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RAZEM 
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 ADWENT ZE  ŚWIĘTYMI 

 NASI  SZKOLNI , GRUDNIOWI 

SOLENIZANCI 

 

 Tradycje i zwyczaje naszego regionu. 

 Na przestrzeni lat wiele zmieniło się w przygotowaniach do świąt 
Bożego Narodzenia. Są jednak takie zwyczaje, które wciąż nam towarzy-
szą i są charakterystyczne tylko dla niektórych miejscowości. W Lipniku, 
nasi dziadkowie od dnia św. Łucji tj. 13 grudnia obserwują pogodę. Każdy 
dzień liczony od tej daty do Wigilii zapowiada aurę, która ma odpowiadać 
każdemu miesiącowi w kolejnym roku (13 grudnia-styczeń, 14 grudnia-
luty, itd.). W tym dniu wkładają także gałązkę czereśni lub wiśni do wazo-
nu z wodą. Jeżeli do Wigilii puści ona pąk, gwarantuje to pomyślność  
w nowym roku. 

W niedalekim  Jaworniku istnieje tradycja, że do jednego uszka podczas 
klejenia wkłada się pieniążek zawinięty w złotko. Kto znajdzie ta-
ki ,,skarb’’ podczas wieczerzy (trochę ryzykowne) na swoim talerzu,  
w najbliższym roku nie musi martwić się o finanse. Dzieci natomiast przez 
całe roraty przynoszą  źdźbła sianka do żłóbka ustawionego w dekoracji 
adwentowej w kościele. Później zostaje on umieszczony w szopce. 

Niezależnie od tego jednak gdzie mieszkamy i jakie mamy zwyczaje, życz-
my sobie aby okres ten najpiękniejszy w roku upłynął nam w szczęściu  
i  zdrowiu. Pamiętajmy też, że dzień wigilijny ma duże znaczenie. Jak 
przebiegnie Wigilia taki będzie cały rok. 

Podobny wystrój w świątyniach w Lipniku i Jaworniku. 

 

W ten wyjątkowy czas Bożego 
Narodzenia Dyrekcji, Gronu Pe-
dagogicznemu, Pracownikom 
szkoły oraz Wam koleżanki i ko-
ledzy życzymy abyście umieli 
odnajdywać szczęście w małych 
codziennych sprawach, byście 
szukali ciepła i nadziei, byście 
zagłębiali się w to, co  ubogaca  
i rozwija. Starajcie się z pokorą 
wchodzić w kolejne etapy Wa-
szego życia by nie przegapić 
ważnych i cudownych Znaków 
Miłości.       
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Anioły są wśród nas... 

 

STR. 2 RAZEM 

Anioły w naszej kulturze są związane z religią chrześcijańską. Są to istoty, które w 
metafizyczny sposób stoją za człowiekiem i czuwają nad nim. W chrześcijaństwie 
aniołowie pełnią główne funkcje: wysławiają chwałę i wspaniałość Boga, są Jego po-
słańcami, opiekunami powierzonych im osób, pośrednikami pomiędzy Bogiem a czło-
wiekiem. Wierzymy, że każdy ma swojego anioła stróża. Często nad łóżeczkiem no-
worodka wieszany jest aniołek - ma to znaczenie symboliczne. Wiara w anioły jest 
wspólna dla trzech największych religii - chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Słowo 
anioł pierwotnie pochodzi od greckiego „angelos” co oznacza posłaniec. Wyraz ten 
do polszczyzny przeniknął z języka czeskiego. Wizerunek anioła ulegał zmianom na 
przestrzeni dziejów. To, jak ludzie wyobrażali sobie anioły zależało od ich wiedzy, 
wrażliwości, a także kultury, z jakiej się wywodzili oraz epoki, w jakiej żyli. 

 

Obecnie obserwujemy wzrost zainteresowania aniołami, a raczej ich wyobrażeniami 
w sztuce dekoracyjnej. Aniołek może być znakomitym pomysłem na upominek, 
szczególnie, jeśli wykonamy go samodzielnie. W tym kontekście anioły (a raczej 
aniołki) są przedstawiane jako miłe, uśmiechnięte istoty w długich sukienkach, ze 
skrzydłami. Zwykle mają urodę dziecka - dziewczynki lub chłopczyka. Drugim popu-
larnym typem jest ascetyczny model aniołka z niewielką ilością detali, zachowujący 
jedynie jego charakterystyczny kształt. Do produkcji aniołków na skale przemysłową 
a także w rękodzielnictwie, wykorzystywane są wszystkie dostępne materiały. Aniołki 
można wykonać z papieru, drewna, tkaniny, masy solnej, ceramiki, korka, drucika 
kreatywnego, muszli, szyszek, makaronu itp. 

A.S. 
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Aniołek z serwetki papierowej 

Potrzebne materiały: 

- 2 cienkie białe serwetki papierowe 

- kartka z bloku technicznego 

- kawałek złotej tasiemki 

- igła 

- klej do papieru 

Sposób wykonania: 

1. Należy zgnieść jedną serwetkę i uformować z niej kulkę. 

2. Kulkę trzeba umieścić pośrodku drugiej serwetki, owinąć ją i przewiązać złotą ta-
siemką. 

3. Skrzydła wyciąć z bloku technicznego. 

4. Wycięte skrzydła przyklejamy w dwóch miejscach - na wysokości głowy oraz mniej 
więcej na wysokości ramion. 

5. Przy pomocy igły przytwierdzamy sznureczek, jako zawieszkę... i gotowe! Wykona-
nie tego aniołka jest bardzo proste i zajmuje niewiele czasu. 
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Święty Mikołaj najbardziej zapracowany 
święty. Patron panien na wydaniu, pieka-
rzy, żeglarzy, mieszczan, ubogich, dzieci, 
uczniów,  rolników itp. Można o nim powie-
dzieć, że miał ,,złote serce’’.  Gdy zobaczył 
czyjąś biedę, czy zmartwienie, śpieszył  
z  pomocą. Nie oczekiwał podziękowań  
i wdzięczności. Cały swój majątek rozdał 
ubogim. Święty biskup Mikołaj uczy nas, że 
najbardziej szczęśliwym i radosnym        
człowiekiem jest ten, kto pomaga innym.            

Poznajmy świętych patronów z czasu adwentu 

Św. Andrzej urodził się w Betsaidzie, miesz-
kał jednak wraz ze swoim bratem Szymo-
nem Piotrem w Kafarnaum. Obaj byli ryba-
kami. Andrzej był wcześniej uczniem św. Ja-
na Chrzciciela. Św. Andrzej został skazany 
na ukrzyżowanie, co poczytywał sobie za 
chlubę, bo taka śmierć upodabniała go do 
samego Chrystusa. Krzyż, na którym umarł 
Apostoł, był w kształcie litery X, dlatego 
obecnie jest on nazywany krzyżem św. An-
drzeja. Na przestrzeni wieków św. Andrzej 
jest patronem podróżnych, sprzedawców 
ryb, rybaków, rzeźników, górników, żeglarzy, 
rycerzy, a nawet woziwodów.  

          ,,Adwent ze Świętymi” 

  30 listopada spotykamy się ze św. Andrzejem, apostołem. 

Ponieważ około święta św. Andrzeja kończy się 
rok kościelny a rozpoczyna Adwent, w tradycji 
ludowej w tym dniu chłopcy i dziewczęta z roz-
topionego wosku zgadywali, kto pierwszy ożeni 
się lub wyjdzie za mąż. Wróżby te nazywano 
właśnie ‘’andrzejkami", a zwyczaj w formie róż-
norodnych zabaw przetrwał do dziś.  

                  6 grudnia-wiadomo-św. Mikołaj. 

 
Podczas wyborów biskupa w Mirze ustalono, że 
pierwsza osoba, która rankiem wejdzie do kościoła 
aby się pomodlić, obejmie ten urząd. Ponoć dzięki 
interwencji Boga osobą tą był Mikołaj. 

 

 



_ 

 

                                                                   

RAZEM STR. 5 

24 grudnia-Adama i Ewy: pierwszych rodziców.  

Tego dnia wspominamy Adama i 
Ewę - prarodziców wszystkich 
ludzi. Adam jest pierwszym czło-
wiekiem stworzonym przez Bo-
ga. Kobieta, o imieniu Ewa, jest 
towarzyszką życia Adama - męż-
czyzny. Oboje pochodzą od Bo-
ga, są zatem równi godnością, 
przewyższającą inne istoty ży-
we. Wedle biblijnego opisu 
pierwsi rodzice byli obdarzeni 
darem nieśmiertelności i szcze-
gólnej bliskości z Bogiem. Jednak 
w wyniku nieposłuszeństwa stan 
pierwotnej harmonii został zbu-
rzony. Adam i Ewa zaczęli pod-
legać cierpieniu i innym niedo-
skonałościom ludzkiej natury, 
zniekształconej przez grzech. 
Mieli 3 synów: Kaina, Abla i Se-
ta. Adam miał żyć 930 lat.  

 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego      
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Każdy człowiek przychodzący na świat rodzi się  
z grzechem pierworodnym w sercu. Od niego wolna 
była tylko jedna osoba-Maryja. Ponieważ miała stać 
się Matką Bożego Syna, Pana Jezusa, Bóg chciał, aby 
Jej Serce zawsze było czyste. Maryja została uwolnio-
na od grzechu pierworodnego i właśnie dlatego    
nazywamy Ją Niepokalane Poczętą. To Ona również 
przez całe swoje życie nie popełniła żadnego grze-
chu. Kochała Boga i ludzi Sercem, które nigdy nie 

1877 r. w Polsce, w Gietrzwałdzie – Justyna           
Szafryńska, na pytanie „Kto Ty jesteś?” usłyszała od-
powiedź: „Jestem Najświętsza Panna Maryja  
Niepokalanie Poczęta”.  

Według biblijnej Księgi Rodzaju imiona pierwszych ludzi; mają sens 
symboliczny, dotycząc zarazem pierwszych rodziców i ludzi w ogóle, 
gdyż imię mężczyzny (hebrajski adam) oznacza człowieka, rodzaj 
ludzki, kobiety zaś (Ewa < łac. Heva < hebrajska Chawa (budząca ży-
cie) gr. przekł.  
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Nasi szkolni, grudniowi solenizanci. Jacy są?  

Klaudia - swoje imieniny obchodzi m.in. 3 grudnia. Klaudia to osoba z natury serdecz-
na, ciepła i miła, ale zbyt często dająca się ponosić nerwom. Nie przywiązuje wagi do 
nauki, za to przepada za strojeniem się, sztuką i tańcem. Lubi błyszczeć w towarzy-
stwie, łatwo zjednuje sobie innych, ale lubi plotkować. Ponadto bywa niezdecydowana, 
często zmieniająca obiekty swych zainteresowań.   

Franciszek to solenizant  m.in. z dnia 3 grudnia. To osoba szczera, prostolinijna, pewna 
siebie, zawsze wie, co robi i czego chce. Franciszek to osoba wytrwała, dążąca do wy-
znaczonego celu, liczy się dla niego to, co praktyczne i niezbędne. Potrafi pomagać in-
nym i wie, że jego zaangażowanie zostanie zauważone. Ceni sobie wolność działania, 
myślenia, nie ucieka od problemów dnia codziennego.  

Barbara to solenizantka z dnia 4 grudnia. Barbara bywa spokojna, niezależna, pewna 
siebie, szlachetna, czuła na krzywdę, wierna życiowym zasadom, radzi sobie z kłopota-
mi. Skrywa w sobie dzikie i nieujarzmione siły. Lubi podróżować, zwiedzać nowe miej-
sca, dużo czyta. Dobrze spełnia się w roli matki i małżonki. Lubi się opiekować innymi i 
wspierać potrzebujących. Barbara zwykle jest uzdolniona artystycznie. Łatwo nawiązu-
je kontakty, świetnie się uczy.   

Krystian - imieniny m.in. 4 grudnia. Krystian to wybitna osobowość, cechuje go wrażli-
wość, umiejętność dyplomatycznego rozwiązywania spraw. Jest przezorny, często wy-
chodzi obronną ręką z opresji. Powoduje nim nieraz wygórowana ambicja, stąd skłon-
ność do wpadania w kłopoty. Krystian umiejętnie przewodzi innym i kieruje podwład-
nym. Ma zamiłowanie do podróży i zawierania przyjaźni. Cechuje go konserwatyzm 
poglądów, ale w granicach zdrowego rozsądku.  

Natalia - imieniny swoje obchodzi m.in. 1 grudnia. Natalia wyróżnia się urodą, dyplo-
matycznym sposobem bycia, kulturą i inteligencją. Ponadto jest wrażliwa, subtelna, nie-
śmiała, opiekuńcza i zapobiegliwa. Kiedy wymaga tego sytuacja, potrafi być stanow-
cza.  niełatwo zmienia poglądy, chętnie służy innym radą. Podczas pracy czasem po-
trzebuje wsparcia, ale ogólnie radzi sobie w różnych okolicznościach. Dobrze czuje się, 
występując na forum publicznym lub jako aktorka.  
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Norbert swoje imieniny obchodzi m.in. 5 grudnia. Norbert uchodzi na ogół za znawcę 
ludzkich charakterów. Zwykle posiada wykształcenie biologiczne, bądź psychologiczne. 
Jest obdarzony inteligencją, kulturą osobistą, miłą powierzchownością. Posiada dar 
przekonywania, dlatego piastuje najczęściej funkcje związane z nauczaniem. Chętnie 
poświęca się pracy naukowej. Norbert jest lubiany w towarzystwie, między innymi za 
poczucie humoru i dużą wiedzę.   

Mikołaj to solenizant z dnia 6 grudnia. To zazwyczaj osoba miła, wesoła, wytrwała i od-
powiedzialna. Ponadto cechuje go poczucie sprawiedliwości, kieruje się szlachetnymi po-
budkami. Swoją inteligencję, dociekliwość, kulturę oraz elokwencję  wykorzystuje, piastu-
jąc kierownicze stanowiska. Poza tym uchodzi za człowieka wrażliwego na piękno sztuki, 
szczególnie jest mu bliska muzyka.   

       Jolanta - imieniny - 17 grudnia. Jolanta jest zazwyczaj skromna, żyje blisko natury, 
lubi kwiaty, ruch, życie obfitujące we wrażenia. Mimo chwilowych uniesień na ogół 
twardo stąpa po ziemi. Ceni sobie dobrobyt, zadbany dom rodzinny. Kocha muzykę, du-
szę ma romantyczną. W oczach innych Jolanta uchodzi za osobę tajemniczą, żyjącą 
we własnym świecie. Jest uczuciowa, pełna uroku.  

Dagmara - swoje imieniny świętuje  m.in. w dniu 20 grudnia. Dagmara to zwykle roman-
tyczka, ma bogate życie wewnętrzne, jest tajemnicza. Interesuje się wszystkim, co ją ota-
cza. Lubi życie pełne emocji, lubi zaskakiwać. W życiu najczęściej kieruje się intuicją.  Lu-
bi przebywać w samotności.  

Tomasz - imieniny 21 grudnia. Osoba o tym imieniu jest człowiekiem inteligentnym, 
szlachetnym, kulturalnym i niezwykle subtelnym. Ma dar zjednywania sobie ludzi, 
przekonywania ich do siebie i angażowania we wspólne projekty zawodowe, czy spo-
łeczne. Ma duże uzdolnienia organizatorskie oraz wiele innych talentów, dzięki którym 
szybko odnosi sukcesy. Umie sobie radzić z kłopotami.   

Najlepsze  

Życzenia 



 W listopadzie 

uczniowie i 

przedszkolaki 

mieli okazję po-

móc w akcji 

wolontariatu „I 

Ty możesz zostać 

świętym Mikołajem”. Zbieraliśmy w 

szkole słodycze oraz drobne kosme-

tyki, które zostaną przekazane dzie-

ciom przebywającym w szpitalu w 

Myślenicach i Krakowie. Dziękujemy 

szczególnie przedszkolakom oraz 

uczniom z kl. I-III za włączenie się w 

akcję. 

KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 

STR. 8 RAZEM 

WHO oszacowało, ile lat zdro-
wego życia tracą każdego ro-
ku mieszkańcy krajów Europy 
Zachodniej z powodu przypa-
dłości zdrowotnych wywoła-
nych hałasem środowisko-
wym: 
- niedokrwienie mózgu - 61 
000 lat; 
- upośledzenie funkcji po-
znawczych u dzieci - 45 000 
lat; 
- zaburzenia snu - 903 000 lat; 

 
Często żałuję, że przemówiłem; nigdy, żebym nie milczał.  

Publilius Syrus  

 

SZKOLNY DZIEŃ CISZY 

Nasza szkoła została podzielona na strefy ciszy 
– Szeptusiowo, Karteczkowo i Strefę Relaksu. 
Wszyscy w nich przebywający  proszeni byli o 
wykorzystywanie we wzajemnej komunika-
cji  różnych formy języka m.in. języka migowe-
go, liścików, czy mimiki. Najmłodsi porozumie-
wali się szeptem. W kategorii klas młodszych 
zwyciężyła klasa I, w kategorii kl. IV- VIII klasa 
IV b. Zwycięskie klasy otrzymały dyplomy i 
przypinki z hasłami „Kocham ciszę. Szanuję 
słuch”, a wszystkie klasy dyplomy za udział w 
akcji, bo większość uczniów podjęła się tego 
wyzwania.  



KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ  

SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

STR. 9 RAZEM 

MISTRZOWIE SZACHÓW Z LIPNIKA 

 
 

 

19 listopada w Myślenicach odbył się turniej w sza-
chach drużynowych. Naszą szkołę reprezentowali: 
Emilia Flaga, Filip Kucała, Michał Florek i Nikollaq 
Dudzik. Reprezentacja z Lipnika zajęła III miejsce. 
Redakcja Razem gratuluje naszym kolegom i ży-
czy kolejnych sukcesów.  

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie podtrzymy-
wania tradycji wykonywania szopek. Do pierwszego etapu konkursu zosta-
ło zgłoszonych wiele pięknych starannie wykonanych arcydzieł. Gratuluje-
my wszystkim uczestnikom, doceniając trud i czas poświęcony na ich wy-
konanie.   

Wyk. Filip Grabowski Wyk. Kacper Zawrotny Wyk. Hubert Grabowski 
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1. W 1914 r. podczas I wojny światowej 
w okopach pomiędzy Brytyjczykami i 
Niemcami doszło do słynnego rozejmu 
bożonarodzeniowego. Wymieniali się 
oni prezentami przez neutralną ziemię 
niczyją, czy razem grali w piłkę nożną.  

9 CIEKAWOSTEK O BOŻYM NARODZENIU 

 

5. Słowo „kolęda” w rzeczywistości 
oznacza taniec lub pieśń uwielbienia i 
radości, i były one śpiewane przez 
wszystkie cztery pory roku, ale tradycja 
śpiewania ich tylko na Boże Narodze-
nie jest jedyną, która przetrwała.  

3. Wizerunek Świętego Mikołaja lecą-
cego saniami powstał w 1819 r. i został 
stworzony przez Waszyngtona Irvinga, 
tego samego autora, który wymyślił 
Bezgłowego Jeźdźca.  

4. Uważa się, że Franklin Pierce (1853-
1857) był pierwszym prezydentem, któ-
ry umieścił choinkę w Białym Domu.  

 

2. Purytanie zakazali śpiewania kolęd.  

6. Amerykańska oficjalna narodowa cho-
inka świąteczna znajduje się w parku na-
rodowym King’s Canyon w Kalifornii. 
Choinka, ma ponad 90 metrów wysoko-
ści.  

9, Mikołaj nie zawsze był ubrany na czer-
wono. Przed latami 30-stymi istniało wie-
le różnych odmian Mikołaja, w różnych 
kolorach. Niektórzy twierdzą, że współ-
czesny wizerunek Mikołaja został stwo-
rzony przez Coca-Colę, ale nie jest to 
ścisła prawda. Oryginalny czerwony Mi-
kołaj stał się popularny w USA i Kana-
dzie w XIX wieku dzięki wpływom karyka-
turzystów.  

8.  Starożytne rzymskie święto Saturna-
lia było najbardziej oczekiwanym tygo-
dniem w kalendarzu rzymskim, obcho-
dzonym co roku w grudniu podczas 
przesilenia zimowego. Składając hołd 
Saturnowi, bogu czasu i rolnictwa, Rzy-
mianie brali tydzień wolny od pracy, de-
korowali swoje domy sosnowymi wień-
cami, zapalali świąteczne świece, cho-
dzili na przyjęcia i biesiady, wymieniali 
się prezentami i ofiarami. Kiedy Impe-
rium Rzymskie przyjęło chrześcijań-
stwo, wiele z tych tradycji zostało prze-
niesionych na obcho-
dy Bożego Narodze-

7. W 1066 roku Król Anglii Wilhelm I zo-
stał koronowany w dniu Bożego Naro-
dzenia.  



STR. 11 

HUMOR ŚWIĄTECZNY 

RAZEM 

Zbliżają się święta, lecz w rodzinie Jasia się nie przelewa. 
Zdesperowany Jasio pisze list do św. Mikołaja: 
"Drogi św. Mikołaju, jestem bardzo biedny, ale chciałbym do-
stać na gwiazdkę klocki Lego, piłkę i kolejkę elektryczna." 
Panie na poczcie nie bardzo wiedzą co zrobić z tym listem, 
gdyż Jasio nie napisał adresu do Mikołaja. 
Postanawiają przeczytać list. 
Tak się wzruszają losem biednego Jasia, że postanawiają spełnić jego życzenia. 
Jednak pracownice poczty same dużo nie zarabiają, więc pieniędzy starczyło tylko na 
piłkę i klocki. 
Wysyłają prezenty do Jasia. 
Po jakimś czasie przychodzi list od Jasia, panie na poczcie otwierają go i czytają: 
"Drogi Mikołaju dziękuję Ci za wspaniale prezenty, a tę kolejkę to pewnie te panie z 
poczty ukradły" 
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