wampirów, czarownic i tym podobnych stworów jest zwiększona.  

  Teraz oczywiście nie wierzymy w wampiry i czarownice, ale obchodzenie tego święta nie jest pochwalane przez Kościół. Każdy 

ma prawo wyboru, ale czy warto uczestniczyć w zabawie, która ma tak infantylne podłoże historyczne? 

                                                                                                     Mrs.E. 

 

 

Życzenia dla nauczycieli 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku postanowiłyśmy 

ułożyć ogromne życzenia na podstawie ankiety, którą przeprowadziłyśmy wśród 

uczniów. Więc  życzymy tak:  

Bardziej ułożonych uczniów, wspaniałego Nowego Roku, zdrowia, szczęścia, wolnego 

czasu, cierpliwości, dobrego humoru na każdej lekcji, uśmiechu, zadowolenia z 

uczniów, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego , szybkiej emerytury , świąt  

spędzonych z rodziną , mniej nerwów, pomyślności, przyjemnego nauczania.  

 

 

 

 

 


