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Karnawał, zapusty – okres zimowych 

balów, maskarad, pochodów i zabaw. 

Rozpoczyna się najczęściej w dniu 

Trzech Króli, a kończy we wtorek 

przed Środą Popielcową, która oznacza 

początek wielkiego postu i oczekiwa-

nia na Wielkanoc. Natomiast  

Święta Bożego Narodzenia w Kościele 

prawosławnym są obchodzone 13 dni 

później niż w Kościele Katolickim. 

Różnica kilkunastu dni wynika ze sto-

sowania innego kalendarza. W prawo-

sławiu obowiązuje kalendarz juliański, 

a nie tak jak u nas gregoriański. Stąd 

też prawosławna Wigilia przypada na 

dzień 6 stycznia (W Kościele katolic-

kim obchodzimy wówczas Święto 

Trzech Króli). W dwóch kolejnych 

dniach, tj. 7 i 8 stycznia Prawosławni 

świętują Boże Narodzenie. 
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W tym numerze: 

Erasmus Hiszpania 

Pierwszy dzień mobilności do Hiszpanii polscy uczniowie i nauczyciele 

spędzili w Sewilli. Po południu udali się w podróż do Meridy, gdzie mie-

ści się nasza szkoła partnerska. Projekt ” Circular Economy and Sustaina-

ble Turism- our Democratic Chice for Europe” jest realizowany w progra-

mie Erasmus+. Jest to pierwszy projekt Erasmus+ KA2 realizowany  

w gminie Wiśniowa. Więcej na str. 12 



STR. 2 RAZEM 
 

BOŻE NARODZENIE LWÓW 
Boże Narodzenie to wyjątkowe święto nie tylko dla Ukraińców, ale także dla całego świata. To nie 

tylko znaczące wydarzenie religijne, ale także prawdziwa atmosfera miłości i ciepła, a jeszcze – 

unikalne tradycje, zwyczaje i symbole. 

Przed Bożym Narodzeniem Ukraińcy poszczą przez 40 dni, zaczynając od 28 listopada, a koń-

cząc  7 stycznia. Celem postu jest duchowe i fizyczne oczyszczenie i pokuta, modlitwa i abstynen-

cja od namiętności i zła. Zgodnie ze starożytną tradycją ukraińską, mieszkańcy miasta Lwów ob-

chodzą prawosławne Boże Narodzenie 7 stycznia.Katolickie Boże Narodzenie we Lwowie (25 

grudnia) – wydarzenie to jest również znaczące, a wielu mieszkańców Lwowa idzie do kościoła te-

go dnia. 

25 grudnia Ukraińcy mają dzień wolny od pracy, więc wszyscy katolicy mają okazję świętować i to 

Boże Narodzenie. 

Ale ponieważ większość  mieszkańców miasta Lwów to prawosławni i greccy katolicy, najważniej-

szym świętem dla nich jest Boże Narodzenie 7 stycznia.  

Lwów podczas Bożego Narodzenia to wyjątkowe miejsce. Tu zachowały się stare tradycje Ukraiń-

ców, ale jednocześnie ciągle  wymyślają coś nowego, niezwykłego i nowoczesnego. Miasto Lwów 

zostało uznane za najbardziej atrakcyjne miejsce do świętowania świąt noworocznych  

i bożonarodzeniowych na Ukrainie. 

Wraz z nadejściem zimy (z 1 grudnia) na Rynku otwiera się wielkie lodowisko. Jest to rów-
nież nowa oryginalna tradycja – jeszcze przed pierwszą wojną światową w tym miejscu by-
ło lodowisko. Przywrócono tę tradycję w 2007 roku. 
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Oświetlenie miejskiej choinki włącza-

ne jest w dniu Świętego Mikołaja – to 

jest w dniu 18 grudnia. Choinka stoi 

pośrodku między targami a operą. 

Przy okazji, jak w przypadku Święte-

go Mikołaja – od 14 grudnia każde 

dziecko będzie mogło odwiedzić re-

zydencję św. Mikołaja na Jarmarku 

Bożonarodzeniowym i otrzymać mały 

prezent. 

Tak wygląda Opera na czas Świąt Bożego Narodzenia we Lwowie 
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Mieszkańcy miasta Lwów 

bardzo poważnie i z wiel-

kim szacunkiem odnoszą 

się do Bożego Narodzenia  

i Świętej Wieczerzy. Obo-

wiązkowe 12 dań można 

znaleźć w prawie każdym 

domu. Dzieci po kolacji są 

ubrane w  kostiumy i idą z 

kolędą do miasta. Dlatego 

w dniu 7 stycznia w cen-

trum Lwowa można spo-

tkać prawdziwą szopkę, 

kolędników. Lwów na Bo-

że Narodzenie jest po pro-

stu magiczny  

Jarmark bożonarodzeniowy we Lwowie 

Kiedy jarmark bożonarodze-

niowy pojawia się na głównej 

ulicy miasta, Lwów zaczyna 

odczuwać prawdziwą atmos-

ferę Świąt Bożego Narodzenia 

i Sylwestra. Jarmark rozpo-

czyna się na początku grud-

nia, właśnie tutaj zostaną 

sprzedane najciekawsze pro-

dukty ukraińskich producen-

tów. Ale jarmark bożonaro-

dzeniowy we Lwowie – to nie tylko miejsce sprzedaży, to prawdziwe miejsce spotkań dla 

tych, którzy chcą świętować . Jest wiele imprez etnicznych, festiwali i kursów mistrzow-

skich, mnóstwo zabawy i jedzenia. 
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Kościół katolicki 
Archikatedra łacińska 

Katedra Łacińska p.w. Wniebowzię-

cia Najświętszej Marii Panny od lat 

40-tych XIV w. stanowi głów-

ny ośrodek życia duchowego lwow-

skich katolików obrządku rzymskie-

go. 

We Lwowie pasterka jest o godzinie 

18. 
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Szopka w Archikatedrze Lwowskiej 
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Kościół Grecki i Prawosławny 

 6 stycznia, po 40-dniowym poście, chrze-

ścijanie obrządków wschodnich na całym świecie 

zasiądą do wigilijnej wieczerzy. Grekokatolicy i 

prawosławni narodziny Chrystusa świętują  

przez trzy dni. 

 6 stycznia zasiądą do wieczerzy wigilij-

nej,  składając sobie życzenia, przełamują się pros-

forą – to pszenny chleb, często w Wigilię spożywa-

ny z miodem. Na stołach jest 12 postnych potraw,  

z których każda coś symbolizuje: kutia to bogactwo, 

a barszcz to dobrobyt. Kościół Bernardynów - jest cer-
kwią greckokatolicką 

 Po wieczerzy w cer-

kwiach odbywają się liturgie 

o nazwie Wielkie Powieczerze 

(jest to kilkugodzinne nabożeń-

stwo) . 

W cerkwiach nie ma tradycji 

szopek, ale w centralnej części 

świątyni ustawiona jest ikona 

przedstawiająca scenę narodze-

nia Chrystusa i krzyż. 

7 stycznia nabożeństwa Bożo-

narodzeniowe obchodzone są przed południem. 

Po południu mieszkańcy schodzą się przy choince i kolędują. 
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Kolędowanie na ulicach 
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Katedra Ormiańska we Lwowie 

6 stycznia Boże Narodzenie świętują katolicy obrządku ormiańskiego. 
6 stycznia, to potrójne święto dla Ormian. W tym dniu świętują Boże 
Narodzenie, Objawienie Pańskie i Chrzest Pański 
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Mikołaj i Dziadek Mróz na ulicach Lwowa 
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Szachy w Lipniku 

 

W niedzielę 19 stycznia grupa 7 uczniów naszej szkoły wzięła udział w III Otwartym Grand 

Prix Powiatu Myślenickiego „SZACHY NIEDZIELĄ” zorganizowanego w Szkole Podstawo-

wej w Tokarni. Trzech uczniów grało w grupie B (2005 – 2009). Najwyższy wynik w tej grupie 

uzyskał Filip Kucałą, dalej Hubert Grabowski i Zuzanna Zabłocka. Filip Kucała zdobył II miej-

sce w klasyfikacji do 1400 PZSzach i otrzymał puchar. W grupie C (2010 i młodsi) grało  

4 uczniów. Najlepszy wynik w tej grupie uzyskał Michał Florek, dalej Szymon Skóra, Nikollaq 

Dudzik, Wiktor Zabłocki i Filip Grabowski. Michał Florek zdobył III miejsce w klasyfikacji do 

1400 PZSzach i również otrzymał puchar. W Tokarni na szachistów czekał BONUS - w klasy-

fikacji generalnej Grand Prix punkty uzyskane w tym turnieju będą przemnażane przez 

1, Organizatorzy przygotowali również dla każdego drobny upominek. Cieszymy się, że tak 

liczna grupa wzięła udział w niedzielnych zmaganiach szachowych. Dziękujemy rodzicom za 

kibicowanie swoim dzieciom. Gratulujemy wszystkim szachistom, szczególnie Filipowi Kucała 

i Michałowi Florkowi, którzy w dniu dzisiejszym stanęli na podium  

UK 



 

 
RAZEM STR. 12 

Merida 1 

 

 

11 stycznia, sobota- niedziela 12 stycznia 

Przed godziną 18.00. w sobotę zbieramy się na lotnisku w Balicach w Krako-

wie. To pierwszy wyjazd uczniów w ramach projektu Erasmus  Nie wiemy cze-

go się spodziewać traktujemy wyjazd jak przygodę i wyzwanie.  Pierwszym 

progiem do przekroczenia  jest odprawa – najpierw nadanie bagażu, potem 

przejście przez bramki.  Dla niektórych  wszystko dzieje się po raz pierwszy. 

Pierwszy lot samolotem to przeżycie, którego się nie zapomina. 

Startujemy  późnym wieczorem. Lot jest długi i trwa  ponad trzy godziny, ale po północy stawia-

my  stopy na hiszpańskiej ziemi. Z lotniska jedziemy  taksówka do wynajętego mieszkania, gdzie 

spędzamy  pierwszą noc.  Rankiem  wita  na nas zimowa  Sewilla – stolica Andaluzji . Nie 

ma  wiele czasu na zwiedzanie, więc ograniczamy  się do długiego spaceru, podziwiając imponu-

jące pomniki,  oryginalną architekturę i egzotyczną roślinność. Kierujemy się w stronę  platformy 

widokowej, gdzie robimy fantastyczne zdjęcia.  Ostatecznie trafiamy na Plac Hiszpański, na środ-

ku, którego tryska fontanna, a wokół płynie urokliwa rzeczka, przez którą przerzucone są  cztery 

mosty symbolizujące krainy historyczne w Hiszpanii: Kastylię, Aragonię Leon i Navarrę. Jeste-

śmy zauroczeni magicznym miejscem i poddajemy się jego urokowi.  Budynki  tworzące póło-

krąg  opowiadają historie o prowincjach Hiszpanii. Na małych, ręcznie malowanych płytkach ce-

ramicznych możemy zobaczyć najważniejsze wydarzenia z poszczególnych regionów. Sewillę że-

gnamy z żalem  już po południu, aby udać się w dalszą drogę do  Meridy. Podróż trwa trzy godzi-

ny w czasie których pozostajemy pod wrażeniem urody krajobrazu. Na dworcu autobusowym w 

Meridzie, witają  nas hiszpańscy gospodarze. Od kilku dni jesteśmy w kontakcie z hiszpańskimi 

rodzinami za pomocą Internetu i telefonów komórkowych i oto widzimy  się po raz pierwszy, by 

spędzić razem tydzień. Po przywitalnych uściskach rozstajemy  się, by zamieszkać w hiszpańskich 

domach, poznać hiszpańskie obyczaje i spróbować hiszpańskich smaków.  
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Merida 2 
Zbudził nas zimny i ciemny poranek. Na trawie widoczny szron, termometr wskazuje tempe-

raturę bliska zeru. Godzina ta  sama co w Polsce mimo, że geograficznie Hiszpania jest wysu-

nięta dalej na zachód.  

Pierwszy dzień – stajemy się częścią  międzynarodowej  społeczności. Zaproszeni do auli bę-

dziemy się przedstawiać. Rozpoczynają gospodarze, następnie Czesi, Włosi, Litwini, Polacy i 

Szwedzi – wszyscy prezentują swoje szkoły i ich dorobek. Jesteśmy najmniejszą szkołą w 

projekcie i jedyną, która realizuje projekt Erasmusa po raz pierwszy.  

Gdy pierwsze wrażenia mamy już za sobą,  przechodzimy do prezentacji problemów związa-

nych z degradacją środowiska naturalnego: wycinką lasów, efektem cieplarnianym, zanie-

czyszczeniem mórz i oceanów, utratą bioróżnorodności, gospodarką rabunkową   oraz zanie-

czyszczeniem powietrza.  Zakończeniem tej  części spotkania i podsumowaniem problematy-

ki jest wykonanie zadań na podstawie zaprezentowanych   przez hiszpańskich uczniów plaka-

tów.  

Po wytężonej intelektualnej pracy czas na obiad i krótką wycieczkę po Meridzie, mieście 

zwanym hiszpańskim Rzymem, a założonym przez Oktawiana Augusta w 25 r p.n. 

e. Wędrując podziwiamy   krajobraz, który dobrze jest nam znany z podręczników historii: 

rzymskie kolumny świątynne, posągi,  aż docieramy do  antycznego amfiteatru. Potężna sce-

na i miejsca dla widowni robią ogromne wrażenie przenosząc  nas w czasie do rzymskiej Me-

ridy.  Doświadczamy niezwykłej łączności między pokoleniami, które istniały wieki  temu,  a 

pokoleniem obecnym.  Zostało nam przekazane dziedzictwo, które musimy strzec i ochraniać 

dla dobra przyszłych pokoleń. I nie tyle chodzi o ruiny starożytnej Meridy, ale o tę ziemię 

która staje w obliczu zagrożenia. Musimy nauczyć się inaczej myśleć, znaleźć wspólne roz-

wiązania, być pokoleniem mądrym i kreatywnym. Dlatego tutaj jesteśmy, aby zrobić cos dla 

naszej planety, wymienić się spostrzeżeniami, znaleźć rozwiązania problemów i wrócić do 

domów z innym spojrzeniem na świat.   

 

Merida 3 

14 stycznia wtorek  

Kolejny chłodny poranek. Zbieramy się  pod szkołą, skąd autokarem pojedziemy  do Alange, 

miejscowości o bogatej przeszłości historycznej, w której znajduje się współczesna elektrow-

nia wodna. Podejmując dyskusję nad odnawialnymi źródłami energii, przyglądamy się ol-

brzymiej zaporze na rzece.  Konstrukcja ta służy nie tylko do produkcji energii elektrycznej, 

ale także jest rezerwuarem wody pitnej dla okolicznych miejscowości. Kolejnym punktem 

programu jest  spotkanie w ratuszu Alange, gdzie mamy  możliwość zadać pytania i dowie-

dzieć się jak wygląda troska o środowisko w tej miejscowości.  

https://turismlipnik.blogspot.com/2020/01/merida-2.html
https://turismlipnik.blogspot.com/2020/01/merida-3.html
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Popołudnie jest  zdecydowanie łaskawsze niż chłodny poranek i daje  okazję do integracji pod-

czas współzawodnictwa w zawodach sportowych. Zdobycie ścianki wspinaczkowej, jazda na 

rowerze, strzelectwo – z tym muszą  się zmierzyć zawodnicy rywalizujący w międzynarodowych 

grupach. Oczywiście językiem komunikacyjnym jest przede wszystkim angielski, ale nic nie stoi 

na przeszkodzie, aby użyć gestów i mimiki w celu sprecyzowania poglądów. Nasze zmagania są 

rejestrowane przez lokalną telewizję i ostatecznie udzielamy wywiadu. Naszym reprezentantem 

jest Tomek i rzeczywiście dobrze się prezentuje w materiale filmowym.  

http://www.canalextremadura.es/noticias/una-veintena-de-alumnos-extranjeros-de-intercambio-

en-merida 

Zmęczeni idziemy odpocząć w spa. Niestety nie jest to relaksacyjny wypoczynek. Alange jest 

bowiem miejscowością, w której Rzymianie założyli swoje termy, korzystając z gorących źródeł 

ofiarowanych im przez te okolice. Po latach, w XIX wieku  rzymskie termy zostały odbudowane, 

zmodernizowane i  włączone w kompleks uzdrowiskowy. Obecnie wody termalne w Alange zna-

ne są ze swych właściwości leczniczych i co roku na wiosnę, uśpiona obecnie miejscowość, bu-

dzi się z zimowego snu, aby czarować swym pięknem turystów. Szkoda, że możemy tylko po-

zwiedzać – chętnie zanurzylibyśmy się w ciepłych wodach Alange i zrelaksowali w przepięknym 

otoczeniu uzdrowiska.  

Na pożegnanie zaglądamy do miejscowego kościoła. W skupieniu podziwiamy ołtarz i figurki 

świętych, które odziane są w koronkowe i aksamitne szaty. Wychodząc z kościoła, spoglądamy 

po raz ostatni na wieźę, na której  rezyduje tak swojski nam bocian. Autobusem jedziemy w stro-

nę Meridy, aby tam odpocząć po długim i wyczerpującym dniu.  

Scena i miejsca dla widowni robią ogromne wrażenie przenosząc  nas w czasie do rzymskiej Me-

ridy.  Doświadczamy niezwykłej łączności między pokoleniami, które istniały wieki  temu,  a 

pokoleniem obecnym.  Zostało nam przekazane dziedzictwo, które musimy strzec i ochraniać dla 

dobra przyszłych pokoleń. I nie tyle chodzi o ruiny starożytnej Meridy, ale o tę ziemię która staje 

w obliczu zagrożenia. Musimy nauczyć się inaczej myśleć, znaleźć wspólne rozwiązania, być 

pokoleniem mądrym i kreatywnym. Dlatego tutaj jesteśmy, aby zrobić cos dla naszej planety, 

wymienić się spostrzeżeniami, znaleźć rozwiązania problemów i wrócić do domów z innym 

spojrzeniem na świat.    

http://www.canalextremadura.es/noticias/una-veintena-de-alumnos-extranjeros-de-intercambio-en-merida
http://www.canalextremadura.es/noticias/una-veintena-de-alumnos-extranjeros-de-intercambio-en-merida
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Merida 4 

 15 stycznia środa  

Dzień zaczyna się poważnie – wizytą w siedzibie rządu regionalnego Ekstramadury Wcho-

dząc do sali obrad zajmujemy miejsca przeznaczone dla delegatów poszczególnych prowin-

cji. W wyobraźni sprawujemy niezwykle ważne funkcje. Nasze wrażenia potęguje wystąpie-

nie   Felipe Redondo Milara – polityka reprezentującego socjalistyczne skrzydło Parlamentu 

Ekstramadury – dotyczące planów związanych z pozyskiwaniem energii przez region. Po 

krótkiej dyskusji przechodzimy do ratuszu Meridy, gdzie zostajemy przyjęci przez burmistrza 

Antonio Rodriguez Osuna. Zostajemy zapoznani z edukacją ekologiczną na terenie Meridy. 

Ten aspekt problematyki ekologicznej wydaje się byś szczególnie bliski uczniom i wzbudza 

żywe zainteresowanie – padają rozliczne pytania. Na zakończenie otrzymujemy pamiątkowe 

podkoszulki.  

Po intensywnej pracy umysłowej pora na codzienną dawkę świeżego powietrza. Kroki po-

nownie kierujemy w stronę historii. Tym razem trafiamy do rzymskiego fortu, który następ-

nie został rozbudowany jako arabska forteca. Wsparci o mury obronne podziwiamy krajobraz 

miasta oraz  leniwie płynąca popod rzymskim mostem rzekę. Poddajemy się lekkiemu powie-

wowi historii i wcielamy się w rolę zdobywców arabskiej Alkazaby.  

 

Merida 5 

16 stycznia czwartek 

Pogoda nam sprzyja – poranki przestały być tak chłodne i mimo obawy, że będzie padać 

deszczowe chmury omijają nas łaskawie. W szkole analizujemy wyniki ankiet. Ostatecznie 

bierzemy sprawy w swoje ręce i to dosłownie. Tym razem trafiamy do Parku Narodowego w 

Cornalvo, gdzie mamy możliwość wziąć udział w akcji zalesiania. Po krótkim instruktażu, 

podzieleni na zespoły międzynarodowe sadzimy sadzonki. Trudne są zawsze początki i rze-

czywiście posadzenie pierwszego drzewka wydawało się nieco skomplikowane, ale potem 

akcja nabiera tempa i jak się okazuje sadzenie drzew dodaje energii i radości, co było zdecy-

dowanie widoczne dla postronnych obserwatorów. 

Po takiej inauguracji dnia jesteśmy gotowi na nowe wyzwania – wyruszamy przed siebie 

chłonąc widoki oferowane nam przez Park Narodowy w Cornvalo. Szczególnym zaintereso-

waniem obdarzamy dąb ostrolistny i korkowy gdyż właśnie niedawno właśnie takie sadzonki 

troskliwie sadziliśmy w ziemi.  

Wracamy dotlenieni i pełni pozytywnej energii. Przed nami 

ostatni dzień  

https://turismlipnik.blogspot.com/2020/01/merida-4.html
https://turismlipnik.blogspot.com/2020/01/merida-5.html
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Merida 6 

17 stycznia piątek  

To nasz ostatni dzień pobytu w Meridzie. Dziś wyruszamy na podbój natury . Celem 

wyprawy jesr park w Malpartida de Cáceres - Los Barruecos. Mimo, że styczeń, dookoła 

pachnie wiosną. Niesamowite wrażenie robią bocianie kolonie, które spotykamy na każ-

dym kroku. Ciepły wiatr, zapach wody i malowniczy krajobraz sprawiają ,że chce się żyć. Spacer 

kończymy przed bramą Vostell Museum, które budzi nasze zainteresowanie. .Po drodze wiele 

słyszeliśmy o niesamowitym człowieku, który zamieszkał w odludnej okolicy  i mimo trudnych 

czasów (dyktatury Franko) odważył się myśleć nieszablonowo. Wof Vostel był zafascynowany 

destrukcją co jest widoczne w jego pracach.  (https://youtu.be/i54fOaGxLMU)Sztukę nowocze-

sną trudno nazwać sztuką, gdyż w niczym nie przypomina tego, co możemy podziwiać w gale-

riach , dlatego reakcje naszej grupy na prezentowane dzieła były bardzo zróżnicowane – poprzez 

zainteresowanie, obrzydzenie bądź niedowierzanie. Niezależnie odczuć wywołanych sztuka 

współczesną, zgodnie zachwycaliśmy się krajobrazem pobliskiego jeziora.  

Wracając do  Meridy zatrzymaliśmy się w historycznym centrum Caceres. Przechodząc wąskimi 

uliczkami miasteczka, przez moment znaleźliśmy się na planie filmowym „Gry o Tron”. Wielbi-

ciele filmu z łatwością rozpoznają charakterystyczne schody, wieże i zarysy budynków, które 

mają w sobie coś rzymskiego lub arabskiego  https://youtu.be/uCAquSiwFX8 

To nasza ostatnia hiszpańska wyprawa. Wracamy do Meridy. Czas na wyprawę do Muzeum 

Sztuki Rzymskiej  w Meridzie. Nowoczesny budynek wygląda niezwykle imponująco – dosko-

nale oddaje wrażenie   potęgi cesarstwa. W podziemiach prowadzone są  wykopaliska archeolo-

giczne. Wewnątrz podziwiamy malownicze  mozaiki, marmurowe posągi , naczynia ceramiczne i 

wiele innych pamiątek okresu rzymskiego.  

Po wizycie w muzeum zostaje przed nami ostatni punkt programu – pożegnanie. Gromadzimy 

się wszyscy na tej samej sali, na której spotkaliśmy się kilka dni temu. Słuchamy muzyki poważ-

nej, podziękowania, dyplomy, nagrody i pamiątkowe zdjęcia – wszystko dzieje się na raz. Na 

zakończenie Tomek wykonuje pożegnalny utwór – melodia jest bardzo poważna, sala cichnie a 

muzyka Szopena  staje się tłem naszego rozstania. Ukradkiem ocierane łzy są dowodem na to, że 

ten tydzień dokonał w nas tego, co najważniejsze – zbliżył ku sobie, pomimo różnicy kultur, 

zwyczajów i języka.  

Wracamy do domów. To pożegnalny wieczór z goszczącymi nas rodzinami.  

https://turismlipnik.blogspot.com/2020/01/merida-6.html
https://youtu.be/i54fOaGxLMU
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Merida 7 

18 stycznia sobota  

Rzęsisty deszcz wita nas od samego rana. Merida płacze – wzrusza nas takie pożegnanie, 

Przemykamy przez otwartą przestrzeń i chowamy się pod dachami budynków. Na dworcu 

dzielimy ostatnie uściski z rodzinami – uciekamy od wzruszeń do autobusu. Machamy rękami 

na pożegnanie i mimo, że chętnie spędzilibyśmy tu jeszcze kolejny tydzień, to mkniemy pro-

stą drogą do Sewilli. Miasto przywołuje wspomnienia, które tym razem zabieramy do Polski. 

Wsiadamy do samolotu, wznosimy się pod niebo i spoza chmur dostrzegamy kontur Hiszpa-

nii – wracamy.  

https://turismlipnik.blogspot.com/2020/01/merida-7.html
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Labirynt Królowej Śniegu 
Zima wielu czytelnikom kojarzy się z baśnią H. Ch. An-
dersena „Królowa Śniegu”, dlatego też uczniowie klasy 
II A odbyli tajemniczą podróż z wieloma niespodzianka-
mi przez labirynt Królowej Śniegu, której tematem prze-
wodnim była przyjaźń. Na drodze wyprawy uczniowie 
odnaleźli lustro – tajemniczy przedmiot z pierwszego 
opowiadania baśni, które po złożeniu z kawałków uka-
zało ważne słowa określające przyjaźń. Z magicznego 
pudełka za pomocą dotyku dzieci odgadły  przedmioty, 
jakie określiły cechy: ciepłe i puchate. Uczniom złożone 
zostały życzenia wielu przyjaźni takich ciepłych, jak te 
przedmioty  oraz lojalnych i oddanych przyjaciół. Ucz-
niowie zostali zaproszeni do gry planszowej „Gerda szu-
ka Kaja”, w której w trzyosobowych zespołach dotarli do 
mety, czyli pałacu Królowej Śniegu.                               AS 

 

Sukces Milenki z IIa 

 
12 stycznia w Sieprawiu miało miejsce rozstrzygnięcie XIX 
Konkursu Szopek Tradycyjnych i Krakowskich. Szopki Mi-
lenki i Lilianki przeszły etap gminny w GOK-u w Wiśniowej i 
zakwalifikowały się do etapu powiatowego. Szopka Milenki 
zajęła w Sieprawiu III miejsce. Gratulujemy Milence i jej ro-
dzicom. Życzymy sukcesów w przyszłym roku i zachęcamy 
do licznego udziału wszystkich uczniów.                               BK 
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