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W ZIMOWYM NUMERZE:
wywiad z...
warto zobaczyć w okolicy...
Robótka 2020
niechciany prezent
zrobić coś z niczego
recenzje
niebezpieczny las i magia świąt (opowiadania)
bezpiecznie w zimie

KALENDARIUM
ZIMOWO-ŚWIĄTECZNE
6 grudnia – Mikołajki
23 grudnia – Światowy Dzień
Snowboardu
24 grudnia – Wigilia
25 – 26 grudnia Boże Narodzenie 31
grudnia – Sylwester
1 stycznia – Nowy Rok
4 – 17 stycznia – ferie zimowe
6 grudnia - Trzech Króli
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka
21 stycznia – Dzień Babci
22 stycznia – Dzień Dziadka
11 lutego - Tłusty Czwartek
14 lutego - Walentynki
16 lutego - Ostatki
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WYWIAD Z RENATĄ STASZEK - ŁABĄ, GEOGRAFEM,
REWALIDATOREM, OLIGOFRENOPEDAGOGIEM, MIŁOŚNICZKĄ
KARTOGRAFII I RODZINMYCH STRON

Redakcja: Ile lat pracuje Pani w szkole?
Renata Staszek – Łaba: 37.
Red.: Jest Pani geografem, jednocześnie nauczycielem. Czy lubi Pani pracę nauczyciela?
R. S.-Ł. To ciężka praca a przede wszystkim odpowiedzialna, ale nie wyobrażam sobie innej - czyli tak,
bardzo lubię swój zawód.
Red.: Poza geografią, jakich jeszcze przedmiotów Pani uczy?
R. S.-Ł. Uczę również przyrody i posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć z oligofrenopedagogiki.
Red.: Dlaczego wybrała Pani akurat te przedmioty?
R. S.-Ł. Jest to związane z moimi zainteresowaniami, również bardzo chciałam dzielić się swoją pasją z
innymi.
Red.: Co Pani uważa za swój największy sukces zawodowy?
R. S.-Ł.: Co rozumiemy jako sukces? Interpretacji może być wiele. Mój sukces mierzony jest sukcesami
moich uczniów i to może być zobaczenie uśmiechu na twarzy dziecka, gdy zrozumiało, że jest wyjątkowe, to
również rzesza wychowanków, którzy pracują w różnych zawodach, a ja mam świadomość, że kiedyś byłam
ich wychowawcą.
Red.: Jakie są wady a jakie zalety pracy nauczyciela?
R. S.-Ł.: Wadą jest to, że ciąży na nas duża odpowiedzialność i każdy z nauczycieli uważa, że ma za mało
godzin, aby zgłębić dane zagadnienie. Zalety to możliwość obcowania z wrażliwymi, pełnymi wspaniałych
pomysłów, kreatywnymi młodymi ludźmi, którzy stają się częścią nas, a my ich częścią. Dodatkowym
bonusem jest to, że zawsze przy was czuję siłę płynącą z waszej młodzieńczej energii.
cd na str. 3.
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Red.: Jak ocenia Pani swoją pracę? Czy czuje się Pani spełniona?
R. S.-Ł.: Trudno się oceniać, ale z perspektywy lat mogę powiedzieć, że jestem dumna z siebie.
Red.: Czy praca z uczniami sprawia Pani przyjemność?
R. S.-Ł.: Uwielbiam każdego z was osobno i wszystkich razem. I tak, praca z wami sprawia mi radość i
przyjemność.
Red.: Gdyby miała Pani wybierać zawód od nowa, czy byłaby to dziedzina związana z geografią?
R. S.-Ł.: Tak, byłaby to dziedzina związana z geografią, ale tym razem kartografia.
Red.: Jakie miejsce na świecie jest, według Pani, najbardziej wartym zobaczenia?
R. S.-Ł.: Mnie fascynują zjawiska geograﬁczne, na przykład przypływy i odpływy w zatoce Fung, zorza
polarna w Laponi, wybuchy wulkanów i gejzery na Islandii.
Red.: Zostańmy w temacie zwiedzania. Polska czy daleki podróże? Co Pani bardziej ceni?
R. S.-Ł.: Polska oczywiście, kraj barwny i ciągle nie do końca odkryty. Polecam wschodnie krańce naszego
kraju, choćby Polesie. Dalekie podróże każdego z nas fascynują i chyba dobrze, bo możemy poznawać
nowych ludzi, ich pasje, zwyczaje i czerpać siłę do bycia coraz lepszym.
Red.: Które z miejsc z Polsce są absolutnym top one?
R. S.-Ł.: Nasz region. Każdy powinien poznać kulturę mniejszości narodowych, bo ona przenika do naszej i
właśnie w takiej rośniemy.
Red.: Jakie przestrzenie w naszym regionie są według Pani niedoceniane, może zapomniane, a warte
zobaczenia?
R. S.-Ł.: Każdy nas powinien poznać i umieć choć kilka mądrych zdań powiedzieć o Twierdzy Przemyśl, bo
to właśnie historia naszej Małej Ojczyzny.
Red.: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy wielu podróży – tych bliskich i dalekich – z mapą w ręce.
red. Amelia Hardulak

Fort Łętownia

I.Z.
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Warto zobaczyć!
Czy wiedzieliście, że spośród czterech synagog w Przemyślu, zachowały się dwie? Że kilka kilometrów od
miasta stoi zamek będący perełką renesansu na skalę światową? Czasem wystarczy wyjść z domu i
posłuchać, co szepczą mury dawnych budynków o historii, wojnach, zwycięstwach, zdradach, rodach...

Synagoga na Zasaniu
Przed II wojną światową w Przemyślu działały 4 synagogi. Obecnie pozostały 2 budynki - na Zasaniu i na ul.
Słowackiego.
Najstarsza jest synagoga zasańska. Została zbudowana w latach 1890-1892 przez członków Towarzystwa
Izraelickiej Świątyni Zasańskiej. Była miejscem żydowskich uroczystości religijnych, gdzie czytano Torę,
modlono się i śpiewano w języku hebrajskim. W synagodze zbierał się też sąd rabiniecki. Centralnym
pomieszczeniem była sala modlitw, niedostępna dla kobiet. Znajdowała się ona we wschodniej części
synagogi. W zachodniej był przedsionek z babińcem (część przeznaczona dla kobiet).
W 1910 roku Żydzi stanowili 30% mieszkańców Przemyśla. Żyło tu ich około 16 tysięcy. W roku 1927 władze
miasta zamknęły synagogę ze względu na częste konﬂikty między Żydami ortodoksyjnymi (nieakceptującymi
zmian) a Żydami zasymilowanymi (przejmującymi obyczaje i kulturę polską). W czasie II Wojny Światowej
Niemcy zniszczyli wnętrze synagogi oraz dobudowali halę, przeznaczając całość na elektrownię. Po
zakończeniu wojny budynek należał do PKS-u, MKS-u, Kolumny Transportu Sanitarnego. W roku 1962
rozpoczęto gruntowny remont, podczas którego zniszczono znajdujące się wewnątrz polichromie. W 2005
roku miasto sprzedało budynek prywatnym właścicielom. Obecnie odbywa się remont, by następnie budynek
przeznaczyć na cele handlowo-usługowe.
Mury synagogi przypominają nam o historii i kulturze Żydów w naszym mieście. Szkoda, że nie powstanie
tu muzeum, gdzie można by było zobaczyć pamiątki związane z ich historią. Miejsce to powinno traﬁć do
przewodnika turystycznego, aby poczuć historię, którą mury śpiewają o kulturze żydowskiej. W końcu to
część przemyskiej historii.
red. Hanna Amarowicz

synagoga przy ul. Słowackiego

z zasobów Internetu
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Synagoga przy ul. Słowackiego
Każde miejsce na świecie ma swoją opowieść. Chodząc po przemyskich ulicach nie sposób przejść
obojętnie obok zabytkowych i pięknych kamienic. To historia ludzi, wydarzeń, wspomnień a także tajemnic,
które na zawsze pozostały wpisane w mury budowli.
Chciałbym opowiedzieć o budynku, który od zawsze przykuwał moją uwagę. Idąc ulicą Słowackiego,
możemy zauważyć zabytkową synagogę, która jest jednym z dwóch zachowanych do dziś obiektów tego
typu w mieście.
Budowę tej świątyni zainicjował w 1905 r przemyski działacz pochodzenia żydowskiego - Mojżesz
Scheinbach. Prace budowlane rozpoczęto w 1910 roku. Jak wiadomo było to miejsce modlitw do którego
uczęszczali głównie bogaci Żydzi Skłaniali się oni ku asymilacji kulturowej. Czasy wojny były jednak okrutne
dla ludzi i zabierały im często to, co najcenniejsze.
Podczas II wojny światowej hitlerowcy zgładzili ponad 25000 tysięcy Żydów z Przemyśla i okolicznych
miejscowości, a w synagodze urządzili stajnię dla koni. Z jednej strony było to wydarzenie trudne dla
społeczności żydowskiej, lecz dzięki temu synagoga nie została zburzona. W roku 1945 udało się wznowić
działalność tego obiektu i zaczęto tam odprawiać regularne nabożeństwa. Losy synagogi nie były jednak do
końca rozstrzygnięte. Budynek w 1953 r., na polecenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, został przejęty
i oddany w ręce Centrali Odzieżowej. Społeczność żydowska walczyła i wyrażała sprzeciw wobec tej decyzji.
Jednak podczas procesów tłumaczono, że obiekt jest zbyt duży na cele kultowe dla tak małej liczby wiernych
i synagoga została przeznaczona cele kulturalno – oświatowe. Na początku lat sześćdziesiątych bożnicę
przekształcono w bibliotekę. W 2006 roku społeczność żydowska doczekała się dnia, w którym to ważne dla
niej miejsce zostało zwrócone. Bibliotekę w późniejszym czasie przeniesiono na ulicę Grodzką w Przemyślu.
W pośpiechu mijających dni warto na chwilę przystanąć i przenieść się w przeszłość, do ciekawych miejsc i
budynków. Ściany opisanej synagogi skrywają w sobie wiele tajemnic, rozmów i wydarzeń. Wystarczy
przyłożyć rękę do muru, żeby poczuć miniony czas, odnaleźć się w tamtym świecie.
red. Miłosz Srogi

Zamek w Krasiczynie
Zamek w Krasiczynie należy do najpiękniejszych pomników polskiego renesansu. Jego budowę
rozpoczął pod koniec XVI wieku Stanisław Krasicki - kasztelan przemyski. Marcin Krasicki, uznawany za
jednego z najwybitniejszych wówczas mecenasów sztuki w Polsce, przekształcił surowy zamek obronny
wzniesiony przez ojca we wspaniałą rezydencję.
W narożach znajdują się cztery baszty: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka (Rycerska). Prostokątny,
rozległy dziedziniec otaczają od północy i wschodu skrzydła mieszkalne, a od południa i zachodu mury
kurtynowe zakończone ażurową attyką. Pośrodku skrzydła zachodniego znajduje się przedbramie z bramą i
kwadratową Wieżą Zegarową. Tędy przez zwodzony, a później kamienny most, prowadziła droga z
istniejącego niegdyś miasta do zamku.
Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych zamku jest mieszcząca się w Baszcie Boskiej
kaplica. Na uwagę zasługują również bogato rzeźbione portale, loggie, arkady i unikalne dekoracje ścienne,
tzw. sgraffita.
Prace budowlane prowadzone były pod kierunkiem architektów włoskich, a prace zdobnicze i dekoracyjne
wykonali artyści przemyscy.
O znaczeniu świetności zamku w przeszłości świadczy fakt, że gościli w nim królowie polscy: Zygmunt III
Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz i August II.
Po bezpotomnej śmierci Krasickich zamek i dobra krasiczyńskie dziedziczyli kolejno: Modrzewscy,
Wojakowscy, Tarłowie, Potoccy i Pinińscy. Od tych ostatnich w 1835 roku odkupił je książę Leon Sapieha.
Sapiehowie, którzy byli w posiadaniu Krasiczyna do 1944 roku, przyczynili się znacznie do jego rozwoju.
Przeprowadzili renowację Zamku, założyli tartak, browar i fabrykę maszyn rolniczych. Aktywnie działali na
polu rozwoju życia gospodarczego i społecznego regionu.
cd. str. 6

Nowiny | Numer 14 01/2021 | Strona 6

Nasze
Orlątko

www.nowiny24.pl

www.juniormedia.pl

Po II wojnie światowej, po przejęciu zamku i dóbr krasiczyńskich przez państwo, znalazło w nim siedzibę
Technikum Leśne, a w latach siedemdziesiątych mecenat nad obiektem przejęła Fabryka Samochodów
Osobowych w Warszawie.
W 1996 roku w ramach procesu likwidacji FSO, Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie przejęła Agencja
Rozwoju Przemysłu S.A. Przeprowadzone przez ARP S.A. prace remontowo-budowlane i konserwatorskie
doprowadziły do utworzenia w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie nowoczesnej bazy turystycznej,
hotelowej i gastronomicznej.
red. Jagoda Trojniarz

Zamek w Krasiczynie

I.Z.

Jest "Robótka" do zrobienia!
W roku 2020 Dom Pomocy Społecznej w Niegowie po raz 11 zorganizował akcję „Robótka 2020”.
W tym domu mieszkają osoby starsze, z różnym stopniem upośledzenia. Często już nie mają rodziny, nigdy
nie miały bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu opieki. Mieszkańcy domu w
Niegowie są więc zwyczajnie samotni. Akcja ma na celu przypomnienie, że ci ludzie nadal są, żyją i mają
swoje potrzeby.
Aby wziąć udział w akcji, należy okazać trochę serca, wybrać jednego z mieszkańców, przeczytać
informacje o nim, kupić lub stworzyć świąteczną kartkę), napisać życzenia do wybranej osoby, zaadresować i
wysłać. Do życzeń można dołączyć jakiś drobny podarek, np. skarpetki.
Chociaż pacjenci domu w Niegowie są dorośli, wewnątrz siebie pozostali dziećmi. Kiedy dostają list, cieszą
się właśnie jak dzieci – szczerze i emocjonalnie, bo ktoś o nich pamięta. My zaś możemy mieć satysfakcję,
że komuś pomogliśmy. Warto zaznaczyć, że nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w akcji „Robótka”.
Organizacją zajmuje się SU, wykonawcą prezentu może być każdy z nas.
red. ŚMX
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Niechciany prezent? I co dalej?
Przy okazji świąt i podarunków często zdarza się, że pada pytanie: „ Co zrobić, gdy
dostanę niechciany prezent na święta czy urodziny?” Niestety, zdarzają się
prezenty, które w ogóle się nam nie przydadzą i będą zajmowały miejsce w szaﬁe
czy w pokoju. Oto kilka sposobów, na wybrnięcie z sytuacji:
Sprzedaż.
Bardzo wiele osób wybiera to rozwiązanie. Sprzedaje się niepotrzebne już lub niechciane przedmioty na
stronach internetowych, takich jak olx czy allegro. Otrzymane pieniądze można przekazać na różne cele, w
tym charytatywne, np. schroniska fundacje zajmujące się chorymi ludźmi.
Podarunek.
Możemy także niechcianą rzecz oddać tym, którzy będą jej potrzebować: do domu dziecka, rodzinom
proszącym o wsparcie, znajomym.
Wymiana z drugą osobą.
Na różnych portalach społecznościowych, np. facebook lub vinted osoby dają ogłoszenie, że wymienią jakiś
przedmiot za inny.
Przeróbka.
Niektóre prezenty można przerobić. Co prawda zmiana może nie wypaść tak, jak sobie wymarzysz, ale
warto próbować.
Nie robię nic.
Czasem warto zostawić nietrafiony prezent po prostu jako prezent – pamiątkę. Przecież darczyńca starał się,
a że nie wyszło… Cóż, nam też nie zawsze wychodzi. Przy następnej okazji można coś zasugerować, np.
pisząc stosowny list do Mikołaja.

A kiedy sami szykujemy prezent…
Jak skutecznie go schować?
W tej kwestii sprawdzają się miejsca, do których dzieci nie maja dostępu. Najlepiej zamykane na klucz, np.
schowek, piwnica, garaż czy nawet zamykana szafa. Dobrze jest kupić i zapakować prezent szybciej, aby nie
było możliwości podglądania. Dzieci to jednak specjaliści w szukaniu prezentów, dlatego warto wybrać
miejsca, które nie przyjdą im do głowy. C z dorosłymi? Dorośli raczej nie przeszukują schowków dla
satysfakcji znalezienia podarunku przed świętami. Tu nie wysokość się liczy, ale miejsca, które przez
przypadek nie staną się naszą wpadką. Szafa się sprawdzi, pod warunkiem, że będzie w niej porządek i
żaden rozsierdzony rodzic nie wyrzuci rzeczy z półek wraz z prezentem. Podobnie ma się rzecz ze szkolnym
plecakiem czy zamykaną szafką. Wszystko musi wyglądać schludnie i nie wzbudzać niepotrzebnych emocji.
A wy gdzie chowacie prezenty?
red. Wiktoria Janusz
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ZRÓB Z NICZEGO COŚ!
Czasami coś, co wydaje się śmieciem, może zyskać nowe życie. Wystarczy
wyobraźnia, nożyczki, klej, kredki... i już po chwili powstaje całkiem nowe coś.
Pudełko po butach może mieć wiele zastosowań, oto kilka propozycji, do czego może nam służyć:
- jako organizer na przybory do szycia, lakiery do paznokci lub inne kosmetyki, krawaty lub drobne części
naszej garderoby,
- oklejone kolorowym, stylowym papierem stanie się oryginalną, ścienną półką,
- z pudełka możemy wyczarować mini teatr, w którym wystąpią marionetki, pacynki paluszkowe lub kukiełki,
- opakowanie, do którego dołączymy kilka wykałaczek i drewnianych spinaczy, stworzy miniaturową,
ekologiczną grę - piłkarzyki,
- odpowiednio przymocowane sznurki i klamerki (drewniane spinacze) stworzą z pudełka oryginalną ramkę
na zdjęcia,
- przyozdobione opakowanie posłuży za rodzinną skarbnicą marzeń, każdy z członków rodziny może
składać tam napisane na karteczkach swoje skryte marzenia, życzenia. Dzięki temu przed Bożym
Narodzeniem można przygotować odpowiednie prezenty i drobiazgi pod choinkę,
- z pudełka możemy stworzyć wieszak na bransoletki i naszyjniki,
- porządek na naszym biurku możemy uzyskać, jeśli tekturowe pudełko przekształcimy w domek na
przybory biurowe,
- dla najmłodszych pudełko zamienione w domek, łóżeczko lub windę dla lalek i misiów dostarczy
najmłodszym wiele wrażeń,
- pudełko, w którym dokleimy przegródki, stanie się schowkiem na przyprawy kuchenne,
- oklejone kolorowym papierem można wykorzystać jako opakowanie na prezent.
red. Miłosz Srogi
Moją propozycją wykorzystania pudełka do butów jest domek dla kota. Jak wiemy, wszystkie mruczki lubią
chować się w kartonach po różnych przedmiotach. Nim pudełko traﬁ na śmietnik, warto sprawić przyjemność
zwierzakowi.
red. Hanna Amarowicz

dom dla kota

Hanna Amarowicz
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WATRO PRZECZYTAĆ!
Nasza zimowa propozycja to książki historią w tle. Trąci myszką?
Nigdy w życiu!
Pomyślmy, jak najczęściej uczymy się historii? Najprawdopodobniej odpowiecie, że z szkolnego
podręcznika. Jednak czy musimy zawsze wkuwać daty przed biurkiem? Może jest na to inny, przyjemniejszy
sposób?
Chciałbym przedstawić wam trzy różne książki, z których każda w jakiś sposób sięga do historii, ale
absolutnie żadna z nich nie jest podręcznikiem. Będą to „Strażnicy historii” Damiana Dibbena, „Historia bez
Cenzury” Wojciecha Drewniaka oraz „Księżniczki” Andrzeja Pilipiuka.
„Strażnicy Historii”
Główny bohater – Jacke Djones – w wyniku drobnych życiowych komplikacji i potwornej burzy wstępuje do
Tajnych Służb Strażników Historii. Nie do końca chce mieć z historią coś wspólnego, jednak dowiaduje się,
że nie jest sierotą, a służby mogą pomóc w odnalezieniu jego rodziców. Jacke musi nauczyć się jak skakać.
Od tej pory będzie przeskakiwał w czasie z Punktu Zero do XIX – wiecznej Francji, starożytnego Rzymu, czy
do XVII – wiecznego Londynu i egzotycznego Kantonu. Wspólnie z grupą agentów przyjdzie mu ratować
świat przed historycznymi złodziejami.
„Historia bez cenzury”
Książki „szalonego historyka” jakim jawi się Wojciech Drewniak w dosyć kontrowersyjny sposób opowiadają
o dziejach świata, poczynając od średniowiecza a kończąc na XXI wieku. Tom 1 mówi o średniowieczu, o
tym jak się żyło w tej tysiącletniej epoce, jakie stosowano tortury, co było w zwyczaju i jakie łatki można
przypiąć dawnym władcom. Książka pełna jest humoru i ironii, bardziej wskazuje na zależności a nie na
daty, przy okazji drobne złośliwości ze strony autora pozostają na długo w pamięci.
„Księżniczki”
Pierwszy tom serii stworzonej przez Andrzeja Pilipiuka skierowany jest do dorosłych, ale kto powiedział, że
nie może sięgnąć po nią młodzież. Głównymi bohaterami są kuzynki Kruszewskie, mistrz Michał Sędziwoj
oraz Monika Stiepankovic – nastoletnia wampirzyca. Wszystkie osoby łączy to, że są nieśmiertelne (no może
poza jedną z kuzynek). Mistrz Sędziwoj zna recepturę kamienia ﬁlozoﬁcznego, kuzynka Stanisława jest jego
uczennicą, a Monika Wampirem. Razem przeżywają przygody, walcząc z Bractwem Drugiej Drogi. Gdzie
historia? Otóż w dialogach i opisach ukazane są wspomnienia bohaterów, którzy opowiadają swoje przygody
zakorzenione w autentycznych zdarzeniach. Jak na Pilipiuka przystało, nie brakuje ironii i uszczypliwości.
Zainteresowani? Uważajcie! Jeśli sięgniecie po powyższe pozycje, może okazać się, że nauczycie się
historii.
red. ŚMX
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Posłuchajcie opowieści o...
lesie, który powinien
Tymczasem...

być

zielony,

przyjazny,

relaksujący.

Już od samego rana było parno i duszno. Na niebie raz po raz pojawiały się kłębiaste chmury, a nisko
latające jaskółki zwiastowały nadchodzący deszcz. Symptomy zmieniającej się pogody nie zniechęciły mnie,
aby po pysznym obiedzie wybrać się na wędrówkę do lasu. Wraz z wujkiem uwielbiałem obserwować leśne
ptaki i zwierzęta, wsłuchiwać się w ich odgłosy, rozpoznawać tropy i robić zjawiskowe zdjęcia.
W tym dniu postanowiłem wyruszyć do lasu sam, ponieważ nadmiar obowiązków mojego wujka nie pozwolił
nam spędzić czasu razem. Droga była mi znana, więc uważałem, że samotny spacer nie będzie dla mnie
problemem. Za każdym razem, gdy wchodziłem w głąb lasu, miałem wrażenie, jakbym przekraczał próg
tajemniczej krainy. Otaczająca mnie cisza sprawiała, że przeszywała mnie błogość i beztroskość. Odgłosy
śpiewu ptaków, które słyszałem gdzieś w oddali, wprawiały mnie w zachwyt. W takich chwilach chciało mi się
skakać z radości, czułem się wolny jak ptak.
Podczas gdy tropiłem ślady zwierząt, wiatr stawał się coraz silniejszy i porywisty. Nagle w oddali pojawiły się
czarne chmury. Byłem jednak zbyt daleko, aby zdążyć przed burzą do domu. Zaczął padać delikatny, drobny
deszczyk, który po kilku minutach zamienił się w potężną ulewę. W pierwszej chwili nie wiedziałem, gdzie
mam się schować. Nie byłem przygotowany na taką pogodę. Wokół zrobiło się przeraźliwie ciemno i wtedy
padł na mnie blady strach. Na domiar złego rozległy się grzmoty, a niebo rozrywały błyskawice. Miałem przy
sobie telefon, ale szybko przypomniałem sobie, że podczas burzy lepiej z niego nie korzystać. Opanowała
mnie czarna rozpacz. Postanowiłem iść przed siebie, aby znaleźć w miarę bezpieczne miejsce, lecz
ciemność, nierówny teren i śliskie liście pod nogami paraliżowały moje ruchy. Moje nogi były jak z waty.
Potykałem się o wystające korzenie i byłem przerażony. Co chwilę słyszałem trzask łamiących się gałęzi i
odgłosy zwierząt, które również uciekały w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Długo błąkałem się po lesie
i straciłem orientację, a krew coraz szybciej pulsowała w moich żyłach. Z każdą chwilą traciłem nadzieję, że
uda mi się przetrwać tę burzę. Postanowiłem przykucnąć i przeczekać ten żywioł. Miałem wrażenie, że to
koniec świata. Moje ciało trzęsło się jak galareta zarówno ze strachu, jak i z zimna.
Na szczęście burza w końcu się skończyła. Poczułem jakby kamień spadł mi z serca. Byłem przemoczony i
przemarznięty, a zarazem szczęśliwy, że zrobiło się cicho i jasno. Mogłem bez problemu wrócić do swojego
domu.
Ten dzień na zawsze wyrył się w mojej pamięci. Była to dla mnie nauczka na przyszłość. Następnym razem,
zanim wybiorę się do lasu, sprawdzę prognozę pogody i pójdę już w towarzystwie wujka.
red. Miłosz Srogi

Posłuchajcie...
współczesnej opowieści wigilijnej.
"Magia świąt"
Był śnieżny, grudniowy wieczór. Lilianna jak zwykle siedziała przy kominku i czytała swoją ulubioną książkę,
popijając gorącą czekoladę. Obok niej wylegiwał się puchaty, rudy kot o imieniu Lolek. Dziewczynka
oderwała na chwilę wzrok od lektury i ujrzała mamę szukającą czegoś w lodówce.
cd. str. 11
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- Czego szukasz mamo? - spytała Lilianna.
- Rozglądam się za majonezem. Przecież wczoraj kupowałam go jak byłam na zakupach - odparła mama.
- Ale po co ci on? - dziewczynkę coraz bardziej rozpierała ciekawość.
- Przecież jutro jest wigilia! - krzyknął tata z pokoju obok, robiąc coś przy komputerze. - Mama przygotowuje
sałatkę dla cioci Klementyny, wujka Tadeusza, babci Klary i dziadka Staszka.
- Nie lubię wigilii - powiedziała obrażona nastolatka.
- Jak to nie?! -zdziwiony tata aż przybiegł do kuchni.
- Oj, córciu, nie przesadzaj… - mama westchnęła.
- Ale ja naprawdę nie lubię świąt! -krzyknęła ponownie dziewczynka i pobiegła do swojego pokoju. Rzuciła
się na łóżko, przykryła kołdrą i powiedziała sama do siebie:
- Nie przepadam za wigilią. Jest nudna. Starsi tylko rozmawiają i jedzą. Już wolę siedzieć sama w pokoju.
- Ale dlaczego? - odezwał się jakiś cienki głos.
- Kim jesteś? - zaskoczona dziewczynka z niepokojem rozglądała się wokół siebie.
- Jestem elfem. Pomocnikiem Świętego Mikołaja - usłyszała odpowiedź.
- To chyba jakaś bzdura. Nie wierzę. – prychnęła Lilianna, ale jednak zapytała. -Po co tutaj przyszedłeś?
- Chciałem cię zabrać w jedno miejsce - odrzekł radosnym głosem elf.
Dziewczynka wraz z elfem uniosła się w górę i nagle znalazła się w zupełnie innym miejscu. Zobaczyła małą,
ubogą, drewnianą chatkę. Szyby w oknach były tak stare, że prawie nic nie było przez nie widać.
Spróchniałe drzwi nie domykały się, a w ogródku znajdował się wielki, stary dąb. Przy oknie stała zgarbiona
staruszka. Z jej pomarszczonej twarzy bił wielki smutek. Wysuszonymi ustami szeptała sama do siebie:
- Ach… Jutro wigilia. Dzień, w którym wszyscy powinni być razem. A ja znów spędzę ją sama. Czemuś
umarł mój mężu? Czemu zabrałeś ze sobą do tego samochodu dzieci? Nie mam już nikogo na tym świecie.
Chciałabym, aby było tak, jak kiedyś. Wszyscy się spotykaliśmy, gotowałam barszcz z uszkami. Szkoda, że
te czasy już nigdy nie wrócą…
Kobieta rozpłakała się, po czym zniknęła w głębi mieszkania.
- Współczuję tej pani - odrzekła dziewczynka. - Straciła wszystko, co było dla niej najcenniejsze.
- Wiem - odpowiedział elf. - Zabiorę cię w jeszcze jedno miejsce.
Znowu unieśli się w górę. Ujrzeli stary, wysoki dom, którego betonowe ściany przecinały długie pęknięcia.
We wnętrzu znajdowali się ludzie. Pili. Przy oknie, za brudnymi firankami stała dziewczynka w wieku Lilianny.
Trzymała za rękę małego chłopca, najprawdopodobniej brata. Nagle podeszła jakaś pani.
- Poszukaj jeszcze jednej butelki! Gdzie ją schowałaś!- krzyknęła kobieta.
- Nie mam jej, mamo - w głosie dziewczynki było słychać przerażenie.
- Masz! Tylko nie chcesz mi jej dać!
- Naprawdę nie mam! - dziewczynka zasłoniła sobą chłopca. - Odejdź ode mnie! Nie bij! Proszę!
- Jak śmiesz! - odezwała się kobieta po czym uderzyła dziewczynkę w twarz. - Może to cię czegoś nauczy!
Chociaż nie wiem, bo jesteś zbyt głupia.
Po tych słowach odeszła chwiejnym krokiem w głąb mieszkania.
- Co się stało siostrzyczko? -spytał maluch. - Co mama ci zrobiła?
- Nic się nie stało. Jak będziesz starszy to ci wytłumaczę, dobrze?
- Ale ty płaczesz…
- Ja? Ja nie płaczę.
- To dlaczego płyną ci łezki z oczek? - chłopczyk popatrzył się na nią z zaciekawieniem pomieszanym ze
smutkiem.
- Coś mi po prostu wpadło do oka. A teraz idź już spać braciszku.
- Dobrze. Kocham cię siostrzyczko.
-J a ciebie też.
Dziewczynka położyła się na podłodze i powiedziała:
- Jutro wigilia. Tak bardzo chciałabym, aby święta wyglądały tak, jak u innych dzieci. Rodzina się cieszy,
wszyscy składają sobie życzenia, dają prezenty i - co najważniejsze - wokół nich jest miłość. Mama mną się
nie przejmuje. Będę głodować, to będę, umrę to umrę. Mój brat… przecież to jeszcze dziecko! Będę się nim
opiekować, będę bronić go, choćbym miała umrzeć.
Lilianna była w szoku. Nigdy nie myślała o tym, że rodzinne spotkania przy wigilijnym stole, według niej
nudne i niepotrzebne, dla innych mogą być marzeniem, które nigdy się nie spełni.
cd. str. 12.
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Nagle nastolatka ocknęła się w swoim pokoju. Był wigilijny poranek. Lilianna rozejrzała się wkoło, ale elfa
nigdzie nie było. Za to usłyszała głos dobiegający z salonu:
- Kochanie, czy mogłabyś mi pomóc nakryć do stołu? Proszę…
- Oczywiście mamo - dziewczynka z rozpromienioną twarzą zbiegła po schodach.
- Widzę, że się cieszysz. Czyżbyś jednak polubiła wigilię? - spytał tata.
-Tak. Zrozumiałam, że trzeba się cieszyć tym, że możemy wspólnie ją obchodzić. Niektóre dzieci mogą tylko
o tym pomarzyć.
- Ale jak to się stało, że w ciągu nocy nagle zmieniłaś zdanie? - zapytała mama z zaciekawieniem.
- No wiesz… Magia Świąt - Lilianna uśmiechnęła się tajemniczo. - A teraz szybko do pracy, bo goście
zastaną nas przy pracy.
red. Hanna Amarowicz

Bezpiecznie w zimie!
W tym roku szkolnym, ze względu na panującą sytuację epidemiczna związaną z COVID-19, ferie odbywały
się jednocześnie na terenie całego kraju w terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r. Rekomendowano, aby w
czasie zimowego wypoczynku uczniowie pozostali blisko swoich miejscowości zamieszkania, należało
bowiem ograniczać mobilność w tym okresie, a przez to zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się
koronawirusa. Dla rodziców i opiekunów był to czas wzmożonej uwagi skierowanej na warunki
bezpieczeństwa tego wypoczynku.
Zima niesie ze sobą szczególne zagrożenia, którym sprzyjają zmienne warunki atmosferyczne. I choć ferie
się skończyły, zima nadal trwa, dlatego:
· Nie rzucajcie śnieżkami w przejeżdżające auta. To może spowodować wypadek.
· Nie rzucajcie twardymi śnieżkami w kolegów, zwłaszcza tych, którzy się tego nie spodziewają oraz na
wysokości twarzy. Możecie kogoś skrzywdzić.
· Ubierajcie się odpowiednio do pogody, a na dłuższe wycieczki zabierzcie przekąski i termos z ciepłym
napojem. Unikniecie wyziębienia.
· Nie ślizgajcie się na drogach i chodnikach. Możecie stać się przyczyną złamań.
· Załóżcie odblaski i zwracajcie uwagę na przejeżdżające auta. Kiedy jest ślisko, droga hamowania znacznie
się wydłuża.
· Nie wchodźcie na rzeki i jeziora. Lód na zbiornikach wodnych nie jest stabilny.
· Kuligi organizujcie tylko z dorosłymi i nigdy za samochodem. Podczas poślizgu nie będziecie w stanie
zapanować nad torem jazdy.
· Wracajcie o ustalonej porze, najlepiej przed zapadnięciem zmroku. Zabierajcie telefony komórkowe,
pamiętajcie o numerach alarmowych. Szybką reakcją możecie uratować komuś życie.
red. Jagoda Trojniarz

Z ostatniej chwili!
Wielkie gratulacje dla Miłosza Srogiego za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie literackim
"Świąteczne zda(e)rzenie".
Konkurs polegał na napisaniu opowiadania o tematyce świątecznej, w którym należało uwzględnić zestaw
podanych słów oraz zwrotów bez zmiany ich formy gramatycznej.
Liczymy na więcej sukcesów!
red. I.Z.

W zimowym numerze pisali dla Was:
Hanna Amarowicz, Jagoda Trojniarz, Miłosz Srogi, Amelia Hardulak, Wiktoria Janusz, ŚMX.
Wywiadu udzieliła p. Renata Stszek - Łaba.
red. naczelny: Iwona Zając

