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W tym numerze: 

 Świąt białych, pachnących choinką, 

skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek 

oraz nadzieję, że nadchodzący rok 

będzie lepszy niż ten, który właśnie mija  

Zaczarowani magią Świąt 

staniemy pod rozgwieżdżonym niebem 

i patrząc na spadające płatki śniegu 

pomyślimy o tych, 

których nosimy w sercach 

życząc im spokojnych Świąt 

wszędzie tam, gdziekolwiek są...   

Redakcja Gazety RAZEM 

Boże Narodzenie 
Pusty rynek. Nad dachami 
Gwiazda. Świeci każdy dom. 
W zamyśleniu, uliczkami, 
idę, tuląc świętość świąt. 
  
Wielobarwne w oknach błyski 
i zabawek kusi czar. 
Radość dzieci, śpiew kołyski, 
trwa kruchego szczęścia dar. 
  
Więc opuszczam mury miasta, 
idę polom białym rad. 
Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta: 
Jak jest wielki cichy świat! 
  
Gwiazdy niby łyżwy krzeszą 
śnieżne iskry, cudów blask. 
Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą - 
czasie pełen Bożych łask!  



 Programowanie w Scratchu stało się ważnym elementem na-

szej szkolnej codzienności.  Od września doskonalimy swe umiejętno-

ści na zajęciach z informatyki i co roku nowi programiści zasilają sze-

regi naszej szkolnej drużyny mistrzów kodowania.  

Już w październiku poszerzyliśmy działalność  biorąc udział w projek-

cie międzynarodowym eTwinning Scratch Challenge. Biorą w nim  

udział szkoły z różnych krajów europejskich. Co miesiąc uczestnicy 

podejmują wyzwania przygotowując projekt w Scratchu według ściśle 

określonych reguł. Po wyznaczonym terminie uczniowie zamieszczają 

swój projekt w specjalnym studio, komentują projekty swoich kolegów 

i koleżanek, a następnie głosując, wybierają najlepszy z nich. Autorzy 

zwycięskich prac otrzymują symboliczne nagrody w postaci dyplo-

mów. Udział w projekcie daje możliwość rywalizowania z uczestnikami 

spoza Polski, porównania możliwości i kreatywności rówieśników, do-

skonalenia umiejętności programowania i komunikowania się w języku 

angielskim oraz nawiązania kontaktów i poznania kultury krajów euro-

pejskich. Projekt, co prawda dopiero wystartował i będzie trwał do 

końca roku szkolnego, ale już można zauważyć, że prace naszych 

uczniów prezentują wysoki poziom i zostały bardzo dobrze  ocenione 

zarówno przez rówieśników z zagranicy jak i przez specjalny program 

(Dr Scrtach) służący do analizy projektów w Scratchu. Pierwsze zada-

nie – na rozgrzewkę – polegało na zaprezentowaniu własnej szkoły. 

Przygotowane zostało przez polską drużynę, wyniki ustalono na pod-

stawie głosowania uczestników a naszym najlepszym projektem oka-

zała się prezentacja przygotowana przez Mateusza i Patrycję, którzy 

zdobyli dyplom uznania. Znakomite projekty zaprezentowali również 

uczestnicy z Hiszpanii i Grecji.  

Kolejne zadanie przygotowała szkoła w Hiszpanii, ale w tej chwili je-

steśmy w trakcie jego realizacji i wyniki poznamy w styczniu.  

Nasi programiści nie zapominają o aktywnym uczestnictwie w akcjach 

europejskich i ogólnoświatowych. Jak co roku braliśmy udział w Euro-

pejskim Tygodniu Kodowania, który w naszej szkole trwał właściwie 

dwa tygodnie. Natomiast w grudniu od 4-10, w natłoku mikołajkowych  

atrakcji, znaleźliśmy czas na  udział w światowym rozwiązywaniu łami-

Mistrzowie Kodowania w akcji! 
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 dwa tygodnie. Natomiast w grudniu od 4-10, 

w natłoku mikołajkowych  atrakcji, znaleźli-

śmy czas na  udział w światowym rozwiązy-

waniu łamigłówek programistycznych na 

stronie Hour of Code czyli akcji zwanej  Go-

dziną Kodowania. Pomysłodawcą i inicjato-

rem działań jest  Hadi Portavi, którego słowa 

Każdy uczeń w każdej szkole powinien 

mieć możliwość nauki informatyki  stały 

się tegorocznym mottem.  

Nasi programiści nie zapomnieli o okoliczno-

ściowych projektach i tak: w październiku 

złożyli życzenia nauczycielom, w listopadzie przypomnieli o Narodowym Święcie Niepod-

ległości, w grudniu tworzyli projekty bożonarodzeniowe.  

Nastrój świąt przeniósł się ze sfery programowania również na papier i tak powstały ży-

czenia i list z okazji Bożego Narodze-

nia, który został wysłany do naszych 

znajomych w Grecji. Oczywiście 

oczekujemy na kartkę świąteczną 

znad Morza Śródziemnego.   

Mamy nadzieję, że Nowy Rok będzie 

dla nas czasem owocnej pracy  

i wszechstronnego rozwoju, a nasze 

projekty będą tylko coraz lepsze. 

  Link do fanpage na FB                                                                                                

EM 
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https://www.facebook.com/Mistrzowie-Kodowania-Lipnik-1501182816803037/?fref=ts
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KOMU ZAWDZIĘCZAMY PIERWSZĄ SZOPKĘ?  

 Kluczową rolę w tradycji budowania szopek 

odegrał św. Franciszek z Asyżu (1181 - 1226), włoski 

duchowny katolicki, średniowieczny mistyk i stygma-

tyk, założyciel zakonu żebraczego. 24 grudnia 

1223 zorganizował on w Grecio pierwszą na świe-

cie żywą szopkę bożonarodzeniową. Przedstawiała 

ona wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej skali, 

wraz z osobami i żywymi zwierzętami. W znajdującej 

się na wysokości 750 m n.p.m. włoskiej miejscowości Greccio mieścił się klasztor franciszkań-

ski. Miejsce pod jego budowę zostało podarowane Franciszkowi przez szlachcica Jana Wetlinę. 

To tam, w pobliskiej grocie, Święty po raz pierwszy zbudował szopkę z okazji Wigilii Bożego Na-

rodzenia. Franciszek pragnął w ten sposób przybliżyć prostym ludziom tajemnicę zbawienia. Grotę 

wypełniono sianem. Braciszkowie złożyli na nim wyrzeźbioną w drzewie figurkę Jezusa, a obok 

niego ustawili żywego woła i osła. W postacie Świętej Rodziny wcielili się mieszkańcy Greccio. 

Odegrali oni na żywo scenę narodzenia. Tomasz Celano, pierwszy biograf Świętego, pi-

sał: "Nadszedł dzień radości, dzień wesela. Z wielu miejsc zostali wezwani bracia. Mężowie i nie-

wiasty owej ziemi z radością przygotowywali, wedle możności, świece i pochodnie dla oświetlenia 

nocy, która błyszczącą gwiazdą oświetliła wszystkie dni       i lata. Przybył wreszcie Święty Boży,    

a znalazłszy wszystko przygotowane, ucieszył się. Przygotowano żłób, kładąc w nim siano, a do 

groty wprowadzono wołu i osła. Prostota otoczona jest czcią, wywyższone zostaje ubóstwo, zaleco-

na wszystkim pokora, a Greccio staje się jakby nowym Betlejem.” Gdy w 1225 roku zmarł św. 

Franciszek, jego zakon kontynuował zwyczaj budowania szopek. Okazało się, że ten prosty sposób 

prezentowania treści ewangelicznych w szcze-

gólny sposób trafia do wiernych.       

źródło: www.polskieradio.pl  

  

http://www.polskieradio.pl
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Gwiazda betlejemska  
 Nadchodzi czas kupowania poinsecji, zwanej popularnie gwiazdą betlejemską. 

 Tak naprawdę poinsecja nosi botaniczną nazwę wilczo-

mlecz piękny  i pochodzi z Ameryki Południowej. Jej ozdobą 

są podkwiatki - barwne liście - najczęściej w różnych odcie-

niach czerwieni, ale także różowe, pomarańczowe, łososiowe 

bądź białe. Wraz z niepozornymi żółtymi kwiatami, umiesz-

czonymi w centrum, tworzą one kwiatostan w kształcie gwiaz-

dy. Podkwiatki utrzymują się na roślinie przez wiele tygodni, 

czasem nawet do wiosny. 

Pamiętajmy jednak, że poinsecja jest rośliną trującą! Uważajmy zwłaszcza na jej mleczny sok, który 

wypływa z tkanek, po ich skaleczeniu. Może zaszkodzić dorosłym, dzieciom i zwierzętom. 

Biblioteka Szkolna poleca:  
Książka Maurice Druon ,,Magiczny świat Tistou” Jest to kolejna propozycja z KOLEKCJI CA-

ŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - LITERACKIE PERŁY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.  

 Książka ta po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. To 

jedyna książka napisana przez znakomitego francuskiego pisarza Maurice,a 

Druona, autora wielu powieści o tematyce historycznej. Książka o chłopcu, 

który zasypiał na lekcjach w szkole, ale za to okazał się nadzwyczaj utalen-

towany w innej dziedzinie, choć powstała kilkadziesiąt lat temu, zupełnie 

się nie zestarzała. Bo sprawy poważne, o których w niej mowa - takie, jak 

bogactwo i bieda, władza i kontrola, interesy i wojna, ale też miłość, szla-

chetność, altruizm i odwaga - są absolutnie ponadczasowe. Ta po mi-

strzowsku napisana mądra i piękna książka  skłoni dorosłych do zadumy 

nad absurdami, a czasem podłością, logiki i praktyk ludzi odpowiedzial-

nych za losy innych,          a dzieciom pokaże, jak wiele można osiągnąć i 

zmienić, mając otwarte oczy i serce. Mały Tistou zawstydza dorosłych swoimi prostymi pytaniami i 

szczerym rozumowaniem. Jego przyjaźń z mądrym kucykiem Skoczkiem i bezgraniczna miłość do 

starego ogrodnika Wąsika prawdziwie wzruszają. A to, że koniec książki jest zupełnie nieoczekiwa-

ny...No cóż, może to dlatego, że autor trochę zwątpił, by zwykli ludzie potrafili być tak dobrzy, jak 

Tistou?                                                                                                                         

                  A. Spytek 
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PRAWDZIWA HISTORIA ŚWIETEGO MIKOŁAJA  

 na podstawie filmu „Św. Mikołaj” 

Film pt. Święty Mikołaj” oglądałam trzy razy i tylko raz nie popłakałam się przy nim. Jest to 

mądry i zarazem wzruszający film. Opowiada on o chłopcu imieniem Mikołaj, któremu tragicznie 

zginęli rodzice i mała siostra Ada. Po ich śmierci odbyła się rada ze starszyzną, gdzie ustalono, że Mi-

kołaj co rok będzie mieszkał z inną rodziną. Po sześciu latach tego wędrowania dla osady nastały 

ciężkie czasy i nikt nie mógł dzieciom zapewnić wyżywienia. Do wioski przyjechał w tym czasie nie-

jaki Izaak, wyznał  Mikołajowi, że on także miał żonę i dwóch synów. Żona jego zmarła, a synowie 

od niego uciekli, bo był dla nich zły. W chłopcu zrodziło się współczucie i rzekł: „Wesołych świąt 

Izaaku”, na co ten również życzył Mikołajowi wesołych świąt oraz zapytał, czy chłopiec nie zechciał-

by z nim zamieszkać. Mistrz nawet pozwolił chłopcu mówić do niego po imieniu. Obiecał, że wy-

szkoli chłopca na stolarza, a przede wszystkim da mu szansę przeżycia okrutnej zimy. Gdy obaj do-

tarli do domu, Mikołaj zdjął uprząż z konia, nakarmił go, bo zapamiętał słowa Izaaka, że tu nie ma 

chleba za darmo, tu trzeba na niego zarobić. Mikołaj miał dużo rozsądku i cierpliwości, i szybko poj-

mował rzemiosło. Po kryjomu rzeźbił różne figurki z drewna, które rozdawał mieszkańcom wioski na 

Boże Narodzenie. Izaak dawał mu wtedy dni wolne, co prawda niechętnie, ale sam wnet jeździł         

z chłopcem do wioski.  

Tak mijały lata, Mikołajowi urosła już broda, a jego przyjacielowi urodziła się córeczka, któ-

rej nadał imię Ada na znak pamięci po znajomej, małej dziewczynce. Jednego dnia, gdy Mikołaj po-

wrócił do domu, siedziało w nim dwóch mężczyzn, jak się później okazało, byli to synowie Izaaka     

i by naprawić swój błąd postanowili zabrać Mikołaja do miasta. Gdy po raz ostatni chłopiec rozma-

wiał z Izaakiem, ten podarował mu klucz do skrzyni z przykazaniem, by brał sobie bogactwa tyle, ile 

zapragnie. Wszystko bogactwo poświęcił dla biednych dzieci na prezenty, jedzenie i ubrania.  

Do dziś pamiętamy prawdziwą historię Mikołaja i co roku dnia 6 grudnia obdarowujemy zna-

jomych prezentami, podtrzymując tę piękną tradycję i pamiętając o chłopcu, który sam nic nie miał,    

a pamiętał o biednych.  

                                                                          

 Zuzanna Zabłocka klasa IV B 
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Bardzo refleksyjne spotkanie  

 Na zaproszenie p. Anny Spytek w Szkolnej Bibliotece gościliśmy poetkę z Wiśniowej –  
p. Łucję Bajer, koordynatorkę spotkania – p. Antoninę Obuchowicz – Dyrektorkę Gminnej Bibliote-
ki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej oraz męża poetki – p. Jana. Młodzież klasy III gimna-
zjum wysłuchała przepięknych, pełnych refleksji wierszy z czterech tomików poezji p. Łucji.  
W ciszy i skupieniu uczniowie wspólnie z poetką rozważali o tym wszystkim, co można przeżyć  
i zaobserwować. Do czytania dołączyli też uczniowie, a pan Jan opowiedział o ciężkich i trudnych 
wojennych czasach, jakie sam przeżył. 
 

Z tomiku "Jesienne odloty" wiersz pt. "Pojemne serce" 

Dobrze mieć wielkie 

Otwarte serce 

Wrażliwe, zawsze gotowe 

Obdzielić serdecznością 

Każdego w potrzebie 
  
  

Gdy ból, cierpienie 

Choroba, krzywda, zniechęcenie 

A także gdy uniesienie 

Wielkie rozpiera piersi 
Serce nadąży 
  

Bo ty wiesz 

Trzeba z empatią do bliźniego 

W sercu pojemnym jest miejsce 

Na słońce dla chorego 

Pomocna dłoń, łyk wody 

Dla samotnego 

Serdeczna pociecha dla odchodzącego 

Ratunek dla złamanego 
  

Serce wielkie - pomoże, przytuli 
Ale ratuj też 

Jeśli masz siły 

Drogich, najbliższych 

Co w zagrożeniu, trwodze 

Uśmierz ból 
Odsuń rozpacz przeogromną 

Wzmocnij wiarę 

Bądź silne 

Wstrzymaj, serce 
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