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Niedziela Pamięci o ofiarach Majdanka 
 Jak każdego roku, byli więźniowie i ich rodziny 
oraz mieszkańcy Lublina zgromadzili się 18 września 
na Mszy Świętej w kościele Maksymiliana M. Kolbe. 
W przygotowania do liturgii tradycyjnie włączyły się 
dzieci i młodzież z naszej szkoły. Sztandar szkolny sta-
nął obok sztandaru byłych więźniów. Tak przejmująco 
zabrzmiały słowa księdza proboszcza Marka Saprygi: 
„Nigdy więcej!”. Kapłan podzielił się świadectwem 
swoim „spotkań z Majdankiem”,  w tym pierwszego, 
wstrząsającego, gdy jako dziecko ze szwagrem zwie-
dził cały były obóz koncentracyjny. Drugie przeżycie 
związane było z przyjazdem Jana Pawła II do Lublina, 
który papieską wizytę rozpoczął od modlitwy na Maj-
danku, a trzecie z koronacją obrazu Matki Bożej Ka-
tedralnej. Wrześniowe Niedziele Pamięci są dla niego 
wyzwaniem, by nie zapomnieć o przodkach, którym 
wraz z życiem chciano odebrać godność i człowie-
czeństwo.                                                                  
 „Nie można budować szczęścia na cudzym nie-
szczęściu. Nie może naród przeciw nardowi sta-
wać”- podkreślił ks. Sapryga.
 Po Ewangelii chętne osoby udały się do domu 
św. Jana Pawła II,  gdzie w sali konferencyjnej odbył się 
wykład Anny Wójtowicz z Państwowego Muzeum na 
Majdanku pt. „Za drutami Majdanka. Oblicza czło-
wieczeństwa”. Podczas wykładu pani Anna opowie-
działa o szlachetnych i bohaterskich postawach więź-
niów, którzy z narażeniem własnego życia ratowali 
innych. Cytowała pisemne świadectwo, wyświetliła  
także krótkie fragmenty nagrań, jakie zostały zebrane 
po wojnie.
    Aż trudno uwierzyć, że bohaterską postawą było 
podzielenie się kawałkiem chleba, za który  można 
było w obozie zdobyć wiele podstawowych rzeczy 
mogących  uratować życie w obozowej rzeczywisto-
ści. Najbardziej utkwiła mi w pamięci historia więź-
nia, któremu ukradziono buty. Bez butów nie miał 
szans, aby przeżyć obóz zimą. Przez dwa tygodnie nie 
jadł chleba - wymienił go na buty, których nawet nie 
zdążył założyć na nogi. Oddał  je choremu na gruźlicę 
koledze. Po latach bohaterski więzień dostał wzrusza-
jący list i gipsowy odcisk butów, które uratowały cho-
remu życie.
„Podzielenie się chlebem w obozowych warun-
kach to nie wspaniałomyślność, tylko heroizm” 
– powiedziała prelegentka. - A teraz tyle go ponie-
wiera się po śmietnikach.

      Na zakończenie zgromadzeni udali się ma teren 
byłego obozu, by pod Mauzoleum złożyć kwiaty i od-
dać hołd ofiarom Majdanka. 
       Historia jest nauczycielką życia, czasem trudną 
i bolesną, ale na pewno inaczej się ją odbiera, gdy 
przed nami stoi świadek historii. Dumna jestem z 
tego, że moja szkoła każdego roku uczestniczy uroczy-
stościach Dni Majdanka. To bardzo ważne i potrzeb-
ne. Dla nas młodych to cenna lekcja historii. Ostatnia 
szansa, by spotykać jeszcze żyjących światków tych 
strasznych czasów.
 Pięknym komentarzem są słowa papieża Fran-
ciszka, które wypowiedział do nas, młodych Polaków: 
„Chciałbym wam powiedzieć, byście nie zapomi-
nali o korzeniach swojego narodu. Zastanówcie 
się nad przyszłością, porozmawiajcie o tym  sa-
mymi. Idźcie poszukajcie starszych i poproście, 
by wam opowiedzieli o korzeniach waszego na-
rodu, o radościach, o cierpieniach. W ten sposób, 
poznając korzenie, poprowadźcie wasz naród do 
przodu. Drodzy Młodzi, jeśli pragniecie narodu 
wielkiego, wolnego, wyciągnijcie z korzeni pa-
mięć i poprowadźcie go do przodu”.

   Gabrysia Drabik klasa 5c
źródlo zdjęć: materiał własny
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 Spotkanie z niezwykłym pisarzem
 Drogie Koleżanki i Koledzy! Nasza szkoła 
miała przyjemność gościć niezwykłą osobę - najmłod-
szego pisarza w Polsce, czyli Mateusza Centarskie-
go. Spotkanie z autorem książek fantasy odbyło się 20 
października 2022 roku w bibliotece szkolnej. Było to 
inspirujące i niezapomniane wydarzenie.
 W pierwszej części spotkania Mateusz Cen-
tarski opowiedział nam kilka słów o sobie i swoich 
początkach przygody z pisarstwem. Młody autor ma 
17 lat i mieszka w Stalowej Woli. Jest uczniem liceum 
ogólnokształcącego. 
          W pierwszych latach nauki nie wyróżniał się 
wśród swoich rówieśników. Z czasem zaczął czytać 
wiele książek, które zainspirowały go do napisania 
swojego dzieła. Początki jednak nie były łatwe, po-
nieważ Mateusz gubił swoje notatki i zapiski. Jednak 
będąc w klasie siódmej napisał pierwszy rękopis, któ-
ry dał do przeczytania swojej nauczycielce języka pol-
skiego – pani Basi. Ona dokonała korekty i recenzji 
książki. Rodzina, przyjaciele i znajomi byli wsparciem 
dla Mateusza. To oni motywowali go do pracy i nie-
poddawania się w chwilach zwątpienia. Dlatego też w 
wieku 15 lat wydał debiutancką powieść, która nosi 
tytuł „Bright. W Otchłani Kłamstw”. Jej bohaterką 
jest Sara Bright – najlepszy szpieg Loftwergu. Mateusz 
Centarski wprowadza nas w świat fantastyczny, nie-
realny. 
 Autor opowiedział nam również o tym, że 
najtrudniejszym dla niego etapem było wypromowa-
nie swojego dzieła. Wszystko się jednak udało dzięki 
wsparciu ze strony miasta Stalowa Wola. Dlatego też, 
mogła powstać kontynuacja tej powieści pt. ,,Bright. 
Upadek”. Mateusz zaprezentował nam również książ-
kę motywacyjną – ,,Feel Alive”, która jest pewnego 
rodzaju poradnikiem w dziedzinie osiągania sukcesu, 
który może osiągnąć każdy z nas. Ten niezwykły pi-
sarz czytał nam fragmenty swoich dzieł, a także za-
chęcał do rozwijania pasji i zainteresowań.
 W drugiej części spotkania nasz gość pokazał 
swoje inne oblicze. Okazało się, że jest tancerzem i fa-
nem Michaela Jacksona oraz muzyki amerykańskiej, 
głównie popu i rock and rolla. Zaprezentował taniec 
do jednego z utworów swojego idola, czym zachwycił 
wszystkich uczniów, a w szczególności dziewczyny.
 Na zakończenie tego wydarzenia można było 
kupić książkę ze specjalną dedykacją i autografem au-

tora. Wielu uczestników zdecydowało się to zrobić. Ja 
także zakupiłem dwie książki do swojej domowej bi-
blioteczki i przeczytałem je jednym tchem. Nie mogę 
doczekać się kolejnych powieści.
 Spotkanie z Mateuszem Centarskim bardzo 
mi się podobało. Pisarz urzekł mnie swoim talen-
tem, uśmiechem i dążeniem do celu. Zainspirował 
mnie także do rozwijania swoich zainteresowań. Nas 
wszystkich bez wątpienia zachęcił do podejmowania 
ambitnych wyzwań i spełniania marzeń. 

Michał Filip klasa 5C
źródlo zdjęć: materiał własny
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 Czy wiedzieliście, że 3 grudnia obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności? Celem 
tego święta jest przypomnienie i rozpowszechnienie 
wśród dorosłych oraz dzieci informacji na temat pro-
blemów, z jakimi borykają się osoby niepełnospraw-
ne. Z tej okazji chcielibyśmy Wam o tym opowiedzieć! 
Tym bardziej, że mamy obok siebie takie osoby w 
szkole, w klasie, w ławce…
1. Warto  wiedzieć, że…
Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności został 
ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie ONZ. 
Obchodzenie tego święta jest okazją do zwiększenia 
świadomości społecznej o tym, jak ważna jest integra-
cja i stałe uczestniczenie osób niepełnosprawnych w 
całym otoczeniu i codziennym życiu. Istotnym celem 
jest też uczenie pełnosprawnych tego, jak pomagać 
takim osobom, jak z nimi postępować, by mogli oni 
spokojnie i bez problemu żyć, tak jak osoby bez nie-
pełnosprawności, by czuli się dobrze. 
Warto wspomnieć też o Konwencji Praw Osób Nie-
pełnosprawnych, utworzonej w roku 2006, również 
przez ONZ. Jej ideą jest zapewnienie ochrony niepeł-
nosprawnym, nadanie im całkowicie równych praw, 
m.in. prawa do wolności i bezpieczeństwa, czy swo-
bodnego poruszania się. 
2. Nasza szkoła a osoby niepełnosprawne 
Nasza szkoła wyróżnia się tym, że mamy otoczenie 
dostosowane i odpowiednio wyposażone dla osób nie-
pełnosprawnych. Jest tak, ponieważ do naszej szkoły 
uczęszczają dzieci z różnymi niepełnosprawnościami 
i dysfunkcjami. Posiadamy windę i inny sprzęt, który 
ułatwia poruszanie i przemieszczanie się. Mamy rów-

nież mnóstwo nauczycieli, pedagogów specjalnych, 
którzy pomagają i pracują z dziećmi, takiej pomocy 
potrzebującymi. Są stale do ich dyspozycji. 
W naszej społeczności szkolnej są również dzieci z 
niepełnosprawnościami, których nie widać na pierw-
szy rzut oka. Czy zastanawialiście się jak sprawić, by 
nasi koledzy czuli się dobrze? 
• Przede wszystkim, ważne jest, by traktować takie 
osoby tak, jakby były pełnosprawne, zwyczajnie, po-
nieważ tego właśnie one chcą -  być traktowane tak 
samo jak inni uczniowie. 
• Jednak pomimo równego traktowania, nie należy 
pozostawiać ich bez całkowitej pomocy. Większość 
niepełnosprawnych umie sobie poradzić w zwykłych 
czynnościach, jednak nie we wszystkich. Dobrze jest 
zapytać czasem, czy nie potrzebują one pomocnej dło-
ni. Nie czekaj, aż cię o to poprosi! Przejmij inicjatywę! 
• Czasami trzeba się jednak przystosować do potrzeb 
takich dzieci, poświęcić coś dla nich, żeby nie czuły się 
pominięte, zepchnięte na bok, np. odpuścić wycieczkę 
szkolną do miejsca, które nie jest przystosowane dla 
niepełnosprawnych. Pamiętaj o nich i o ich potrze-
bach. Ważne jest, byśmy wszyscy czuli się dobrze w 
murach tej szkoły. 
 Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego arty-
kułu dowiedziałeś się czegoś i będziesz pamiętać o 
tym dniu, o tym święcie, gdyż jest ono bardzo ważne 
dla naszej szkoły, a właściwie dla jej uczniów. Wspie-
raj i pomagaj osobom niepełnosprawnym. Pamiętaj o 
nich i traktuj jak pełnosprawnych i równoprawnych 
kolegów i koleżanki.
   Hania Puderecka klasa 8 A

Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności

źródlo zdjęć: freepik.com
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Cudze chwalicie… - katarzynki i andrzejki.

 Współcześnie jesteśmy zalewani przeróżnymi 
świętami i tradycjami, głównie komercyjnymi i często 
ślepo skopiowanymi z obrzędowości innych krajów. 
A tymczasem w polskim kalendarzu istnieje wiele 
kart, które zdecydowanie warto odkurzyć, chociażby 
po to, aby poznać zwyczaje kultywowane przez na-
szych dziadków i pradziadków w myśl zasady: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posia-
dacie”. 
 Andrzejki to popularne święto, które obcho-
dzimy co roku. Swoją stałą datę mają one  trzydzieste-
go listopada, jednakże wieczór andrzejkowy zaczyna 
się trochę wcześniej, w przeddzień imienin Andrzeja, 
patrona tej zabawy,  w noc z 29 na 30 listopada.  
 W Grecji, Rosji oraz Szkocji ostatnie dwa dni 
listopada są świętem i nazywane są Wigilią Świętego 
Andrzeja. W Europie znane było już w XII wieku. Et-
nografowie łączą je z greckim tłumaczeniem imienia 
Andrzej, uważanego za patrona panien, które chcą 
szybko zmienić stan cywilny. 30 listopada przypa-
da wspomnienie śmierci Andrzeja Apostoła, któ-
ry prowadził działalność misjonarską nad Morzem 
Czarnym. W Polsce andrzejki obchodzone są bardzo 
hucznie i wesoło. Święto to jest najlepszą okazją do 
wspólnej zabawy, ponieważ w grudniu rozpoczyna się 
adwent, podczas którego kościół katolicki zabrania 
wszelakich zabaw. Andrzejki przede wszystkim ko-
jarzą się z wróżbami, a najpopularniejszą z nich jest 
lanie wosku czy ustawianie butów. 
 Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wszystkie pol-
skie dziewczęta na wydaniu wiedziały, że w imieniny 
św. Andrzeja mają szansę dowiedzieć się, jak ułoży im 

się życie uczuciowe. O ile dziś to walentynki uważamy 
na święto zakochanych, o tyle kilka dekad temu to św. 
Andrzej patronował pragnącym miłości pannom, zaś 
patronką chętnych na ożenek kawalerów była św. Ka-
tarzyna. 
 Słyszeliście może o katarzynkach? Katarzyn-
ki podobnie jak andrzejki obchodzone były w czasie, 
gdy zakończono większość prac na polach Podczas tej 
tradycji to młodzi mężczyźni proszą wszechświat o 
drugą połówkę i odprawiają wróżby matrymonialne. 
Były one związane głównie ze snami. Jedną z popu-
larnych wróżb jest przepowiednia z kubków. Polegała 
ona na znalezieniu przedmiotu, który został ukryty 
pod nim: zboże symbolizowało dobrą pracę, obrącz-
ka ożenek, moneta przypływ majątku natomiast pusty 
kubek chwilowy bezruch . Święto to obchodzono w 
nocy z 24 na 25 listopada czyli w wigilię świętej Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej. Koniec listopada uznawano 
również za najlepszą porę do nawiązywania kontaktu 
z zaświatami. W kościołach chrześcijańskich obrzęd 
katarzynek odbywał się dwudziestego dziewiątego 
listopada, ponieważ święta Katarzyna jest patronką 
cnotliwych kawalerów, którzy łakną poznać pannę i w 
przyszłości wieść szczęśliwy związek małżeński. 
 To oczywiście tylko część z dawnych wróżb i 
zabaw. Istniała cała masa lokalnych tradycji, zabaw, 
które niestety nie przetrwały do dziś. A szkoda, bo to 
część naszej kultury.
        
    Nikola Kosior klasa 8B

źródlo zdjęć: national-geographic.pl
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 Jak co roku, po raz trzydziesty mieszkańcy Lu-
blina wzięli udział w ogólnopolskiej akcji charytatyw-
nej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Pomysłodaw-
cą akcji jest pani Ewa Dados. Nasza szkoła, jak  wiele 
sztabów biorących udział w akcji, i tym razem  zorga-
nizowała zbiórkę, a przy tym wiele atrakcji. Warun-
kiem udziału w poszczególnych wydarzeniach akcji 
było przyniesienie produktów z długoterminową datą 
ważności. 
 Tegorocznym organizatorem „Pomóż Dzie-
ciom Przetrwać Zimę” była Pani Anna Brzezicka, z 
którą miałem przyjemność przeprowadzić na ten te-
mat rozmowę.
 Jak wspomniała moja rozmówczyni, organiza-
tor tego wydarzenia ma wiele obowiązków. Pani Anna 
potrzebowała sztabu ludzi, którzy z chęcią pomogą w 
przygotowaniach. Do obowiązków organizatora nale-
ży także planowanie poszczególnych wydarzeń. Nasi 
uczniowie i w tym roku nie zawiedli -  z wielką chęcią 
przynieśli dary. Ulubionym wydarzeniem pani Anny 
jest bieg Mikołajka.
• Pierwszego dnia akcji odbyły się eliminacje do co-
rocznego konkursu MASZ 
TALENT, w którym chętni uczniowie prezentowali 
swoje liczne talenty.
• 24 listopada miała miejsce dyskoteka andrzejkowa 
dla klas IV - VII. Biletem wstępu były oczywiście po-
darunki na rzecz akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę”.
• 28 listopada w naszej szkole na sali gimnastycznej 
odbył się Słodki Mecz, w którym zmierzyli się nauczy-
ciele z uczniami, grając w siatkówkę. Był to nieco-
dzienny widok oglądać w grze osoby, które spotykamy 
na szkolnych korytarzach i przy tablicy. Drużyna na-
uczycieli prowadziła przez większość meczu i to wła-
śnie ona wygrała, ale walka była bardzo wyrównana.
• Pierwszego grudnia miał natomiast miejsce corocz-
ny Bieg Mikołajka, w którym wzięli udział najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły.
• 5 grudnia odbył się finał MASZ TALENT, który 
jednocześnie kończył naszą akcję charytatywną. W 
jury zasiadała pani dyrektor Agnieszka Iwaszko, pani 
dyrektor Bożena Kulesza oraz członek Samorządu 
Uczniowskiego Szymon Tomaszewski. Całe widowi-
sko było bardzo ekscytujące.
Widownia z wielkim zapałem kibicowała występują-
cym.

Pierwsze miejsce zajęły Alicja Izdebska oraz Nadia 
Szawracka. Alicja zaprezentowała swoje wyjątkowe 
zdolności gimnastyczne, czym zaimponowała Jury. 
Bezbłędny pokaz na rolkach w wykonaniu Nadii spra-
wił, że cała widownia z wielką ekscytacją oglądała jej 
występ.

Ernest Popiela 6B

„To już trzydziesty raz…”

źródlo obrazka: materiał własny
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Jeden naród,  różnorodność wigilijnych potraw.
 Jeśli zapytałbyś swojego kolegę bądź koleżan-
kę, jakie potrawy znajdziemy na każdym wigilijnym 
stole, to zapewne otrzymałbyś odpowiedź w postaci 
12 podstawowych potraw,  takich jak barszcz czer-
wony z uszkami lub karp. Ale przecież nie zawsze tak 
jest! Otóż każdy region ma własne tradycje związane z 
potrawami wigilijnymi! 
 Czy słyszeliście może o kaszubskiej zupie z 
brzadu? Jest to zupa z suszonych owoców, takich jak 
gruszki czy śliwki, podawana ze śmietaną oraz klu-
seczkami, o którą trudno na naszym lubelskim stole 
wigilijnym. 
 Na śląsku zaś 24 grudnia zjemy zupę zwaną 
siemieniotką przyrządzaną  na bazie siemienia ko-
nopnego z kaszą jaglaną i kaszą tatarczaną, o szarej 
barwie i wyczuwalnym mlecznym posmaku. Polewka 
ta, według wierzeń, miała dawać siłę i powodzenie. 
Niegdyś gotowanie tej zupy trwało cały dzień. Spo-
rządzenie wymagało własnoręcznego przygotowania 
mąki z kaszy jaglanej, następnie bardzo długo goto-
wano ziarna konopi w osłodzonej i posolonej wodzie. 
Idąc w stronę południa, na Podhale, zdecydowanie 
można stwierdzić, że tutaj  nigdy nie może zabraknąć 
rozgrzewającej zupy grzybowej oraz barszczu z kwa-
szonych buraków z fasolą. 
 W stolicy Polski podawana jest zupa zwana 
mazowiecką grzybową. Jest to barszcz biały gotowany 
na zakwasie z kapusty z grzybami. Na mazowieckich 
stołach wigilijnych górowały także  rwaki. Są to mie-
lone ziemniaki, coś na wzór naszych kopytek. Dzisiaj 
prócz smażonego karpia podaje się również rybę w 
galarecie.
 Na podlaskich stołach nie dziwna będzie 
wszak obecność kutii, czyli pszenicy z miodem, ma-
kiem oraz bakaliami. Ciekawostką jest to, że owa po-
trawa do Polski przywędrowała za sprawą wpływów 
kuchni stron wschodnich, np. z Litwy. 
 A czy jedliście kiedyś śliszki? Są to opolskie 
małe bułeczki z nadzieniem makowym, posypane 
startym piernikiem. Z pewnością posiadają one wielu 
wielbicieli. 
 Charakterystycznym daniem wigilijnym w 
Małopolsce jest siuśpaj, czyli gęsta masa z kaszy z do-
datkiem suszonych owoców. Dla nas brzmi to dość 
egzotycznie. 
 Gdy ktoś podczas Wigilii bożonarodzeniowej 
rzuci hasło „deser”, na myśl przychodzą  nam się od 

razu pięknie udekorowane, lukrowane pierniczki. Nie 
są to jednak jedyne słodkości, które możemy zjeść 
w czasie świąt. Na przykład u nas jadana jest strucla 
z makiem, a mieszkańcy Śląska uwielbiają moczkę. 
Moczka jest czymś w rodzaju budyniu z piernika po-
dawanego z bakaliami. 
 Na uwagę zasługuje również kaszubski miod-
ny kuch będący tamtejszym ciastem wigilijnym. Miód 
oraz marchew w połączeniu z bakaliami i orzechami z 
pewnością muszą nadawać temu ciastu typowo świą-
tecznego smaku.  
 Polskie potrawy wigilijne bez dwóch zdań mo-
żemy nazwać różnorodnymi. I bardzo dobrze! Każdy 
region ma swoje własne, oryginalne zwyczaje, które 
powinniśmy szanować i poznawać. 

   Hania Glanowska klasa 8B
źródlo obrazka: weranda.pl



Szkolminek nr 20 12/2022 Strona 8 / 20

Świąteczne pogaduchy w różnych językach 

 Od pierwszych lat nauki w naszej szkole uczymy się języków. I dobrze! Bez tej nauki nie przetrwamy 
we współczesnym świecie. Najpierw poznajemy język polski (Tak! Poznajemy!) Równocześnie uczymy się też 
języka angielskiego. W klasach starszych dochodzi jeszcze język niemiecki lub hiszpański. A na dodatek od 
pewnego czasu mimowolnie towarzyszy nam jeszcze ukraiński ( z wiadomych wszystkim powodów).
 Zbliża się okres świąteczny, w związku z tym moja propozycja. Możecie poznać i nauczyć się kilku pro-
stych słówek  świątecznych. Umieściłam tabelę z pięcioma językami (w tym język polski) oraz pismo i wymowę 
danego wyrazu. Mam nadzieję że ta tabela przyda się Wam w czasie tegorocznych świąt i wzbogaci waszą wie-
dzę. Starałam się napisać dosłowną wymowę tak, aby łatwo można było z niej skorzystać. 
Miłej lektury!

Ania Złotnik klasa 5B
źródlo zdjęć: freepik.com



Szkolminek nr 20 12/2022 Strona 9 / 20

Poznaj swojego sąsiada. Z wizytą w Ukrainie

Stroje ludowe
 Patrząc na damskie stroje ludowe, w oczy od 
razu rzuca się kwietna ,,korona” lub wianek, najczę-
ściej przyozdobiony wstążkami. Nie jest to jednak 
bezsensowna ozdoba. Wianki oraz kwietne ,,korony” 
nosiły panny niezamężne oraz nieposiadające dzieci 
od 15-16 r. życia. Po ślubie kobiety zakładały oczipok, 
czyli czepiec zasłaniający włosy, który zastępowany 
był często chustką.  
 Bardzo charakterystycznym elementem stroju 
ludowego zarówno u kobiet jak   i mężczyzn są hafto-
wane koszule. Jest to element tak ważny, że w trzeci 
czwartek maja obchodzony jest Dzień Wyszywanki, 
podczas którego kto tylko może, zakłada ten tradycyj-
ny element stroju.
Religia
 Wbrew pozorom w Ukrainie zdecydowana 
większość wiernych należy do Cerkwi Prawosławnej. 
W sumie cerkiew prawosławna to aż 62,3% spośród 
wierzących na Ukrainie. W przeciwieństwie do katoli-
ków święta obchodzą 7-9 stycznia. W szkołach nie ma 
odpowiednika naszego przedmiotu religia. Możliwe 
jest natomiast nauczanie fakultatywnego przedmiotu 
pod nazwą etyka religijna w wymiarze 1 godziny tygo-
dniowo.
Szkoła 
 W Ukrainie dzieci zaczynają obowiązkową 
edukację w wieku lat sześciu. Edukacja wczesnosz-
kolna trwa cztery lata, a podstawówka kończy się na 
dziewiątej klasie. Inaczej niż u nas, gdzie dzieci mają 
obowiązek szkolny jako siedmiolatki, a podstawówka 
trwa osiem lat. Czy wiedzieliście, że w Ukrainie ska-

la ocen to nie jak u nas od jedynki do szóstki, ale od 
jedynki aż do dwunastki? „Celująco” to „na dwunast-
kę”. Choć może się zdarzyć, że uczeń powie wam - to 
nieprawda - ale to tylko dlatego, że szkoły mają prawo 
tworzyć swoje wewnętrzne systemy oceniania. Na-
tomiast długość przerw regulują tam (nie tak jak w 
naszych szkołach) konkretne przepisy i dlatego każde 
dziecko ma w ciągu dnia półgodzinną przerwę obia-
dową. Pozostałe przerwy międzylekcyjne trwają od-
powiednio: w klasach od pierwszej do czwartej - 15 
minut, a w klasach od piątej do jedenastej - 10 minut.
Przesądy
 My wierzymy dla przykładu w czarnego kota 
czy 13-tkę. Przesądy wywodzące się z ukraińskiej kul-
tury są naprawdę ciekawe. Wiele  przesądów i wierzeń 
ukraińskich związanych jest z narodzeniem dziecka, 
co wynika  z wyjątkowej  dbałości i rozpieszczania 
niemowląt. Jeśli w domu jest dziecko, które nie ukoń-
czyło roku, nie wolno nic nikomu pożyczać, szcze-
gólnie wieczorem. Innym ciekawym przesądem jest 
przekonanie, że aby dziecko było zdrowe, kąpie się je 
z dodatkiem święconych ziół i kwiatów. Dla piękna do 
kąpieli dziewczynki dolewa się miód, czasem mleko, a 
dla mądrości pod wanienkę dziecka kładzie się książ-
ki. 
   Zosia Michalska klasa 7c

 Ukraina, jak każdy słowiański kraj ma bardzo ciekawą i niezwykłą kulturę oraz historię. 
Polska jest także słowiańskim krajem, ale  nasze tradycje, stroje, wierzenia oraz religia bardzo 
się od siebie różnią. I dlatego jesteśmy tak siebie ciekawi.

źródlo zdjęć: freepik.com
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Przysmaki ukraińskie
 Syrniki - albo po prostu serniczki. To popu-
larne na Ukrainie słodkie placuszki z twarogu. Można 
zajadać się z nimi bez żadnych dodatków, ale świetnie 
smakują podane z owocami czy innymi dodatkami. 
Na Ukrainie są traktowane jako główne danie poda-
wane na słodko, ale można je także zaserwować jako 
oryginalny deser. Syrniki robi się bardzo łatwo.
Składniki:
• 300 g twarogu
• 1 jajko
• 1 łyżka cukru + cukier waniliowy
• 5-6 łyżek kaszy manny + kasza manna do obtaczania  
placuszków
• 50 g rodzynek
• szczypta soli
• olej do smażenia
Sposób przygotowania:
1. Twaróg, jajko, kaszę, cukier, cukier waniliowy, 
szczyptę soli – to wszystko zmiksuj na gładką masę 
i odstaw na 15-20 min. Rodzynki zalej wrzątkiem i 
także odstaw. Po tym czasie odsącz rodzynki z wody i 
dodaj do ciasta.
2. Dziel ciasto na kawałki i formuj z niego niewielkie 
placuszki. Obtaczaj w suchej kaszy manny. Smaż na 
rozgrzanym oleju z obu stron na złoto. Pycha!!!

 Chałwa - chociaż nie pochodzi bezpośrednio 
z Ukrainy, to mimo wszystko najczęściej kojarzona 
jest właśnie z tym krajem, ponieważ przyjęło się, że 
ten naród wykonuje tę słodycz najlepiej. Sam sposób 
wykonywania chałwy jest bardzo prosty. Do przygo-
towania takiej chałwy potrzeba:
• słonecznik nasiona łuskane 350 g ;
• miód 100 g;
• kakao 16% (proszek) 30 g -3 płaskie łyżki stołowe; 
• rodzynki 150 g;  
•aromat wanilinowy. 
Przepis na chałwę ukraińską krok po kroku:
1.Nasiona słonecznika upraż na patelni bez tłuszczu.
2. Umieść wystudzone nasiona w malakserze i roz-
drobnij.
3. W misce umieść rozdrobnione pestki słonecznika, 
aromat waniliowy, kakao i rodzynki.
4. Ugnieć, aż masa będzie kleista i zwarta.
5.Przełóż masę do foremki silikonowej i schłodź w lo-
dówce przez 2-3 godziny.

 Mam nadzieję, że narobiłam wam smaku nie tylko na ukraińskie pyszności, ale zaciekawiłam 
też krajem, kulturą, a przede wszystkim ludźmi. A mamy ich wokół siebie! Rozejrzyjcie się- są w wa-
szej klasie, na korytarzu czy stołówce. To, o czym przeczytaliście, może być świetnym pretekstem do 
rozmowy, do zdobycia innych ciekawych informacji, do nawiązania fajnych relacji, a może przyjaźni. 
Różnorodność jest naprawdę ciekawa!
   Zosia Michalska klasa 7c

źródlo zdjęć: smaker.pl  
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Aleja gwiazd niezapomnianych

 Hanka Ordonówna. 
 Ta urodzona w 1902 roku warszawska aktor-
ka ma ze sobą bardzo długą karierę. Przeżyła I wojnę 
światową, a już w 1918 roku zadebiutowała w pro-
gramie ,,Niech żyje pokój”. Początkowo zajmowała 
się tańcem, urozmaicając nim m.in. otwarcia nowo 
powstających teatrów polskich.  Potem zajęła się ak-
torstwem. Naprawdę nazywała się Maria Anna Pie-
truszyńska, przybrała jednak pseudonim artystyczny 
Hanka Ordo . W młodości z powodu nieszczęśliwej 
miłości próbowała popełnić samobójstwo, na szczę-
ście nieskutecznie, strzelając sobie w skroń,  przez co 
miała bliznę, którą zakrywała włosami lub ozdobami 
czy tak charakterystycznymi dla niej kapeluszami. 
Występowała w wielu teatrach na całym świecie np. 
W Grecji, Stanach Zjednoczonych, Egipcie i na Ło-
twie, ale również u nas w Lublinie w teatrze ,,Wesoły 
UI”. Szczególną popularność zyskała, występując w 
duecie scenicznym z inną wielką gwiazdą przedwo-
jenną, Igo Symem. W  kwietniu 1931 wyszła za mąż 
za hrabiego Michała Tyszkiewicza, z którym przez 
wiele lat współpracowała artystycznie, a tym samym 
została hrabiną.  Po wybuchu wojny została w stoli-
cy, gdzie została aresztowana przez gestapo i osadzo-
na na Pawiaku. Doniósł na nią  jej wieloletni partner 
Igo Sym- zdrajca i konfident gestapo (7 marca 1941 r. 
wyrokiem Sądu Podziemnego został zlikwidowany). 
Staraniem wielu przyjaciół udało się ją uwolnić, po 
czym uciekła z mężem na Litwę, gdzie z kolei areszto-
wało ją NKWD. Została wywieziona do gułagu w Uz-
bekistanie. Zimno i złe warunki spowodowały nawrót 
choroby płuc, której niestety nigdy nie udało się już 
wyleczyć. Artystka na tyle, na ile mogła, wciąż wystę-
powała. Słynna aktorka i piosenkarka była nie tylko 
wielką gwiazdą. Po zwolnieniu z gułagu spowodowa-

nym podpisaniem układu Sikorski-Majski, zajęła się 
i uratowała setki polskich sierot, zagubionych przez 
wichry wojny na terenach ZSRR, które schronienie 
znalazły dopiero w gościnnych Indiach czy Persji. Pod 
koniec życia artystka znalazła kolejną pasję -zaczęła 
malować. Zmarła 8 września 1950 w Libanie, a pocho-
wana została na warszawskich Powązkach. Niedaleko 
naszej szkoły, koło jednostki wojskowej, znajduje się 
ulica nazwana jej imieniem.
  przeniósł się do Lwowa. Gdy w 1941roku  postanowił 
zrobić tournée po ZSRS,  ujawnił swoje szwajcarskie 
obywatelstwo, przez co  oskarżono go o szpiegostwo. 
Został pojmany, a następnie przez 2 lata był osadzany 
i przesłuchiwany  w różnych radzieckich więzieniach, 
aż w końcu wyrokiem sądu uznano go za niebezpiecz-
nego społecznie i skazano  na 5 lat łagru. W maju 1943 
roku został przetransportowany do  Kotłasu, gdzie 7 
października, a więc zaledwie parę dni po zwolnieniu 
jako nieuleczalnie chorego inwalidy, zmarł z powodu 
powikłań chorobowych, na które wpływ miały nie-
ludzkie warunki obozu pracy.

 Czy zauważyliście może, jak często w odniesieniu do różnych medialnych osób używamy terminu 
„gwiazda”? Ba! Wręcz nadużywamy tego słowa. W wyniku tego, mówiąc z lekka ironicznie, dziś gwiazd mamy 
tysiące: aktorów, piosenkarzy, sportowców czy influenserów. Praktycznie dziś gwiazdą może prawie każdy i 
niestety świecą one krótkim światłem, i odchodzą w niepamięć. A kiedyś  bycie gwiazdą, to było coś.
 W czasach dwudziestolecia międzywojennego świeżo co utworzona Polska prężnie rosła, nadrabiając 
zaległości miedzy innymi w sprawach kultury. A jak kultury,  to i teatru lub nowej dziedziny, jaką był film. Pod-
czas tego okresu pojawiło się wiele, wciąż dobrze znanych gwiazd. O Hance Ordonównie czy Eugeniuszu Bodo 
mówi się z resztą do dziś. Niestety,  jak wskazuje nazwa epoki, 20 lat to niedużo - nie pozwoliło to polskim 
aktorom i aktorkom w pełni rozwinąć skrzydła. Większość z nich II wojna światowa zastała w szczytowym 
momencie  kariery, wielu  miało szansę na karierę w Hollywood. Podczas wojny wielu ukrywało się lub uciekło 
z kraju. Większość jednak  została w kraju, niektórzy angażowali się w działalność przeciwko okupantom.
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Eugeniusz Bodo 
 Właściwie Eugene Bogdan Junod  - barwna i 
rozpoznawalna postać przedwojennego kina, nieza-
przeczalna jego gwiazda. Urodził się w 1899 roku - 
syn Szwajcara oraz Polki. Większość swojego dzieciń-
stwa spędził na podróżach z zafascynowanym kinem 
ojcem Teodorem Junod. Po powrocie do Polski  jego 
rodzice poprowadzili własny teatr ,,Urania”, w którym 
od czasu do czasu młody Eugeniusz grywał krótkie 
role, np. kowboja. Z czasem rozwijał swoja karierę, 
grywał w wielu filmach oraz teatrach, m.in. w Lublinie 
w ,,Wesołym UI”. Jego najbardziej znane filmy to ,,Pa-
weł i Gaweł’ oraz ,,Piętro wyżej’, z którego pochodzą 
takie piosenki jak ,,Umówiłem się na dziesiątą” lub 
,,Sex appeal”- największe przeboje tamtych czasów, 
ale nucone do dziś. Bodo nie miał wybitnego głosu, 
sam mówił, że nie lubi tego, jak brzmi, lecz dar sce-
niczny zapewnił mu rozpoznawalność i karierę. Był 
on też wielbicielem (z wzajemnością) płci pięknej– 
żartobliwie nazywano go niepijącym miłośnikiem 
kobiet. Mimo licznych miłości, jak chociażby Norą 
Ney czy egzotyczną artystką Rerii, nigdy się nie oże-
nił. Szczytowy okres swojej kariery przeżył tuż przed 
wybuchem II wojny światowej. Po zajęciu Polski przez 
hitlerowców  przeniósł się do Lwowa. Gdy w 1941roku  
postanowił zrobić tournée po ZSRS,  ujawnił swoje 
szwajcarskie obywatelstwo, przez co  oskarżono go o 
szpiegostwo. Został pojmany, a następnie przez 2 lata 
był osadzany i przesłuchiwany  w różnych radzieckich 
więzieniach, aż w końcu wyrokiem sądu uznano go 
za niebezpiecznego społecznie i skazano  na 5 lat ła-
gru. W maju 1943 roku został przetransportowany do  
Kotłasu, gdzie 7 października, a więc zaledwie parę 
dni po zwolnieniu jako nieuleczalnie chorego inwali-
dy, zmarł z powodu powikłań chorobowych, na które 
wpływ miały nieludzkie warunki obozu pracy.

Aleksander Żabczyński 
Amant przedwojennego kina urodził się w 1900 roku.  
Aktor znany jest  z takich filmów jak ,,Zapomniane 
Melodie” czy ,,Jadzia”. Ten warszawski aktor występo-
wał na deskach wielu teatrów. Główną sławę zyskał 
jednak, grając w filmach, zwykle obsadzany „po tzw. 
warunkach” w rolach kochanków, dzięki czemu zyskał 
przydomek ,,pierwszego polskiego amanta”. Jego ka-
riera została przerwana mobilizacją wojskową wyni-
kającą z  wybuchu wojny. Aktor, który już w młodości 
związany był z wojskiem, później regularnie jeździł na 
obozy wojskowe, zmobilizował się  tuż przed wybu-
chem wojny, bo  31 sierpnia 1939 roku. Wziął czynny 
udział w kampanii wrześniowej, podczas której wraz 
ze swoją jednostką, zniszczyli 25 niemieckich samolo-
tów. Jego szlak wojenny wiódł przez  Węgry,  Francję 
i Wielką Brytanię, z której został przekierowany do 
Palestyny, gdzie służył w 3 Dywizji Strzelców Karpac-
kich. Stamtąd trafił do Włoch, gdzie uczestniczył w 
kampanii włoskiej oraz finalnie w bitwie pod Monte 
Cassino, której został  ranny. Po wojnie odznaczono 
Żabczyńskiego łącznie 8 odznaczeniami, m.in. Orde-
rem Odrodzenia Polski czy Gwiazdą Italii. Dosłużył 
się rangi kapitana. Po wojnie mieszkał w Salzburgu, 
który jak sam przyznał, traktował jako  miejsce przej-
ściowe i przy pierwszej okazji wrócił do Polski, choć 
nie przypominała już tej, którą zostawił. A został w 
niej głównie za sprawą żony, Marii, która nie chcia-
ła opuścić kraju i chorej matki, w przeciwieństwie do 
Aleksandra, niechętnego mieszkać pod stalinowską 
propagandą. Aktor  zmarł w 1958 roku, i podobnie jak 
Ordonka został pochowany na Powązkach. On tak-
że zostawił swój lubelski ślad- jego dywizjon w 1939 
roku eskortował przez Lublin na Węgry prezydenta 
Mościckiego.

Ola Izdebska klasa 8B

Aleja gwiazd niezapomnianych

źródlo obrazka: polskieradio.pl dailymotion.pl viva.pl
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Co u nas słychać?
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 
1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/23. 
Uczniowie po dwóch miesiącach wakacji spotkali się z 
wychowawcami oraz swoimi kolegami i koleżankami bar-
dzo   kameralnie, w salach klasowych. Było wiele emocji, 
radość   ze spotkania z rówieśnikami, nauczycielami po-
mieszana z niepewnością, która szczególnie malowała się 
na twarzach pierwszoklasistów. Ten dzień był bardzo waż-
nym wydarzeniem dla rozpoczynających swoją edukację .  
Pierwszoklasiści przybyli do szkoły pod opieką rodziców, 
z radością wysłuchali miłych słów powitania pani dyrek-
tor Ewy Gęcy, przedstawiciela Rady Rodziców oraz swoich 
pierwszych wychowawców.

Dzień Kropki
Międzynarodowy Dzień Kropki to święto kreatywności, odwagi i zabawy, które ob-
chodzimy 15 września. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej aktywnie włączyły 
się w obchody tego święta. Bawiąc się odkrywały swoje talenty i mocne strony. Po-
wstały wyjątkowe i niepowtarzalne kropkowe dzieła sztuki. Świetliczaki kolorowały 
mega kolorowankę w kropki, brały udział w zabawach ruchowo – naśladowczych oraz 
tworzyły wyjątkowe prace plastyczne. W świetlicy dzieci miały możliwość obejrzenia 
filmu o Vashti poznając historię „kropki”, od której wszystko się zaczęło. Na szkolnym 
korytarzu natomiast stanęła tablica z plakatem, na którym każdy mógł stworzyć coś 
kreatywnego zaczynając właśnie od kropki. Nasi najmłodsi koledzy i koleżanki z od-
działów przedszkolnych również stworzyli piękne sówki w kropki.
Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki to wspaniały czas do porozmawiania z 
dziećmi na temat ich talentów i zaprezentowania ich światu, bo każdy z nas ma w so-
bie jakiś ukryty talent.

Ogólnopolska Kampania PRZYTUL SIĘ DO DRZEWA
Miło nam poinformować, że dzieci że świetlicy szkolnej 
przyłączyły się do akcji PRZYTUL SIĘ DO DRZEWA.
Akcja ta ma celu zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre 
poruszanie się po lasach, uczula na rzeczy, które mogą 
nieświadomie doprowadzić do pożaru. Wspólnie chce-
my pokazać, że kochamy nasze Polskie lasy i chronimy je 
przed powstawaniem pożarów.
Ponadto, drzewa nie będą wobec nas obojętne. Faktem 
jest, że drzewoterapia, czyli zielona energia drzew ma 
niesamowity, uspokajający wpływ na nasze zachowanie. 
Dzięki akcji PRZYTULENIU się do DRZEWA nie tylko 
pokażemy mądrą postawę leśną, ale i zyskamy coś dla 
siebie.
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Europejski Dzień Języków
W dniu 26 września odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Ję-
zyków. Na tablicy można było obejrzeć prace plastyczne uczniów 
biorących udział w konkursie plastyczno-językowym „SYMBOLE 
KRAJÓW EUROPEJSKICH” dla klas 1-3. Uczniowie klas starszych 
natomiast sprawdzili swoją wiedzę odnośnie krajów europejskich w 
formie quizu. Na tablicy hasło „Policzmy się po europejsku” przy-
ciągnęło wielu uczniów, którzy zainteresowali się łamańcami języ-
kowymi oraz liczeniem do 10 w różnych językach. Na pierwszym 
piętrze uczniowie chętnie zapisywali odpowiedzi na pytanie: „Dla-
czego warto uczyć się jezyków obcych? NAPISZ!” dzieląc się swoimi 
pomysłami z innymi. 

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego
W dniu 23 września 2022 odbyły się wybory do Samorządu 
Uczniowskiego.
W wyniku głosowania, uczniowie naszej szkoły wybrali:
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
– Szymon Tomaszewski klasa 8a
v-ce przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
– Tymoteusz Szwedo klasa 8c
do Prezydium SU weszła również Nikola Kosior klasa 8b
Członkami Samorządu Uczniowskiego zostali:
Marcin Piwowarski ,Mateusz Wikira, Bartosz Smyk, Jakub Ja-
sieczek, Jakub Oleszak, Jakub Suski, Mikołaj Jóźwik, Oliwia 
Flaga

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
29 września świetlica szkolna we współpracy z biblioteką szkolną, zorganizowała 
w naszej szkole obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Przez cały dzień Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły, z ogrom-
nym zaangażowaniem czytali uczniom klas I-III oraz najmłodszym dzieciom z 
oddziałów przedszkolnych, najpiękniejsze baśnie i ciekawe książki.
Warto zaznaczyć, że celem święta jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży ponieważ książki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy, do tego roz-
wijają wyobraźnię, pamięć, poszerzają słownictwo i znajomość gramatyki oraz 
przede wszystkim pozwalają przeżywać wspaniałe emocje. Głośne czytanie, co 
jest motywem przewodnim święta, jest z kolei dobrą okazją do budowania więzi i 
wspólnego spędzania czasu. Święto warto więc obchodzić każdego dnia, a jeśli 
każdy poświęci na nie choćby 15 minut, będzie to duży sukces. 
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Ślubowanie klas pierwszych rok szkolny 2022/2023
W kalendarzu są dni, które różnią się od innych. Dni odświęt-
ne, radosne i wyjątkowe. Takim dniem był 3 października 
2022 roku. W naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na 
ucznia klasy pierwszej, którego dokonała sama Królowa Jadwi-
ga w obecności jej Dworu i wielu zacnych gości.
W poczet społeczności uczniowskiej zostali przyjęci ucznio-
wie, którzy we wrześniu tego roku rozpoczęli naukę w klasie 
pierwszej. Pod kierunkiem Pani Dyrektor Ewy Gęcy złożyli 
uroczyste ślubowanie:
Uczniowie zdali swój pierwszy egzamin na szóstkę. Wykaza-
li dojrzałą postawę podczas pięknego śpiewania hymnu pań-
stwowego i hymnu szkoły. Cieszyli się z otrzymanych prezen-
tów, wspólnej zabawy i poczęstunku

Dzień Edukacji Narodowej 2022
Życzenia, kwiaty, słodkie upominki od społeczności uczniow-
skiej, Samorządu Uczniowskiego, rodziców, instytucji oświa-
towych, nie brakowało ich w tym szczególnym dniu. Wielu z 
pedagogów otrzymało nagrody dyrektora szkoły. Pani Elżbieta 
Piechnik została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Lublin. 
Społeczność szkolna, pod kierunkiem pani Marty Serafin, pani 
Elżbiety Piechnik oraz pani Małgorzaty Skwarzyńskiej, przygo-
towała na tą okazję program słowno – muzyczny, który nauczy-
ciele oraz delegacje uczniowskie obejrzeli 13 października, w 
przeddzień święta. 14 października był dniem wolnym od zajęć 
i duże grono pedagogów spędziło go w Warszawie. Docelowym 
punktem programu wyjazdu był musical pt. „Aida”, wystawiony 
w teatrze Roma.

Barbórka
Z okazji zbliżającego się górniczego święta 
„Barbórka” oddziały przedszkolne miały za-
szczyt gościć Pana Leszka Gęca – górnika z 
ogromnym doświadczeniem i wiedzą. Opo-
wiedział nam o ciężkiej pracy górnika, o wa-
runkach panujących pod powierzchnią zie-
mi, o tym skąd pochodzi i jak wydobywany 
jest węgiel. Przedszkolaki były zachwycone. 
Miały okazje założyć górniczy mundur oraz 
czako.
Dziękujemy za ciekawe spotkanie. Życzymy 
również wszystkiego najlepszego z okazji 
górniczego święta „Barbórka”.
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Niech to Boże Narodzenie 
stępi wszelkich bólów lody, 
niech usunie wszystkie troski, 
a otworzy szczęścia gody.
Niechaj przy najlepszym zdrowiu 
życie pokój  opromienia. 
W nadchodzącym Nowym Roku 
Takie ślemy Wam życzenia.


