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W tym numerze: 

Szczęśliwa nocy, w którą nam się rodzi 

dzień jasny, światło wszystkiemu stworzeniu, 

i w której brudach i okropnym cieniu 

słońce jaśniejsze nad codzienne wschodzi. 

  

Szczęśliwe bydło, które gdy mróz chłodzi, 

grzejecie Pana w ciepłym, swoim tchnieniu, 

luboście nieme, w takim przysłużeniu 

zazdrościć się wam tego szczęścia godzi. 

  

Szczęśliwa stajni, szczęśliwe pieluchy, 

które się boskich członeczków tykają, 

szczęśliwy i żłób, szczęśliwe i siano. 

  

Szczęśliwe jednak nad wszystko pastuchy 

sądzę, że naprzód Dzieciątko witają 

i do zbawienia powstali tak rano.  

  

                                      Jan Andrzej Morsztyn, Na Boże Narodzenie 

Chwili zadumy 

nad płomieniem świecy  

na wigilijnym stole,  

ciepłej, rodzinnej atmosfery 

pełnej Bożej obecności  

 
życzy Redakcja Gazety Razem 
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Uczta – „Chłopi” Wł.S. Reymont 
 

W każdej chałupie, zarówno u bogacza, jak i u ko-

mornika, jak i u tej biedoty ostatniej, przystrajano się 

i czekano z namaszczeniem, a wszędy stawiano  

w kącie od wschodu snop zboża, okrywano ławy, 

czy stoły płótnem bielonym, podścielano sianem  

i wyglądano oknami pierwszej gwiazdy. [...] Józka  

z Witkiem dobrze byli przemarzli, bo stali na zwiadach przed gankiem, nim pierwszą 

gwiazdę uwidzieli.  

- Jest! Jest! - wrzasnął naraz Witek. Wyjrzał na to Boryna, wyjrzeli i drudzy, a na 

ostatku Rocho. [...] Uklęknął na śniegu, a za nim drugie.  

- Oto gwiazda Trzech Króli, Betlejemska gwiazda, przy której blasku Pan nasz się 

narodził, niech będzie święte imię Jego pochwalone! 

Powtórzyli za nim pobożnie i wpili się oczami w tę światłość daleką, w ten świadek 

cudu, w ten widomy znak zmiłowania Pańskiego nad światem. [...].  

- Czas wieczerzać, kiedy słowo ciałem się stało! 

Weszli do domu. [...] Uroczysta cichość zaległa izbę. Boryna się przeżegnał i podzie-

lił opłatek między wszystkich, pojedli go ze czcią, kiedy ten chleb Pański.  

- Chrystus się w onej godzinie narodził, to niech każde stworzenie krzepi się tym 

chlebem świętym! 

A chociaż głodni byli, boć to cały dzień o suchym chlebie, a pojadali wolno i godnie.  

  

W kociołkach bigos grzano. 

W słowach wydać trudno bigosu smak przedziwny, 

kolor i woń cudną;  

słów tylko brzęk usłyszy i rymów porządek, 

ale treści ich miejski nie pojmie żołądek. 

Aby cenić litewskie pieśni i potrawy 

trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć, wracać z obławy.  

Przecież i bez tych przypraw potrawą nielada  

jest bigos, bo się z jarzyn dobrych składa. 

Bierze się doń siekana kwaszona kapusta, 

która wedle przysłowia sama idzie w usta; 

zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa 

wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa; 

i praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie 

soki żywne, aż z brzegów naczynia war pryśnie 

i powietrze dokoła zionie aromatem. 

 
źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz 
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Nie wiem, kiedy święta zaczynają się gdzie indziej, lecz dla nas, dzieci z Bullerbyn , 
gwiazdka zaczyna się już tego dnia, gdy pieczemy pierniki. Wówczas jest równie we-
soło jak w wieczór wigilijny. Lasse, Bosse i ja dostajemy po dużym kawałku ciasta na 
pierniki i możemy z  niego piec, co chcemy. […] Rankiem w dzień wigilijny obudzi-
łem się bardzo wcześnie i pobiegłem do kuchni tylko w koszuli i – oj, jak tam było 
pięknie! Na podłodze leżały nowe gałgankowe chodniki, poręcz wokół pieca owinięta 
była białą, zieloną i czerwoną karbowaną bibułą, wielki, rozsuwany stół zasłany był 
świątecznym obrusem, a wszystkie miedziane rondle były świeżo wyczyszczone. […] 
Po południu w dzień wigilijny idziemy zwykle do Kristin z zagajnika z całym koszy-
kiem smakołyków, włożonym tam przez wszystkie mamy. Naprzód jednak idziemy 
do dziadziusia Britty i Anny, i życzymy mu wesołych świąt, i przyglądamy się, jak 
Britta i Anna ubierają choinkę. […] Duży kawałek szynki i kiełbasa, i ser świąteczny,  
i kawa, i pierniki, i świeczki, i cukierki, i już nie pamiętam co jeszcze. Przymocowali-
śmy świeczki na choince Cristin i potańczyliśmy trochę wokół drzewka, tak tylko, że-
by się nieco wprawić przed wieczorem, Cristin tak była uradowana, że stała przez 
dłuższy czas na progu i machała  do nas ręką, gdy szliśmy do domu. […] A potem 
pozostało już nam tylko CZEKAĆ! […] W końcu nadszedł nareszcie wieczór wigilijny 
i jedliśmy kolację przy rozsuwanym, świątecznym  stole w kuchni. Na stole paliły się 
świece i stała cała masa jedzenie, ale ja jadłam niemal wyłącznie szynkę. No i oczywi-
ście kaszę. Bo chciałam znaleźć migdał. Lecz nie znalazłam. […] Wyobraźcie sobie, że 
migdał był przepołowiony, a Oskar i Agda znaleźli w kaszy po pół migdała. […] Gdy 
następnie weszliśmy do pokoju, choinka była zapalona, a na stole paliły się świece. 
Dostałam gęsiej skórki jak zawsze, kiedy jest tak ładnie i przejmująco. Tatuś przeczy-
tał o Dzieciątku Jezus z Biblii, a ja powiedziałam bardzo ładny wierszyk, który zaczy-
na się tak: „Ty mały, śliczny Jezusku, co leżysz na słomie…”. W wierszu tym powie-
dziane jest, że właściwie to Jezus powinien dostawać całą masę prezentów i tort. […] 
Lasse wymknął się i po chwili przyszedł przebrany za krasnoludka z dużym wor-
kiem na plecach.  

- Czy są tu grzeczne dzieci? – zapytał. 

- Tak, jest dwoje – odpowiedział Bosse. – Jest tu też jeden urwipołeć, który nazywa się 
Lasse. Chociaż w tej chwili właśnie go nie ma, bo zdaje się, gdzieś wyszedł.  

- Słyszałem o nim dużo – odpowiedział Jultomte. – Jest to najlepszy chłopiec  
ze wszystkich w tym kraju. Dostanie więc więcej prezentów od innych.  

Nie dostał jednak więcej prezentów, gdyż dostaliśmy wszyscy jednakowo. Ja dosta-
łam nową lalkę i trzy książki, i wesołą grę, i materiał na sukienkę, i rękawiczki, i róż-
ne, inne rzeczy. Razem dostałam piętnaście prezentów. […] potem tańczyliśmy wokół 
choinki. Ach, jak przyjemnie jest, gdy Gwiazdka! Właściwie szkoda, że nie bywa ona 
trochę częściej.  

Astryd Lindgren  Dzieci z Bullerbyn 

Jak obchodzimy w Bullerbyn gwiazdkę 
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[…] Tłumy ciągnęły we wszystkich kierunkach jak to widział podczas przechadzki  
z drugim duchem. Scrooge wpatrywał się we wszystkich, rozglądał się na prawo  
i na lewo uśmiechając się wesoło. Miał minę tak poczciwą, tak uprzejmą, że kilku 
prostaczków zaczepiało go mówiąc: 

- Wesołych świąt, panie dobrodzieju! Wesołych świąt! 

Scrooge utrzymywał potem, że gdy po raz pierwszy tak go pozdrawiano o mało nie 
umarł z radości.  

 Nagle spostrzegł jednego z panów, którzy dnia wczorajszego byli u niego na 
kweście. Na ten widok ścisnęło mu się serce. – Co on sobie o mnie myśli? Nie śmiem 
mu spojrzeć w oczy. – Lecz natychmiast zrozumiał, co uczynić powinien. Przyspie-
szył kroku, wziął nieznajomego za ręce i rzekł: 

- Łaskawy panie, jakże zdrowie? Mam nadzieję, że wczorajsze trudy pańskie opłaci-
ły się hojnie? Zazdroszczę panu tego poświęcenia. Wesołych świąt zacny panie!  

- Pan… pan Scrooge? 

- Tak jest, szanowny panie, to moje nazwisko. Nieprzyjemne wspomnienie? Proszę 
mi wybaczyć. Byłem bardzo zajęty i zdenerwowany. Pozwoli pan, że dzisiaj – 
(nachylił się i szepnął coś do ucha nieznajomemu). 

[…] – Panie! – zawołał obcy, ściskając mu rękę z uczuciem. – Jestem nieskończenie 
wdzięczny, do widzenia. Polecam się pamięci. 

Wszedł do kościoła, modlił się, znowu chodził po ulicach, uśmiechał się, zaga-
dywał nieznajomych, całował  dzieci, wypytywał ubogich o ich potrzeby i obdarzał 
wsparciem. Nigdy nie czuł się tak szczęśliwym.  

[…] Odtąd Scrooge robił więcej dobrego, niż przyrzekł; nie tylko dotrzymał 
słowa, wskazywano go jako przykład zacnego obywatela. Dla małego Tomaszka stał 
się drugim ojcem. Był wzorowym panem, zwierzchnikiem , przyjacielem, najzacniej-
szym z ludzi. Niektórzy uśmiechali się złośliwie, mówiąc o tej nagłej zmianie. Nie 
przestawał już z duchami, ale z ludźmi: żył z przyjaciółmi, z rodziną; czekał zawsze 
niecierpliwie dnia Bożego Narodzenia, jak Ebenezer Scrooge.  

Pragnę z całej duszy, aby to samo mówiono o was, o mnie i o wszystkich lu-
dziach. „Miłujcie się wzajemnie” – powiedział Chrystus – zawsze o tym  

pamiętajmy.  

                                                   Charles Dickens, Opowieść wigilijna, fragment 

Przebudzenie 
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Biblioteka Szkolna poleca: 

książkę Na gwiazdkę  

Małgorzaty Musierowicz 

Czas już przełamać się opłatkiem, który nieznanymi 

drogami pamięci i tradycji przedostał się na naszą 

Wigilię z Ostatniej Wieczerzy Chrystusa. W ten wie-

czór przed Narodzinami otoczeni jesteśmy przez nie-

zliczone wspomnienia i symbole, które przenoszą 

nas w inną rzeczywistość.  

Nad nami Gwiazda Betlejemska: świeci wysoko, da-

leko ponad elektrycznymi łunami miast. Niezbyt wy-

raźnie ją widać, ale wiemy, że tam jest, krąży w nie-

wyobrażalnym ogromie Kosmosu, w którym krążymy i my, wraz z naszą 

piękną, błękitną planetą. 

"Chrystus się w onej godzinie narodził". 

Świat się zmienił od tamtego czasu i my, ludzie, zmieniliśmy się także. Ale te 

zmiany dotyczą rzeczy powierzchownych. Jeśli tylko wciąż umiemy kochać.  

 

Autorka  

Anioł sam z siebie nie jest aniołem. 

Aniołem jest tylko wtedy, kiedy Bóg się nim posługuje. 

Czasem człowiek może nawet nie wiedzieć, że bywa 
aniołem. 

Sam spotkałem takich ludzi, przez których Bóg mi coś 
przekazał 

i w takich chwilach byli oni dla mnie aniołami. 

 

ks. Jan Twardowski,  
Pośrednicy w: Kilka myśli o aniołach, Księgarnia św. 
Wojciecha, 
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Mikołajkowy wyjazd do Krakowa 

W dniu 4 grudnia 2018r. 47 uczniów klasy IV, Va i Vb 

uczestniczyło w wycieczce do Krakowa. Opiekunami 

wycieczki byli p. Z. Hałas, p. I. Jasek, p. M. Dudzik, p. 

U. Kucała. Uczniowie klas piątych uczestniczyli w 

warsztatach pt. „Królestwo zwierząt”. Warsztaty te 

miały na celu praktyczne, połączone z zabawą posze-

rzenie wiedzy o naszej planecie. Zadania edukacyjne 

realizowane były w grupach. Uczniowie tworzyli sa-

modzielnie plastyczne, żyjące kontynenty. Mogli zo-

baczyć jak różnorodny i bogaty jest jeszcze świat zwierząt i dlaczego warto o niego dbać. 

Uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w warsztatach pt. „Zabawa z Mistrzami”. Przebyli 

oni niezapomnianą podróż po galerii malarstwa i zgłębili tajniki i sztuczki mistrzów pędz-

la. Po warsztatach przyszedł czas na sztukę teatralną w Teatrze Groteska pt. „Przygody 

Tomka Sawyera”. Rytmiczne i pełne humoru przedstawienie zostało zrealizowane w ży-

wym planie oraz na planie lalkowym. Uczniowie mogli podziwiać wspaniałą grę aktorów, 

piękne piosenki i poczuć klimat prawdziwego teatru. W tym przedstawieniu widzowie 

uświadomili sobie, że wartości takie jak rodzina, przyjaźń, lojalność i miłość były, są i zaw-

sze pozostaną najważniejsze.  

Mam nadzieję, że prezent mikołajkowy, jaki uczniom przygotowali ich rodzice sprawił im wiele ra-

dości. 

UK 
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Mikołajkowy korowód 

Dnia 6 grudnia w naszej szkole odbył się mikołajkowy koro-

wód, podczas którego Mikołaj rozdawał prezenty. Niektóre 

klasy bardzo długo czekały na tego ważnego gościa, aż 

wreszcie otrzymały upragnione prezenty. Było ich bardzo 

dużo, dlatego Mikołaj potrzebował pomocników, takich jak 

elfy, śnieżynki czy renifery. To był wspaniały dzień, pełen 

niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy za wizytę i do zoba-

czenia za rok!  

TB 

Świątecznie w naszej szkole 

Klasa
 Ib

 bierz
e 

udział w
 kon-

kursi
e sz

opek 

ora
z karte

k św
ią-

tecz
nych

.  

Mikołaj w klasie Va 
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Ogólnopolsk
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Kartk
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Mikołaj w klasie I b 

 

Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny w kl.IV 
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ZAKODUJMY CAŁY NASZ ROK 

 Od 6- 21 października trwał Europejski tydzień kodowania. W akcji tej wzięli udział ucznio-

wie klas IV-VIII, wykorzystując swe programistyczne zdolności do tworzenia wymyślnych projek-

tów w Scratchu. Miłym akcentem były animowane życzenia składane nauczycielom w dniu ich 

święta. Listopad zapisał się pod znakiem obchodów stulecia niepodległości. biało-czerwone projek-

ty pojawiły się w specjalnie na tę okazję utworzonym studiu. Wszystkie prace można obejrzeć po 

zeskanowaniu kodów QR 

W grudniu wszyscy uczniowie z naszej szkoły, po-

cząwszy od pierwszoklasistów a skończywszy na naj-

starszych rocznikach  wzięli udział w godzinie kodo-

wania. Na specjalnie utworzonej platformie interneto-

wej przez cały rok można sprawdzić swoje umiejęt-

ności w tworzeniu animacji, gier i grafik komputero-

wych przy użyciu specjalnego graficznego języka 

programowania. Warto spróbować zwłaszcza, gdy 

jest się miłośnikiem łamigłówek logicznych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę, 

do której prowadzi trzeci kod QR: Nasza działalność podczas godziny kodowania została zarejestro-

wana i zarówno poszczególni uczniowie jak i nauczyciele oraz szkoła mogą się pochwalić specjal-

nymi certyfikatami potwierdzającymi ukończenie zadań na różnych poziomach trudności. 

Przy okazji pragniemy przypomnieć, że kodowanie towarzyszyło nam w 

poprzednim roku szkolnym przez 10 miesięcy, kiedy to realizowaliśmy an-

glojęzyczny projekt eTwinning Scratch challenge. Było to działanie, które 

w znacznym stopniu przyczyniło się do uzyskania przez naszą szkołę presti-

żowej odznaki Szkoły eTwinning. Warto może w kilku słowach przybliżyć 

historię, która nas do tego sukcesu doprowadziła. 

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 z 70 placówkami w Pol-

sce świętowaliśmy sukces - otrzymaliśmy międzynarodową odznakę Szkoła 

eTwinning. Tytuł ten przyznawany jest instytucjom oświatowym, w których  działają zespoły 

nauczycieli realizujące projekty międzynarodowe on-line. - https://etwinning.pl/70-polskich-

placowek-z-odznaka-szkola-etwinning/ 

Odznaka Szkoły eTwinning poświadcza wysokie osiągnięcia w zakresie praktyk cyfrowych, 

innowacyjne  podejście do nauczania oraz  świadome i bezpieczne korzystanie z zasobów inter-

netowych . 
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Program eTwinning istnieje od 2005 i zgromadził około 400 

tysięcy nauczycieli z całej Europy. Jest to platforma inter-

netowa za pośrednictwem której, szkoły europejskie mogą 

nawiązać bezpieczną współpracę. Szkoła w Lipniku została  

zarejestrowana w 2012 roku i od tego czasu nasi nauczyciele 

aktywnie uczestniczą w wydarzeniach on-line, doskonaląc 

swe umiejętności poprzez szkolenia na platformie i spotkania 

seminaryjne. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują nie 

tylko do realizacji projektów międzynarodowych, ale również 

do podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów podczas re-

alizacji zadań dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów.   

 Pierwsze projekty zostały utworzone przez Małgorzatę Janik  

i Elżbietę Michalik. Wraz z rozwojem narzędzi internetowych 

do edukacji zapleczem technicznym do stałej współpracy 

włączyła się pani Zofia Hałas.  

Obecnie na platformie eTinning zarejestrowanych jest pieciu 

nauczycieli z naszej szkoły, a wielu wspólpracuje okazjonal-

nie wspierając swoich wychowanków w działaniach projek-

towych. 

Najbardziej zakorzenionym w tradycji naszej szkoły jest 

Dzień Bezpiecznego Internetu. Podczas spotkań z młodzieżą, 

jest poruszana problematyka związana z zagrożeniami wyni-

kającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-

line, wymianą plików, komunikacją on-line  a także  cyber-

przemocy i przestępstw w Internecie. Na lekcjach wykorzysta-

ne są  filmy edukacyjne i quizy. Młodzież chętnie dyskutuje 

na temat sytuacji przedstawionych w filmach, wyciąga wnio-

ski, tworzy komiksy, gry projekty multimedialne, plakaty oraz  

kodeksy zachowań. . 

EM   ZH 
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Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia 

Historia poważnych - niepoważnych kompozytorów 

Większość ludzi uważa, że kompozytorzy muzyki klasycznej są: uło-
żeni, spokojni itd... 
Ja jednak chcę pokazać, że określenia te w większości nie są zgodne z 
prawdą. Zacznijmy dziś od (chyba) najbardziej znanego przypadku 27 
stycznia 1765 roku Leopoldowi i Annie Marii Mozart urodził się syn. 
Imię dziecka brzmiało Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophi-
lus, ale on wolał Wolfgang Amadeus. Mały Wolfgang nie od początku 
był aż tak wybitny. W rzeczywistości przez pierwsze trzy lata życia 
był dość zwyczajny: bawił się nóżką, ślinił się itd. Mniej więcej do 
czwartego roku życia był totalnym próżniakiem – nie skomponował 

ani jednej nuty i prawie wcale nie grał na klawesynie. W wieku lat pięciu zakasał rękawy i 
zabrał się do poważnej roboty. W swoim krótkim trzydziestosześcioletnim życiu Mozart 
skomponował pół tuzina oper i parę innych, dwadzieścia jeden koncertów fortepianowych, 
dwadzieścia cztery kwartety smyczkowe, siedemnaście mszy, wiele różnego rodzaju utwo-
rów kameralnych oraz czterdzieści jeden symfonii (to naprawdę bardzo dużo). 

Dlaczego Mozart był takim rekordzistą? Bardziej niż ktokolwiek inny odpowiedzialny za 
taki stan rzeczy jego ojciec: Leopold bez przerwy gderał i rugał swego syna, przykazywał 
ciężko pracować i nade wszystko nie wałęsać się z innymi muzykami. Ale Mozarta nie inte-
resowała ciężka praca, chciał się po prostu dobrze bawić. 

Nie ma wątpliwości, że już małego Mozarta prześladowały natręctwa. Kiedy uczył się matematyki 

cały pokój – ściany, podłogi, meble – zasmarowany był cyframi pisanymi kawałkiem kredy (jego ro-

dzice powinni się cieszyć, że żyli przed wynalezieniem flamastrów). Przyczyną jego nerwowości by-

ły liczne trasy koncertowe po dworach i wielkich miastach Europy.W czasie wizyty na francuskim 

dworze królewskim Wolfgang oświadczył się Marii Antoninie. Odrzuciła go (oboje mieli po siedem 

lat). W Rzymie – miał wówczas czternaście lat – zapisał partyturę Miserere Allegriego, usłyszawszy 

ją tylko raz. Papież zabronił kopiowania partytury, ale nie powstrzymało to Mozarta. 

W 1782 roku, wbrew woli ojca, ożenił się z Konstancją Weber. Ojciec uważał, że żadna z panien We-

ber nie jest dość dobra dla jego syna. Mozart, romantyczny jak zawsze, pisał o Konstancji w liście do 

niego; ,,Nie jest brzydka, ale nie jest też pięknością. Nie jest błyskotliwa, ale ma dość zdrowego roz-

sądku, by podołać obowiązkom żony i matki’’. 

Konstancja była zupełnie tak samo nieodpowiedzialna jak jej niedojrzały małżonek. W ciągu 9 lat 

pobytu w Wiedniu przeprowadzili się jedenaście razy(kiedy tego było mało, przestawiali meble). 

Część problemów Mozarta brała się z jego nieokrzesanej i pozbawionej taktu osobowości, szczegól-

nie o wydawaniu opinii o swoich kolegach kompozytorach, ale nie tylko- Zarówno w listach jak i 

osobiście. Kiedy zmarł francuski filozof Wolter, Mozart napisał: ,,Ten bezbożnik i arcyłajdak Wolter 

wykitował jak pies, jak bydlę, Oto spotkała go jego nagroda’’(ludzie zazwyczaj czują się dotknięci 

komentarzami tego rodzaju). 

Mozart stale miał problemy finansowe(pewnie dlatego, że za wiele jego zamówień nie płacono mu 

gotówką, lecz podarkami). ,,W podróży potrzeba pieniędzy; a ja powiem ci, mam teraz pięć złotych 

zegarków’’… 

Tomasz Jasek 
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   „Światło w mroku” 
 

W roku 1981, trzynastego grudnia, na ulice wyjechały czołgi, bo generał Jaruzel-
ski ogłosił stan wojenny. Wielu ludzi – w tym nasi znajomi – siedziało w więzieniach i 
obozach internowania; byliśmy przygnębieni, bo zdawało nam się, że już nigdy nie  za-
znamy wolności.  

Jakiż smutny był  ten grudzień! Brakowało produktów żywnościowych i zresztą 
wszelkich innych. Ale najgorsze było to, że wielu ludzi przeżywało żałobę po śmierci 
bliskich, a pod ziemią, w kopalni, siedzieli górnicy, którzy ogłosili strajk. Baliśmy się o 
nich. Baliśmy się też o swoje bezpieczeństwo.  

W kilka godzin po ogłoszeniu stanu wojennego niespodziewanie przyszła są-
siadka i przyniosła buty, z których jej dzieci wyrosły.  

- To dla pani synka – powiedziała. – Teraz musimy sobie pomagać. 

Zupełnie jakby ktoś w tamtym, ponurym mroku zapalił świecę. Małe, jasne świa-
tełko nadziei. 

Jest to jedno z moich najcieplejszych wspomnień  adwentowych. Od razu wie-
działam, że jeszcze Polska nie zginęła, dopóki są tu ludzie, którzy chcą sobie wzajemnie 
pomagać. Przestałam popłakiwać i wzięłam się do roboty. Czy można się radować mi-
mo przygnębienia? Ależ oczywiście.  

Nie twierdzę, że to był wesoły adwent. Ale nie był też do końca smutny. Na Jeży-
cach, w całym Poznaniu i w całej Polsce, w oknach ludzi solidarnych migotały świece. 
Każdą z nich zapalił ktoś odważny, ktoś, kogo śmiało mogliśmy nazwać przyjacielem. 
Dobrze było widzieć, że jest ich tak wielu. Nabraliśmy otuchy.  

źródło: Małgorzata Musierowicz, Na Gwiazdkę, wyd. Akapit Press Łódź 200W kocioł-
kach bigos grzano. 

Tradycje niepodległościowe w szkole w Lipniku  - 1918 

W ramach ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Rzeczpospolitą Polską,  Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso wraz z partnerami pro-
jektu Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana 
Pawła II zaprosiły do wzięcia udziału w konkursie szkoły naszego województwa, które w roku 
1918 mogą poszczycić się co najmniej 100 letnią historią funkcjonowania. Konkurs polegał na 
opracowaniu historii szkoły ze szczególnym wyróżnieniem lat  1914-1918. W  opracowaniu na-
leżało przedstawić sylwetki  wybitnych osób związanych ze szkołą, a zaangażowanych w walkę 
o wolną Polskę w 1918 roku, pokazywać drogę lokalnej społeczności do niepodległości. 

Praca ucznia klasy VIII Grzegorza Twardosza „Tradycje niepodległościowe w mojej 
szkole – 1918” został doceniona przez organizatorów konkursu i otrzymała wyróżnienie. Gratu-
lujemy wyróżnienia! 

BG 
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