
 1 

 

 

B O Ż E  N A R O D Z E N I E  2 0 1 8  
N U M E R  

3  

G R U D Z I E Ń  

2 0 1 8  

 

W  T Y M  

N U M E R Z E :  

Nasza sonda 2 

Boże Narodzenie 3 

Moją pasją jest 

taniec 
4 

Paulina Szwed —

nasza  

stypendystka 

7 

Gra terenowa  

z okazji  

100. rocznicy 

odzyskania  

niepodległości 

8 

Rekord  

dla Niepodległej 
10 

Otrzęsiny 12 

Główna 49 
Magazyn uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem 

Wigilia to nie jest czas, gdy jest prezentów moc  

Wigilia to nie jest czas, gdy potraw sto na stole . 

Wigilia to przepiękny czas, Bożonarodzeniowy czas, 

Gdy siedzimy wszyscy w kole,  

i mamy bliskich przy stole.  

 

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 

w gronie najbliższych osób,  

w miłości, radości i ciepłej atmosferze.  

Sukcesów w nauce i pracy i wytrwałości w realizacji 

planów. Nowy Rok niech przyniesie pełno 

radosnych chwil i spełni najskrytsze marzenia. 

      red. 
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   OD REDAKCJI 

Kochani, w grudniowym numerze piszemy oczywiście o Świętach , podsumowujemy również 
obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 

Szczególnie gorąco zachęcamy do przeczytania rozmowy z Julią Belką z IV TŻ. 

Przy okazji dziękujemy Panu Robertowi Więckowskiemu, który jest autorem większości zdjęć. 
Dziękujemy również Paniom Sekretarkom za pomoc techniczną. 

Redakcja: Justyna Kępka, Monika Segin, Gabrysia Szypulska, Wiktoria Siejka, Karolina Hys, opie-
ka: Agnieszka Grudniak.  

ZAPYTALIŚMY NAUCZYCIELI I 

UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY, ZA CO 

KOCHAJĄ BOŻE NARODZENIE 
 

- p. Nawrocka: Za spotkanie z całą rodziną, za 

to, że znajdujemy dla siebie czas, za cudowną 

atmosferę, wieczorne śpiewanie kolęd, za to że 

wszystkie dzieci są razem bez telefonów, za na-

strój i za to, że są te święta rodzinne, 

- p. Benicka: za rodzinną atmosferę, za spacer z 

mężem i zapach potraw, 

- p. Widelska: za atmosferę rodzinną, za spotka-

nia w nastroju rodzinnym, świątecznym, za je-

dzenie, wieczory przy kominku i choince, 

- p. Kaczmarczyk: za spotkanie z rodziną i bliski-

mi, za to że można się długo przytulać z kotem 

 ludzie są bardziej uśmiechnięci, za to że 

przygotowuje się wyjątkowe potrawy, których 

nie ma na co dzień, za to, że za chwilę jest No-

wy Rok, 

- p. Wawer: nie kocha się świąt przez smutny 

przekaz kolęd (płacze z zimna, nie dała mu Ma-

tusia sukienki ...) Czy one są radosne? Posiada-

ją wymowę optymistyczną, bo Bóg dowartościo-

wuje człowieka, przyjmując jego ciało, kreśląc 

perspektywę życia wiecznego, Większość zatrzy-

muje się na powierzchownym spojrzeniu, które 

wyobraża choinka, zakupy, prezenty itp. Jeśli 

duchowo spojrzymy na Boże Narodzenie, wtedy 

będziemy tak jak Jezus realizować bliskość, ser-

deczność wobec bliskich, przyjaciół, znajomych 

itp.  

- p. Nafalska: za spotkania z rodziną i brak po-

śpiechu, 

- Marlena z II TŻ: za radosny okres przeżywania 

narodzin Pana Jezusa, jak również za spotkanie 

z rodziną i oderwanie od codziennego pośpie-

chu, 

- Natalia z II TU: kocham święta za dobre jedze-

nie, 

- Julka z II TS: za czas spędzony z rodziną, 

- Dominik z I TU: za 12 potraw wigilijnych,               

- Piotrek z I TPS: za spotkania z rodziną, 

- Justyna z II TŻ: za wyjątkowy, świąteczny na-

strój. 

      
   W. Siejka i G. Szypulska 

NASZA SONDA 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDza7Zqu_ZAhWDwxQKHRVjB2AQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.iii-lo.tarnow.pl%2Fnews%2F2017%2F09%2Fredakcja-gazetki-szkolnej-3time%2F11834%2F&psig=AOvVaw14nmhKQ88Sq
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 W całej Polsce niezależnie od regionu, obchodzi 

się Wigilię Narodzenia Pańskiego, jest to bo-

wiem święto, które na dobre zaistniało w na-

szej Polskiej Tradycji. W przygotowaniach do tego 

wspaniałego wieczoru, biorą udział całe rodziny: 

wszyscy zajmują się sprzątaniem, zakupami, a tak-

że w miarę możliwości przygotowaniem potraw. Na 

koniec  wszyscy  przystra jamy choin -

kę . Wigilia w polskiej tradycji to dzień wyjątkowy, 

ma własne zwyczaje, tradycje i wiele obrzędów nie-

odzownie ze sobą powiązanych. W świadomości 

Polaków, Boże Narodzenie zakorzeniło się jako 

wyjątkowy czas dla rodziny. Wszyscy spotykamy się 

przy jednym stole, zapominając stare żale i niesna-

ski, składamy sobie życzenia na nadchodzący rok. 

Niezależnie od czasów  w jakich żyły kolejne poko-

lenia Polaków, Wigilia i Boże Narodze-

nie obchodziliśmy zawsze. Czy to w latach świetno-

ści naszej ojczyzny, czy w czasie niewoli, a także w 

burzliwym okresie wojennym. Niezależnie od tego 

jak nasze życie się toczyło, Wigilia była, jest i bę-

dzie momentem wytchnienia, odpoczynku i nadziei 

na lepszą przyszłość. 

Z Wigilią powiązanych jest wiele obrzędów. Jednym 

z nich jest uroczysta msza święta nazywa-

na pasterką albo północką, ponieważ celebruje się 

ją o północy. W trakcie pasterki głośno biją wszyst-

kie kościelne dzwony w Polsce, śpiewane są pod-

niosłe pieśni kościelne i kolędy, zwłaszcza „Bóg się 

rodzi”, oznajmiająca początek święta Bożego Naro-

dzenia. Nabożeństwo nocne ku chwale Dzieciątka 

Jezus do liturgii Kościoła powszechnego zostało 

wprowadzone w VI wieku. Początkowo pasterka 

odbywała się tylko w Jerozolimie i Betlejem – zwy-

czaj ten celebrowany jest do dnia dzisiejsze-

go. Pasterkę odprawia się w Grocie Narodzenia, 

nazywanej Grotą Mleczną, potem nabożeństwo 

przenosi się do podziemi bazyliki Bożego Narodze-

nia w Betlejem. W podłodze bazyliki, tuż przy ołta-

rzu, mieści się gwiazda srebrna. Gwiazda ta ozna-

cza święte miejsce, w którym na świat miał przyjść 

Jezus Chrystus. Jest to miejsce otoczone wielką 

czcią, odwiedzane przez wszystkich pielgrzymów z 

całego świata chrześcijańskiego odwiedzających 

Ziemię Świętą i Betlejem. 

W Polsce pasterkę zaczęto odprawiać w średnio-

wieczu. Zawsze na tym nabożeństwie pojawiały się 

tłumy wiernych i zwyczaj ten zachował się do cza-

sów współczesnych. Tradycja uczestnictwa 

w wigilijnej pasterce jest żywa i na wsiach, i w du-

żych miastach, a wszystkie kościoły niezmiennie 

są pełne modlących się ludzi. O ile jednak tradycja 

samej mszy zdołała się zachować, to już coraz rza-

dziej odbywają się z tej okazji rozmaite obrzędy. 

Dawniej przed pasterką odbywały się wyścigi bry-

czek i furmanek w drodze do kościoła. Wierzono 

bowiem, że ten gospodarz, który pojawi się w ko-

ściele jako pierwszy, będzie mógł się cieszyć naj-

lepszymi zbiorami. Podobny wyścig, również w in-

tencji udanych zbiorów, organizowano w drodze 

powrotnej, już po zakończeniu nabożeństwa. Mło-

dzi ludzie podczas pasterki pozwalali sobie na licz-

ne psoty. Na przykład krakowscy żacy 

przed pasterką wlewali atrament do kropielnic, 

zszywali w tajemnicy brzegi spódnic modlących się 

w kościele kobiet, przez co wstając z klęczek prze-

wracały się one na podłogę ciągnąc za sobą są-

siadki z ławy. Zwyczaje te były zapowiedzią zbliża-

jącego się karnawału. 

W tradycji chrześcijańskiej Boże Narodzenie, po 

raz pierwszy pojawiło się w 354 roku. 25 grudzień 

jako „oficjalny” dzień Bożego Narodzenia, nie zo-

stał wybrany przypadkowo. Święto to miało stano-

wić przeciwwagę, dla obchodzonego w tym samym 

czasie Dnia Narodzin Niezwyciężonego Słońca, 

poświęconemu perskiemu bogu Mitrze. W polskiej 

tradycji Boże Narodzenie od wieków było obcho-

dzone godnie jako Wielkie Święto. Zwyczaj godne-

go uczczenia świąt Bożego Narodzenia, powiązany 

był ze słowiańskim zwyczajem zaślubin, które ina-

czej określano godami. Takie połączenie wywodziło 

się z tradycji ludowej, w której 25 grudnia był nie 

tylko dniem narodzin Boga, ale również zaślubin 

(godów) dnia i nocy. Z tego też powodu, Boże Naro-

dzenie oraz okres do Trzech Króli nazywa-

no godami bądź godnymi świętami. Dotychczas, w 

liturgii Kościoła, Boże Narodzenie jest pierwszym 

dniem całego cyklu świątecznego, podczas którego 

celebrowane są nabożeństwa i uroczystości ko-

ścielne na pamiątkę narodzenia Chrystusa. Trwają 

one aż do 6 stycznia, do zamykającego cykl wiel-

kiego święta Trzech Króli. Tak wzniosłe święto wy-

magało odpowiedniej oprawy, toteż pierwszy dzień 

godnych świąt, spędzano w rodzinnym gronie, w 

atmosferze spokoju, powagi i na wspólnym śpie-

waniu kolęd. W tym dniu zakazane były wszelkie 

codzienne obowiązki, z wyjątkiem obrządku inwen-

tarza. Nie organizowano zabaw ani wesel. Nie wol-

no było sprzątać, rąbać drwa, przynosić wody ze 

studni, rozpalać ognia pod kuchnią ani gotować. 

Wierzono też, że nie należy  przeglądać się w lu-

strze, czesać i poprawiać splecionych rano warko-

czy. Niezbędne prace należało wykonać dzień 

wcześniej przed Wigilią Bożego Narodzenia. Dzień 

ten spędzano w domu, bez przyjmowania i składa-

nia wizyt, wierzono bowiem, że nie należy domow-

nikom zakłócać spokoju i pobożnego nastro-

ju Bożego Narodzenia. Wszelkie spotkania z krew-

nymi przekładano na dzień następny.  

      

     red.  

NASZE—POLSKIE BOŻE NARODZENIE 

http://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta.html
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MOJĄ PASJĄ JEST TANIEC 
Julia Belką jest uczennicą klasy IV technikum żywienia. 

Mało kto wie, że Julka od lat trenuje taniec, osiąga w tym 

duże sukcesy i jest już trenerką. Poprosiłyśmy naszą kole-

żankę, by opowiedziała o swojej pasji. 

 

Julka: 

Na co dzień uczęszczam do szkoły tańca Street Dance 

Studio w Garwolinie. Przygoda z tym studium trwa już 

pełne 6 lat i kilka miesięcy, a od września tego roku je-

stem również instruktorką i prowadzę tam swoje własne 

zajęcia.  

 

Rodzina niejednokrotnie opowiadała mi, że jeszcze do-

brze chodzić nie umiałam, a już ruszałam się w rytm mu-

zyki. Julka rosła, a zainteresowanie nie mijało. Od 6 klasy 

podstawówki szkolę się w Street Dance, czyli tańcu ulicz-

nym. Zaczęło się w 2011r. gdy jako 12-latka dowiedzia-

łam się o grupie WG, od razu się zapisałam i chodziłam 

tam przez rok. Z tą grupą po raz pierwszy pojechałam na 

zawody, które wygraliśmy, więc dało mi to dużego kopa. 

W 2012 r. grupa się rozpadła i powstało STREED DANCE 

STUDIO - nowa szkoła taneczna. Poszłam więc na dzień 

otwarty i spędziłam tam ponad 8 godzin. Przygoda z tą 

szkołą tańca trwa do dziś. Pierwszy rok był bardzo obfity, 

zapisałam się do trzech grup tanecznych, Street Dance, 

hip-hop i popping. Każda z grup zajęcia miała 2 razy w 

tygodniu, po 1,5h czyli tygodniowo spędzałam tam 9 go-

dzin. Oprócz tego zostawałam jeszcze dłużej lub przy-

chodziłam wcześniej, męcząc trenerów, aby podpowia-

dali mi, nad czym mam pracować.  

 

W międzyczasie uczestniczyłam w wielu pokazach tj. 

WOŚP, Dniach Garwolina, Dniach Górzna, różnego ro-

dzaju piknikach, Święcie Mleka, jako support Dody, wy-

stępowałam w teledysku Bleiz-Nie ma problemu, w Pyta-

niu na śniadanie oraz corocznej Gali Tanecznej kończącej 

sezon w Street Dance Studio. Oprócz występów okolicz-

nościowych, jeździłam na różnego rodzaju zawody, z 

których nie wracałam z pustymi rękoma…. Były to 1, 2 i 3 

miejsca, jednak czasami były i te gorsze dni, kiedy stało 

się poza podium… Szkoliłam się u wielu instruktorów 

polskich,  jak i zagranicznych w różnych stylach tańca.  



 5 

Największym zaszczytem były warsztaty z legendami 

Hip Hopu, tj: Henrym Linkiem i Loose Joint`em - ci pa-

nowie byli jednymi z kilku choreografów Michaela 

Jacksona! 

 

Od zawsze marzyłam, aby zostać zawodową tancerką, 

wygrywać zawody, prowadzić warsztaty taneczne i wy-

stępować u boku gwiazd. Część z moich marzeń zosta-

ła już spełniona, jednak zostanie instruktorem jest tym 

największym marzeniem, które się spełniło. Nie spo-

dziewałam się takiego obrotu sytuacji, mając niespełna 

19 lat.  Ale - jak wiadomo - nic nie staje się tak po pro-

stu, to były tysiące  godzin spędzonych na sali, setki 

upadków, siniaków, kontuzji, chwil zwątpienia…  Jestem 

chyba żywym przykładem, że jeśli w coś wkłada się całe 

serce, to rzeczy z pozoru niemożliwe - stają się możliwe 

 
 

Jednak największą satysfakcję i poczucie spełnienia da-

je mi nie wygrywanie zawodów, a zadowolenie dzieci i 

młodzieży, które uczę. To, gdy widzę ich uśmiechy, gdy 

podchodzą zapytać o muzykę, która „leciała” na zaję-

ciach,  albo pod koniec powiedzą, że choreografia im 

się bardzo podobała, jak wstawiają filmiki, na których 

tańczą moją choreografię,  gdy widzę ich rozwój ta-

neczny… 

 

Obecnie spędzam średnio 8-9 h na sali podczas trenin-

gów własnych i tych, które sama prowadzę.  
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Żeby prowadzić zajęcia, muszę poświęcić jeszcze 

dużo czasu na znalezienie odpowiedniej muzyki, 

ułożenie choreografii, wymyślanie ćwiczeń rozwijają-

cych freestyle i wyobraźnię. Do tego sama w domu 

ćwiczę, aby być coraz lepszą,  ponieważ taniec musi 

być ciągle szlifowany. A to zajmuje naprawdę sporo 

czasu. Jednak praca, która daje przyjemność tak na-

prawdę nią nie jest. 

 

Taniec nie jest już zwykłym hobby, on stał się stylem 

mojego życia. Moi znajomi śmieją się ze mnie, że 

nawet gdy chodzę „po sklepach”, to sobie potańco-

wuję, ale tak to już jest…  A rodzina śmieje się z 

tego, że nawet szafę mam podzieloną na ubrania „te 

do chodzenia” i „te na trening”. 

 

Uważam,  że każda pasja uczy wielu przydatnych 

cech w życiu,  jak pokora, samozaparcie, empatia. 

Jestem wdzięczna swoim trenerom, którzy są na-

prawdę wspaniałymi tancerzami, ale jeszcze lepszy-

mi ludźmi. W każdego z nas (uczniów) wpajana była 

życzliwość i szacunek do siebie nawzajem. Gdy ko-

goś nie było na zajęciach, spotykaliśmy się przed 

zajęciami albo w innym dniu, aby nauczyć tę osobę 

choreografii, żeby nie poczuła się głupio. Gdy chore-

ografia była początkowo za trudna i każdy się pod-

dawał,  trenerzy rozkładali nam ją na części pierwsze, 

aby pokazać, że się da, może nie od razu, nie na 

pierwszych czy trzecich zajęciach, a na dziesiątych, 

czy dwudziestych. Takie działania, z pozoru niewi-

doczne, pokazały nam, że dzięki ciężkiej pracy, moż-

na zdziałać cuda. Z biegiem czasu dostrzegłam, jak 

dużo im zawdzięczam i jak duży wpływ mieli na 

mnie.  

 

Podczas całej drogi tanecznej spotkałam się z różny-

mi „tekstami”, typu: „i na co ci to?”, „tylko dzieci tań-

czą”, „z tańca i tak nie wyżyjesz”… Jakiś czas temu 

poddałam się i zrobiłam sobie przerwę, jednak po 

pół roku stwierdziłam, że był to największy błąd, po-

nieważ w domu i tak tańczyłam oraz tęskniłam za 

ludźmi, którzy byli i są jak rodzina… i wróciłam.  

Osobiście uważam, że najważniejsze jest w życiu ro-

bić to, co się kocha. Nie wyobrażam sobie, żebym 

miała całe życie robić coś, czego nienawidzę. Zawsze 

marzyłam aby moje życie było przepełnione tańcem 

i to się nie zmieniło. Mimo wszystkich stereotypów, 

śmiało mogę powiedzieć, że z tańca da sie wyżyć i 

mam kilku znajomych, którzy wcale nie narzekają, a 

ja bardzo chciałabym do tego grona kiedyś dołączyć  

 

Posiadam dwa szczególne dla mnie ważne wspo-

mnienia, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że 

szkoła tańca to taka moja druga rodzina. Kiedyś na 

zajęciach z akrobatyki spadłam na głowę (i to do-

słownie), wylądowałam w kołnierzu ortopedycznym, 

a to skutkowało dwumiesięczną przerwą w tańcu, 

wtedy grupa nagrała filmik, w którym każdy udawał, 

że chodzi w kołnierzu,  a na koniec jeden z członków 

ekipy rapował, że im przykro, że tak długo mnie nie 

ma. Wszystko zostało wstawione na Facebook’a. 

Innym razem grupa średniozaawansowana wyprawi-

ła mi dziewiętnaste urodziny. Wyobraźcie to sobie: 

idziecie na salę, z daleka widzicie, że światło jest 

zgaszone… w pierwszej chwili pomyślałam, że może 

po-

myliłam godziny, ale poszłam dalej, a tu kilkanaście 

dziewcząt  z tortem, balonami, i prezentami. Wśród 

nich był wyjątkowy prezent; dziewczęta dały mi słoik 

z karteczkami, na których napisały za co mnie tak 

lubią. Tam były naprawdę bardzo miłe rzeczy! 

        

 Julki wysłuchały: Karolina Hys i Justyna Kępka 
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PAULINA SZWED —  

NASZA STYPENDYSTKA 
 

 

Paulina Szwed jest uczennicą klasy czwartej 

technikum w zawodzie technik handlowiec. W 

ubiegłym roku szkolnym uzyskała na świadec-

twie średnią ocen najwyższą w szkole, tj. 5,5. 

Dzięki temu została zgłoszona do programu 

stypendialnego Prezesa Rady Ministrów. Z każ-

dej szkoły tylko jeden uczeń może otrzymać 

takie stypendium, musi to być osoba z wysoką 

średnią ocen, albo ktoś wybitny w jakiejś dzie-

dzinie. Przypominamy, że dla Pauliny to już 

drugie stypendium w bieżącym roku szkolnym -  

w październiku 2018 r. odebrała stypendium 

Starosty Powiatu Garwolińskiego. 

 

Ostatnia uroczystość wręczenia stypendium 

odbyła się we wtorek 4 grudnia 2018 r. w Ze-

spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Sta-

nisława Staszica  w Siedlcach, wzięła w niej 

udział również Pani Dyrektor szkoły w Mięt-

nem. 

 

Naszej stypendystce serdecznie gratulujemy. 

Życzymy jej powodzenia na egzaminie matural-

nym i dostania się na wymarzoną uczelnię. 

Brawo Paulina! 

 

Ps. Paulina jest skromną dziewczyną i nie bar-

dzo lubi chwalić się swoją osobą. Zdradziła 

nam jednak, że chciałaby studiować na kierun-

ku związanym z handlem, ekonomią lub mar-

ketingiem. Trzymamy kciuki! 

      

     red. 
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Przez cały rok 2018 świętowaliśmy stulecie 

wolnej Polski. Z tej okazji w całej Ojczyźnie 

powiewały flagi, śpiewano hymn, organizo-

wano koncerty, biegi uliczne…  

Dzisiaj nie umiemy sobie wyobrazić, co zna-

czy nie mieć wolności, co znaczy nie móc 

mówić w ojczystym języku, albo wyznawać 

wiary naszych ojców. A przecież wcale nie 

tak bardzo dawno, nasi przodkowie, ucznio-

wie tacy jak my i nauczyciele tacy jak my – 

walczyli o upragnioną, utraconą, wyczeki-

waną wolność. 

Setną rocznicę odzyskania wolności uczcili-

śmy w naszej szkole na wiele sposobów.  

9 października została zorganizowana gra 

terenowa, której celem było przybliżenie 

młodemu pokoleniu historii ostatnich stu lat 

od odzyskania niepodległości w 1918 r. W 

organizację gry zaangażowało się Powiato-

we Centrum Kultury z siedzibą w miętnień-

skim dworku oraz Ośrodek Badań nad Tota-

litaryzmami im. Witolda Pileckiego w War-

szawie. Patronat honorowy nad przedsię-

wzięciem objął Starosta Garwoliński. 

O godz. 9.30 społeczność ZS Miętne zgro-

madziła się przed Dworkiem Miętne na uro-

czystej "Odprawie z Marszałkiem". Zainsce-

nizowano odprawę wojskową, jaka miała 

miejsce w 1914 r. na krakowskich Olean-

drach, gdy w swoją drogę ku wolności wyru-

szały oddziały Pierwszej Kompanii Kadro-

wej Legionów Polskich. 

Organizatorzy gry podzielili uczestników na 

6 grup terenowych: dziesięciu uczniów i 

wychowawca klasy, których zadanie pole-

gało na przejściu wyznaczonej trasy w 

określonym czasie (2,5 godziny). Trasa 

przebiegała przez sześć miejsc związanych 

z regionalną i ogólnonarodową historią 

walk o niepodległość - przygotowanych na 

terenie wsi Miętne. 

Na trasie młodzież zapoznawała się z wy-

darzeniami historycznymi w formie nie 

tylko gier i zabaw, lecz również poprzez 

uczestnictwo w inscenizowanych działa-

niach okupantów, np. łapanki, rewizje oso-

biste, zasłony dymne, ostrzał.... . Ważnym 

elementem było oddanie hołdu pamięci ofia-

rom okupanta niemieckiego na tzw. "Lisich 

Jamach" - minuta ciszy, chwila zadumy i za-

palenie "Światła Pamięci" - symbolicznego 

znicza. 

Na mecie trasy uczestnicy mogli nauczyć się 

techniki posługiwania się symboliką narodo-

wą - składania flagi państwowej. 

Uczniowie, którzy nie uczestniczyli w grze 

terenowej korzystali w auli szkoły z projek-

cji filmu o odzyskaniu niepodległości i w 

Dworku - z wystawy o tematyce niepodle-

głościowej, przygotowanej przez Ośrodek 

"KARTA". 

Po zakończeniu rozgrywek, społeczność 

szkolna zebrała się w szkolnej auli na uro-

czystości, która składała się z części arty-

stycznej oraz oficjalnego wręczenia upomin-

ków, nagród i certyfikatów dla wszystkich 

grup. Zaprezentowano pieśni patriotyczne 

przygotowane przez szkolny chór i grupę ar-

tystyczną pod kierunkiem nauczycielek: Olgi 

Domańskiej i Wiktorii Sieradzkiej. Podsu-

mowania dokonała Dyrekcja ZS Miętne: Pa-

ni Dyrektor Lila Nawrocka i Pani v-ce Dy-

rektor Hanna Pyza. 

Uroczystości zakończyliśmy przy ognisku w 

dworkowym parku. Była możliwość posile-

nia się, wymiany wrażeń i wspólnego śpie-

wu pieśni patriotycznych. 

       

  M.Miętkowska, A. Wasilewski 

100 LAT WOLNEJ POLSKI 
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 Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. 
 Nie damy pogrześć mowy, 

 Polski my naród, polski lud, 
 Królewski szczep piastowy. 

 Nie damy, by nas gnębił wróg. 
 Tak nam dopomóż Bóg! 

 

   M. Konopnicka 

    ROTA 
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ZAPYTALIŚMY NAUCZYCIELI I UCZNIÓW  

NASZEJ SZKOŁY, CO DLA NICH ZNACZY  

„BYĆ POLAKIEM” 

 

ANIA z IV TŻ: „Być Polakiem to pamiętać o świętach, być 

dumnym ze swojego kraju.” 

Pani A. WIDELSKA: „ Być Polakiem to czuć tożsamość z 

narodem, kulturą, tradycją. Godnie reprezentować kraj.” 

Pan D. SZUWARA: „ Kochać Ojczyznę i jej służyć, bo tu się 

urodziłem, więc jestem związany z tą ziemią, chcę jej słu-

żyć i pracować dla niej.” 

Pani dyrektor L. NAWROCKA: „ Być Polakiem, to solidnie 

pracować, płacić podatki, szanować tradycje, dobrze mó-

wić o Ojczyźnie. Jako matka – wychować dzieci w posza-

nowaniu tradycji i symboli narodowych.” 

MONIKA z II THL: „Być Polakiem to żyć i umierać dla Ojczy-

zny.” 

NATALIA i EMILIA z I TŻ: „ Być Polakiem to szanować go-

dło, pamiętać o przodkach.” 

Pani M.MIĘTKOWSKA: „Być Polakiem to szanować symbo-

le, krzewić tradycję, kulturę, religię, obchodzić święta.” 

       

    W. Siejka i G. Szypulska 

 

 

 

 

9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11, zgromadze-

ni przed Pomnikiem Krzyża, odśpiewaliśmy wyjątkowo uro-

czyście Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób włączyliśmy 

się w ogólnopolską akcję bicia rekordu we wspólnym śpie-

waniu hymnu, zainicjowaną przez Radę Dzieci i Młodzieży 

działającą przy MEN. Tuż po hymnie odbyło się ślubowa-

nie klas pierwszych – Pani Dyrektor Lilla Nawrocka pod-

kreśliła wyjątkowość tego wydarzenia: uczniowie klas 

pierwszych na pewno nie zapomną, że naukę w naszej 

szkole rozpoczęli w 100. rocznicę odzyskania niepodległo-

ści. Po ślubowaniu uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

szkoły wzięli udział we Mszy Św. celebrowanej przez Pro-

boszcza Parafii w Miętnem - Jerzego Janowskiego. Ksiądz 

Proboszcz mówił piękne słowa do zgromadzonych: o tym 

że bycie Polakiem to powód do dumy, o tym że Polska jest 

w wyjątkowym momencie w swoich dziejach, bo jest wol-

na, dynamicznie się rozwija i potrzebuje silnych, odważ-

nych obywateli. Wspomniał również o wydarzeniach z roku 

1983/84 w Miętnem, o bohaterstwie uczniów, którzy wte-

dy nie bali się stanąć w obronie Krzyża – ich postawa jest 

wyzwaniem dla dzisiejszej młodzieży. Na zakończenie uro-

czystości został posadzony „dąb stulecia”, a razem z nim 

zakopana „kapsuła czasu”. W kapsule znalazła się lista 

aktualnych uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły 

oraz przesłanie do tych, którzy za sto lat otworzą kapsułę. 
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OTRZĘSINY 

 

W poniedziałek 10 grudnia samorząd szkolny przygoto-

wał dla uczniów klas pierwszych otrzęsiny. 

Pierwszoklasiści rywalizowali w najróżniejszych konku-

rencjach: odgadywali kalambury, rysowali portrety swo-

ich wychowawców, ścigali się w workach, obierali jabł-

ka, śpiewali, tańczyli i rozśmieszali zgromadzoną pu-

bliczność. 

  

Otrzęsiny to (podajemy definicję za Wikipedią) „ rytual-

na inicjacja do grupy pełniąca niekiedy rolę obrzędu 

przejścia, czy osiągnięcia dojrzałości”. Tak było i u nas: 

pierwszoklasiści przeszli prawdziwą inicjację na 

uczniów naszej szkoły. Dostarczyli nam przy tym du-

uuużo dobrej zabawy :)) 

    red.  


