
 

 

  

W numerze: 
Aktualia 2 

Wszystko zależy od 

nas! 

3 

Nasz głos w sprawie 

Bożego Narodzenia 

4 

Wszystko zależy od 

nas! cd  

5 

Świąteczne wiersze Jo-

asi  

6 

Na warsztacie recen-

zenta  

7 

Dzieciństwo a dalsze 

życie  

8 

Wisienka na torcie... 

 
Nasz głos w sprawie 

domu 

 

OKpressik  

 

                        

9 

 

10 

 

 

11-14 

  

Gazetka Szkoły Podstawowej nr 18  

im. Macieja Rataja w Lublinie 

Rok szkolny 2018/2019, nr 2 

    NIECH  W 2019 ROKU  

NIKT CZASU  

NIE LICZY. 

TO PONOĆ PRZYWILEJ 

LUDZI SZCZĘŚLIWYCH. 



 

 

Działo się! Oj, działo!  

A wszystko za sprawą 

naszych szkolnych Jase-

łek.   Piękna tradycja, 

pięknie  przedstawiona.  

Tę niezapomnianą imprezę 

przygotowali nauczyciele 

katecheci i wychowawcy 

klas pierwszych i drugich 

oraz zaprzyjaźnieni pedago-

dzy. Złote medale odwagi 

należą się naszym najmłod-

szym kolegom i koleżan-

kom za nie lada  wyczyn 

zagrania i zaśpiewania pięk-

nej pastorałki i kolęd oraz 

taniec z flagami. Każdy po-

starał się o właściwy do roli 

strój. Widzowie mieli wra-

żenie, że w Polsce, tak bo-

gatej w tradycje, na nowo 

narodził się Bóg. Redakcja 

OKpress’a nawet podpytała 

kilkoro gości o wrażenia  

i okazało się, że  oczom 

widzów nie  umknęły stroj-

ne choinki, piękne złote 

drzewo oraz mnóstwo  

drobnych lampeczek, które 

przypominały mieniące się 

zimową, mroźną nocą 

gwiazdy, choć ta, z Betleje-

mu świeciła najjaśniej. Od-

wiedziły nas przedszkolaki  

i ich opiekunowie, dyrekto-

rzy szkół, państwo radni, 

przedstawiciele Rady Dziel-

nicy Wieniawa, studenci 

UMCS z Wydziału Humani-

stycznego i oczywiście ro-

dzice i dziadkowie akto-

rów. 

Jaka szkoda, że coraz rza-

dziej możemy wystawiać na 

szkolnej scenie  przedsta-

wienia, może kiedyś… 

(Red.) 

głości. Działania prowadzo-

ne są we współpracy z Fun-

dacją Działań Edukacyjnych 

KReAdukacja przy wspar-

ciu finansowym miasta Lu-

blin. Kilkunastu uczniów 

naszej szkoły zebrało mate-

riały dotyczące historii Lu-

blina w okresie I wojny 

światowej i w pierwszych 

latach II Rzeczypospolitej,  

a następnie przygotowało 

prezentacje dostosowane 

Grupa uczniów naszej 

szkoły przybliża swoim 

kolegom wydarzenia i miej-

sca na terenie Lublina, 

związane z odzyskaniem 

niepodległości przez Pol-

skę. Prezentacje rozpoczęły 

się 7 listopada. Projekt 

„Lublin na drodze do nie-

podległości. Miejsca, ludzie, 

wydarzenia” został zorgani-

zowany z okazji 100. rocz-

nicy odzyskania niepodle-

do różnych grup wieko-

wych. W ramach spotkań 

w poszczególnych klasach 

wszyscy uczniowie Szkoły 

otrzymują przypinki, doty-

czące 100. rocznicy odzy-

skania niepodległości przez 

Polskę. Po zakończeniu 

prezentacji w szkole grupa 

uczniów realizujących pro-

jekt przedstawi zabrane 

materiały na spotkaniu  

z seniorami.  Red. 

Jasełka Polskie 

Adwentowy Lublin   

OKpress nagrodzony 

miejsce wśród szkół woje-

wództwa lubelskiego, które 

również nadesłały swoje 

gazetki. Jest to dla nas duże 

wyróżnienie, gdyż nasi star-

si koledzy z Unii mają  

w redagowaniu pisma 

szkolnego duże doświad-

czenie. Ich gazeta nagradza-

na była na wielu konkur-

sach, a niektórzy absolwen-

ci są teraz profesjonalnymi 

dziennikarzami. Jeśli się 

uczyć, to od najlepszych.  

Poprzedni numer na-

szej gazetki był w cało-

ści poświęcony upa-

miętnieniu odzyskania 

niepodległości przez 

Polskę. I tenże numer 

otrzymał nagrodę. 

Nasza redakcja gościła na 

kolejnych Warsztatach 

Dziennikarskich im. Beaty 

Nowak organizowanych 

przez III LO w Lublinie.    

Z rąk Pana Dyrektora ode-

brała nagrodę, zajmując II 

„(…) wół i osioł 

w szopie 

byli, 

i pasterze 

w jednej chwili 

do stajenki 

przybieżeli 

tam, gdzie 

aniołowie 

w bieli 

pochyleni nad 

Dzieciątkiem 

śpiewali (…)” 

 

Z pieśni ludowej. 

 

  

Str. 2  

Poza tym nagroda zobowią-

zuje. Dyktafon, który 

otrzymaliśmy jako prezent, 

będzie nam  służył i nas 

inspirował do rozmów  

z ciekawymi osobami. 

Spotkanie w III LO było 

bardzo pouczające. Po raz 

kolejny mogliśmy dotknąć 

wnętrza reportażu, formy, 

którą niby realizują wszyscy 

dziennikarze, lecz tylko 

nieliczni potrafią zaciekawić 

tematem i formą. (Red.) 



 

 

 

Wszystko zależy od nas! 

 

Str. 3  

Nie chcę, by odebra-

no mnie jako starego 

malkontenta, ale fakt 

jest faktem – od ja-

kiegoś czasu idziemy 

jedynie w kierunku 

tymczasowej satys-

fakcji i pieniędzy, 

mając w głębokim 

poważaniu efekty 

naszych działań za 

kilkadziesiąt najbliż-

szych lat. Zapomina-

my, że w świecie, 

który gotujemy na-

szym dzieciom też 

będą żyli ludzie i im 

również będzie zależało na dogodnych, komfor-

towych warunkach egzystencji. Mimo wszystko 

jest jeszcze nadzieja na to, że nie zniszczymy 

totalnie planety i kultury idąc w stronę zaspoko-

jenia tymczasowych zachcianek, a ową nadzieją 

jest nasze najmłodsze pokolenie, młodzi ludzie. 

Czy jest jednak szansa na to, że w kapitalistycz-

nym świecie jednorazowości będą mieli chęci, by 

realizować szlachetne i altruistyczne postawy? 

Owszem, i, wbrew temu, co mogłoby się wyda-

wać, naprawdę spora. Dom rodzinny, w którym 

przyjdzie żyć naszym dzieciom, ma w tym zada-

niu kardynalne znaczenie. 

 

    Trudno się dziwić – to właśnie tam każdy człowiek 

się wychowuje, poznaje dobre (a nieraz i złe) wzorce,  

a finalnie decyduje, czy podążać ich śladem. Nieocenio-

ne wręcz znaczenie mają tu pozornie błahe czynniki – 

literatura i sztuka, z którą dziecko obcuje, zachowanie  

i postawy rodziców (z tak drobnymi szczegółami jak 

chociażby używanie wulgaryzmów), znaczenie rodziny  

i tradycji, ale również postępu i rozwoju… Niespełna 

sto lat temu najmłodsi z nas chwytali za karabiny  

i z pełną świadomością ruszali do walki za wolną ojczy-

znę, doskonale wiedząc, że podczas owej batalii mogą 

zginąć krwawą i bolesną śmiercią. Czy dziś, w dobie 

Internetu, Messengera i „XD”, nasze dzieci zdobyłyby 

się na taki akt heroizmu? Jeśli będziemy umieli odpo-

wiednio je wychować, jest na to bardzo duża szansa. 

Odpowiednio… czyli jak? 

 

 Cześć, gdzie uciekasz, skryj się pod mój parasol 

 

    W celu odpowiedzi na pytanie z końca poprzedniego 

akapitu warto byłoby cofnąć się kilkadziesiąt lat wstecz, 

do roku 1941. Wtedy właśnie Alek, Rudy i Zośka, bo-

haterowie powieści reportażowej Aleksandra Kamiń-

skiego pt. „Kamienie na szaniec”, brali udział w akcjach 

dywersyjnych i sabotażowych w okupowanej Polsce. 

Ani przez chwilę nie zwątpili w sens swojej misji, więcej 

– nie zdradzili Polski nawet podczas okrutnych 

„przesłuchań”. Co mogło sprawić, że tak młodzi chłop-

cy potrafili wykazać się tak godną podziwu odwagą, 

zawziętością i patriotyzmem? Niewątpliwie gigantyczne 

znaczenie miał tutaj dom rodzinny, z którego wyszli 

niemal prosto na wojnę. Żyjąc w duchu celebrowania 

niepodległej Polski, poznawania utworów klasyków (z 

„Testamentem moim” Juliusza Słowackiego na czele), 

uznając Ojczyznę za najwyższą wartość i dobrze pamię-

tając, jak wiele przecierpiała, ta trójka chłopców od 

początku wiedziała, że nie można ponownie dopuścić 

do sytuacji, w której Polska znów będzie musiała przez 

ponad sto lat walczyć o podstawowe prawa człowieka. 

Proszę spojrzeć na postawę bodaj najodważniejszego  

z bohaterów utworu Kamińskiego, Rudego – podczas 

krwawego, bolesnego przesłuchania, podczas którego 

groziła mu śmierć, nie pisnął ani słowa, dokładając swoją 

małą cegiełkę do pokonania przez aliantów III Rzeszy, za 

co ostatecznie przypłacił życiem. Czy bez odpowiednie-

go wychowania w duchu patriotycznych postaw byłby  

w stanie dokonać tak heroicznego czynu? Śmiem wąt-

pić. 

Ty dziwnie oburzona odpowiadasz „nie trzeba” 

Chcąc dosadnie podkreślić, że moja teza jest absolutnie 

uniwersalna i dotyczy obywatela każdego państwa po-

wołam się na komiks… z odległego Kraju Kwitnącej 

Wiśni, mianowicie „Do Adolfów” autorstwa Osamu 

Tezuki. Ta żeniąca ze sobą pompę i epickość z intymno-

ścią i kameralnością opowieść, uznana przez krytyków 

za absolutnie wybitną, również rozgrywa się podczas 

wojny. Opowiada, między innymi, o losach Adolfa Kau-

fmanna, młodego chłopca, któremu żyć przyszło w jed-

nym z najgorszych momentów w dziejach ludzkości. 

Wychowuje się po części jeszcze w przedwojennych 

czasach, w których, mimo niemieckiego obywatelstwa, 

bawi się z najlepszym przyjacielem… Żydem. Ten prze-

konuje go, że nienawiść do ich rasy jest głupim i nie-

sprawiedliwym uprzedzeniem, udowadnia mu, że mimo 

różnic w wyglądzie każdy dobry człowiek ma taką samą 

wartość. Gdy jednak zaczyna się wojna, ojciec młodego 

Kaufmanna, zatwardziały antysemita i poplecznik same-

go Hitlera, zabrania mu przyjaźni z żydowskim przyja-

cielem. Jego wychowanie w duchu niezdrowej nienawi-

ści do obcych ras, karmienie dziecka nazistowską pro-

pagandą i przekonywanie go do wyższości „rasy panów” 

nad resztą świata sprawia, że syn szybko zapomina  

o naukach przyjaciela, a już niedługo ściska rękę same-

mu Hitlerowi…  

    (cd na str. 5) 



 

 

Uwielbiam święta Bożego 

Narodzenia! Jest to moje 

ulubione święto w roku, 

wyjątkowy czas, bo ludzie 

zapominają o wszystkich 

swoich problemach i pró-

bują spotkać się z rodziną,  

być z nią razem. Naprawdę 

wierzę w to, iż Boże Naro-

dzenie pomaga zmienić się 

na lepsze i sprawia, że sta-

jemy się uprzejmi, przyjaźni 

i hojni wobec siebie. 

Jak spędzam święta? Po-

dobnie do większości ro-

dzin. Parę dni przed święta-

mi wysyłam kartki z życze-

niami oraz kupuję prezenty 

dla swoich bliskich. Sprzą-

tam dom, aby nadać mu 

wyjątkowy blask i wygląd. 

Pomagam mamie w goto-

waniu potraw i pieczeniu 

świątecznych ciast. W Wi-

gilię razem z siostrą oraz 

tatą ustawiamy choinkę  

i dekorujemy ją. Przychodzi 

czas na kolację wigilijną. 

Całą rodziną  zasiadamy do 

świątecznego stołu. Zawsze 

zostawiamy jedno wolne 

miejsce dla zbłąkanego go-

ścia. Zanim rozpoczniemy 

posiłek, czytamy Ewangelię, 

dzielimy się opłatkiem. Na-

stępnie ze smakiem zjada-

my tradycyjne potrawy.  

Kiedy zaświeci na niebie 

pierwsza gwiazdka rozpa-

kowujemy prezenty, śpie-

wamy kolędy. Bywa, że  

o północy idziemy na pa-

sterkę, świętując Boże Na-

rodzenie. 25 grudnia za-

zwyczaj spędzamy w domu. 

W drugi dzień świąt przyj-

mujemy gości lub sami  do 

rodziny. Julia Michalak 

do przyjścia Trzech Króli 

do leżącego w stajence 

Jezusa i podarowania mu 

złota, kadzidła oraz mirry. 

Nie możemy także zapo-

m n i e ć  o  j e d n y m 

z przyjemniejszych świą-

tecznych zajęć, a mianowi-

cie o pieczeniu piernicz-

ków! Nadia Boguta  

 

Święta Bożego Narodzenia 

to najważniejsze jak i naj-

bardziej uroczyste święta w 

roku. Wspominamy w te 

dni: Wigilię Bożego Naro-

dzenia, Narodziny Jezusa 

Chrystusa oraz św. Szcze-

Święto Bożego Narodzenia 

w tradycji chrześcijańskiej 

to dzień upamiętniający 

narodziny Chrystusa.  Przy-

pada on na 25 grudnia. 

Uważam ten dzień za na-

prawdę miły i przyjemny, 

gdyż jest to czas, który 

s p ę d z a m y  w s p ó l n i e 

z rodziną, dzielimy się 

opłatkiem, składamy sobie 

n a w z a j e m  ż y c z e n i a 

i słuchamy kolęd. W bożo-

narodzeniowych tradycjach 

zapisało się także ubieranie 

choinki oraz obdarowywa-

nie się nawzajem prezenta-

mi. Zwyczaj ten nawiązuje 

pana. Kiedy zbliża się Wigi-

lia, dekorujemy domy, 

ubieramy choinkę i czeka-

my na pierwszą gwiazdkę 

aby usiąść do stołu. Waż-

nym elementem tego dnia 

jest przygotowanie dodat-

kowego nakrycia dla gościa 

oraz dzielenie się opłatkiem 

i czytanie fragmentu Pisma 

Świętego. Zachowujemy 

tradycję 12 potraw, sianka 

pod obrusem, odświętnie 

przygotowanych dekoracji. 

Jest to bez wątpienia naj-

piękniejsze święto w roku. 

Emilia Gurna 

 

Nasz głos w sprawie Bożego Narodzenia 

to wyjątkowy czas, kiedy 

mogę oderwać się od za-

bieganej rzeczywistości  

i ten jeden raz w roku zo-

baczyć się z rodziną i z nią 

porozmawiać.  

Maja Poniewozik 

 

Boże Narodzenie jest naj-

bardziej wyczekiwanym 

świętem chyba przez 

wszystkich ludzi, na całym 

świecie. Dzieci czekają na 

prezenty, a starsi, aby zoba-

czyć się z innymi i spędzić 

miło czas, trochę odpocząć. 

To oczekiwanie widać już 

przed świętami, kiedy 

wszyscy domownicy mają 

coś do zrobienia. W skle-

pach jest więcej ludzi, orga-

nizowane są jasełka, wigilie 

w  instytucjach. Jednakże 

trzeba pamiętać, że urodzi-

ny bez jubilata to nie uro-

dziny, więc nie zapominaj-

my o Jezusie, że to On jest 

najważniejszy w tym dniu.  

Ola Gora 

Święta Bożego Narodzenia 

to czas kiedy świętujemy 

narodziny pana Jezusa. Spo-

tykamy się z bliskimi i zasia-

damy do stołu na którym 

jest 12 potraw. Dzieci wy-

czekują pierwszej gwiazdki, 

by pobiec do choinki pod 

którą leżą prezenty. O pół-

nocy wybieramy się do 

kościoła na uroczystą pa-

sterkę. Następnego dnia 

budzimy się i w rodzinnej 

atmosferze spędzamy  

2 dzień świąt. Dla mnie jest 

„Gdy nie masz 

pomysłu na 

prezent, 

możesz 

zapakować 

odrobinę 

miłości.” 

ks. Wojciech 

Str. 4 

 

 

 



 

 

 (cd. ze str. 3) 

Wpływ ojca na postawy syna był więc gigantyczny i sy-

tuacja w domu rodzinnym w bardzo krótkim czasie 

totalnie przemodelowała światopogląd młodego Kau-

fmanna... 

 

Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali... 

    Przykłady można mnożyć i mnożyć, ale wydaje mi się, 

że nie jest to potrzebne -  dwie, skrajnie różniące się 

formą i charakterem sytuacje udowadniają, że postawio-

na przeze mnie teza znajduje swoje odzwierciedlenie w 

rzeczywistości. Zarówno Adolf Kaufmann, jak i Alek, 

Rudy i Zośka, gdyby nie wychowanie i charakter dzie-

ciństwa oraz domu rodzinnego, byliby zupełnie innymi 

ludźmi. Pamiętajmy o tym za każdym razem, gdy posta-

nowimy nauczyć dziecka czegoś nowego – wychowujmy 

potomstwo ze świadomością, że to ono stanowi przy-

szłość naszej planety. Świat należałoby wreszcie zacząć 

naprawiać, a nie wciąż psuć, więc wszystko w rękach 

młodego pokolenia – a nuż to właśnie Twoje, Drogi 

Czytelniku, dzieci będą kiedyś opisywane w powieściach 

reportażowych i uznawane za wzór. Trzymam kciuki. 

               Antoni Antoszek 

 

Jest jedno szczególne miejsce, które od samego 

początku, od najmłodszych lat, kształtuje cha-

rakter, nawyki i priorytety każdego człowieka. 

Miejsce to daje poczucie bezpieczeństwa, rodzi 

zaufanie w dziecku przede wszystkich dzięki do-

świadczaniu bezwarunkowej miłości, akceptacji, 

ale również dzięki wpajaniu najważniejszych za-

sad życiowych. Miejscem tym jest grono najbliż-

szych osób - rodzinny dom. 

   Często kojarzy się nam z rodzinnym szczęściem, dzie-

ciństwem i młodością. Stworzenie prawdziwego domu 

jest bardzo ważne w procesie wychowania młodego 

człowieka. To właśnie tutaj rozwija się i formuje jego 

charakter, tutaj uczy się otaczającego świata, dlatego 

też tak istotne są relacje, jakie panują w domu.  

   Jako pierwszy argument podam postawę głównych 

bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego od.,, Kamie-

nie na Szaniec. Alek, Rudy i Zośka wychowywali się  

w mądrych, inteligenckich rodzinach. Ich rodzice byli 

nauczycielami, kierownikami lub naukowcami. Z domu 

wynieśli swoje życiowe wartości jakimi były patriotyzm  

i walka za ojczyznę. To dzięki postawom wyniesionym  

z domu przeciwstawiali się Hitlerowcom oraz nie dawali 

się zgermanizować. Walczyli ze swoimi okupantami, 

narażając przy tym swoje życie. Myślę, że to idealny 

przykład pokazania, jak bardzo ważna jest wiedza i po-

stawa wyniesiona ze swojego rodzinnego domu. 

   W Polsce większość rodzin jest wierząca i co tydzień 

chodzi do kościoła. Najważniejszą księgą chrześcijan jest 

oczywiście Biblia. Z niej wyrasta światopogląd, system 

wartości i ideałów, bogactwo literatury i sztuki. Dla 

chrześcijan Biblia jest księgą świętą, autorytetem religij-

nym. Wyjaśnia stworzenie świata, opisuje też jego ko-

niec w zgodzie z wiarą swoich wyznawców. 

Oprócz tego ta księga jest ważna dla całej ludzkości, 

gdyż stworzyła obowiązujący do dzisiaj ogólnoludzki 

kodeks moralny, kodeks zasad i wartości. Biblia jest 

wielką opowieścią o człowieku, o jego uczuciach, na-

miętnościach, o złożoności ludzkiej natury. Pokazuje 

ludzkie błędy i znakomitości. Tworzy optymistyczny 

wizerunek człowieka, który, choć jest istotą kruchą  

i słabą, zawsze korzysta z bezcennego daru Boga - rozu-

mu i wolnej woli. 

   Człowiek sam musi określić, co w jego życiu jest naj-

ważniejsze. Każdy z nas musi wybrać swoją ścieżkę, 

kierując się licznymi drogowskazami, które na niej spo-

tyka. Wskazówek, zasad, reguł postępowania jest wiele. 

Wśród nich istnieją takie, które uznajemy za uniwersal-

ne. Świat nie jest czarno-biały. Wiele problemów nie ma 

jedynego, właściwego rozwiązania. Od najmłodszych już 

lat uczymy się odróżniać dobro od zła. Uczą nas tego 

rodzice, wychowawcy, nauczyciele, jednak wiedzę tę 

czerpiemy również z literatury, nazywanej nauczycielką 

życia. To w niej znajdujemy wzorce, ideały, z których 

wybieramy te najważniejsze, pozwalające żyć godnie.   

              Sebastian Grabowski 

Wszystko zależy od nas! 
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Serce (białe) wybijane 

 

 

Gdy ciemność w oczach wzrasta 

a łzy z nich wylane 

Przestają istnieć. 

Te święta ukochane 

 

Utulone do poduszki 

I grudniowe- 

to i jasne 

Przy nich nigdy już nie zasnę 

 

Przy choince siedzę cicho 

I wsłuchuję się w melodię 

Przez rytm serca wybijaną 

Tup-tup-bum-bum 

 

Niezapomnianą 

 

I tych serc wspólne brzmienie 

i moje serce usłyszane 

Wpasowuję się w melodię 

Jak orkiestra- serce wybijane 

 

I wszyscy, choć na co dzień 

Tacy sporni, tacy ciemni 

Dzisiaj biali są jak śnieg 

Co na dworze prószy 

 

Wyglądam z sieni. 

Białe serca- zmieniam się 

Świąteczne wiersze Joasi  

  

Przy kominku 

 

Przy kominku 

Jest tak ciepło 

Jasny płomień- szary popiół 

Białe serce 

 

Przy kominku 

Smutku kobierce 

A i chwile ciepłe 

Są z popiołem utrącane 

 

I zostaje tylko ciepło 

 

Ciepło nie tylko serca grzeje 

Tak świątecznie rozpalone 

I jak ogień płoną śniegiem 

Takie miłe- A za oknem dziś wiatr 

wieje 

 

Przy kominku- 

I tak ciepło 

 

 

Czy tak być miało? 

 

Wszędzie biało 

czy tak być miało? 

Czy choć raz to zobaczyłeś? 

To co ci pozostało? 

 

Dzieckiem być- 

Cudowna sprawa 

Białe święta 

Miłość wiara 

 

Dziś jubilacie starszy 

Co ci pozostało? 

Czy świerk czujesz- 

Zielone święta 

Czy tak być miało? 

 

Lecz gdy przy stole 

Bliskich masz przed oczami 

Czerwone święta 

Namaluj  ustami 

 

I choć  pierwszej gwiazdki nie ma 

ale miłość w domu trwa 

Te kolorowe święta... 

Niech spłynie biała łza 



 

 

  

Dwa dni temu Polskę obiegł news o rozwiązanym konkursie na kartkę świąteczną, 
organizowanym przez Ministerstwo Kultury. Chyba nikt nie spodziewał się, że ogłoszenie 
laureatów wywoła taką burzę. Ministerstwo natychmiast usunęło wyniki oraz zaczęło kajać 
się i tłumaczyć, że najwidoczniej padło ofiarą niewybrednego żartu ze strony niezależnego 
jury (pracowników Akademii Sztuk Pięknych, których o “niewybredny żart” raczej trudno 
posądzać).  

O co poszło? Pies pogrzebany leżał w stylistyce zwycięskich prac, bynajmniej nie podno-
szącej na duchu, wesołej i banalnie świątecznej. Laureatki przedstawiły temat konkursu, pol-
skie święta, jako: utrzymanych w stylu starych, wypłowiałych książek z biblioteki kolędników 
(miejsce pierwsze), zdominowane zimnymi barwami płonące na sianku świeczki (drugie) i czar-
ny szkielet karpia, układający się w kształt choinki (trzecie). Reakcja internautów była tyleż na-
tychmiastowa, co kategoryczna - „zgroza”, „epatowanie brzydotą” i „krzywdzący obraz świąt”, 
czyli wypowiedzi najbardziej oburzonych użytkowników, szybko zdominowały szczyty list ko-
mentarzy. Usunięte wyniki szybko zastąpiono “jedyną oficjalną” kartką świąteczną, tym razem 
bardziej kanoniczną - śliczną Maryją tulącą młodego Jezuska.   

Pomijam fakt, że zachowanie w stosunku do zwyciężczyń - uczennic liceum plastyczne-
go, obrzuconych błotem nie tylko przez internautów, ale i samego organizatora, jest dość nie 
na miejscu. Istota sytuacji jest znacznie bardziej bolesna – dziewczyny pokazały święta takie, 
jakimi je widzą, zaprezentowały szarą - dla internautów widocznie zbyt szarą - rzeczywistość. 
Szkielet losowego, Bogu ducha winnego karpia, zabijanego przez każdego z nas, zjadanego  
z obowiązkowym narzekaniem na ości, a potem zapominanego. Wpisanego w tradycję świąt 
niczym choinka, w tym przypadku, jak pokazała jedna z laureatek, trupia i posępna choinka, bo 
jak inaczej opisać zwyczaj polegający na radosnym mordowaniu ryby w imię wesołej i beztro-
skiej wigilijnej kolacji? Szarych, powtarzalnych kolędników, którzy święta traktują jako okazję 
do łatwego zarobku? Ale też świątecznych promocji i eventów w grach, konsol kupowanych za 
grube pieniądze, w imię spełniania marzeń, pań domu harujących już kilka dni przed Wigilią, 
aby było idealnie dwanaście idealnych potraw, przez co siadając do stołu są wymęczone i wła-
ściwie to pragną, by ten dzień już się skończył? Otwieranie kolejnego prezentu, na którego wi-
dok trzeba nieszczerze się uśmiechnąć i przytulić darczyńcę?   

Może i taka rzeczywistość ma dla niektórych swój urok, ale czy przypadkiem nie zapo-
mnieliśmy o tym, co najważniejsze?  

 
  Antoni Antoszek 
 
 
  
PS/ Nasza szkoła również organizuje konkurs na kartkę 
świąteczną, ale jego laureaci obraz świąt pozostawiają 
w zgodzie z tradycją :-) Ta jest autorstwa Stanisława 
Woźniaka z kl. 1b . 
(Przyp. Red.)  

Na warsztacie recenzenta 
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Istnieje wiele teorii do-

tyczących tego, jak sta-

jemy się tym, kim jeste-

śmy. Czy jest to kwestia 

genów? Środowiska?  

A może jest to boska 

loteria - jednym dane 

jest bycie miłym, dru-

gim szczerym? Nieza-

przeczalnie jednak, wy-

chowanie ma olbrzymi 

wpływ na nasze życie - 

na postawy, jakie przyj-

mujemy, na nasze upo-

dobania oraz całokształt 

charakteru. Dowody na 

to możemy znaleźć w wielu tekstach kultury,  

a ich przykłady podam poniżej. 

 Patriotyzm, honor i braterstwo - wartości, któ-

re często pojawiają się w polskich dziełach ze względu 

na naszą tragiczną historię, wartości, których realizowa-

nie sprawia, że życie staje się godne naśladowania, war-

tości, które były najważniejsze dla bohaterów powieści 

A. Kamińskiego pt. “Kamienie na szaniec”. Zośka, Alek  

i Rudy, zaledwie dziewiętnastoletni warszawscy harce-

rze, poświęcili wszystko - w tym młodość i marzenia - w 

imię Ojczyzny i wyżej wspomnianych wartości patrioty-

zmu, honoru i braterstwa. Mieli jednak wybór, nie byli 

zobligowani do walki, mogli się ukryć i przeczekać trud-

ny czas II wojny światowej. A mimo to wybrali obronę 

Polski, narażając się przy tym na ogromne ryzyko - ryzy-

ko śmierci. Ta odważna decyzja pokazuje, jakich warto-

ści i zasad uczeni byli w domu rodzinnym. Zostali wy-

chowani na prawdziwych bohaterów. A jak? W dzieciń-

stwie czytano chłopcom dzieła wybitnych polskich pisa-

rzy i poetów, którzy obierali wolność i poczucie naro-

dowości jako to, co jest najważniejsze. Wychowanie w 

duchu patriotyzmu sprawiło, że Zośka był bardzo przy-

wiązany do rodziny, a zwłaszcza matki, której to rolą 

było przekazywanie tych wartości. Zaś rodzice Rudego 

byli wykształconymi ludźmi, a jego dom był pełen miłości 

i poczucia bezpieczeństwa, co niewątpliwie miało wpływ 

na później przyjmowane postawy patriotyczne przez 

chlpoca. Ojciec-nauczyciel przekazywał te idee, którymi 

sam się kierował. Chłopcy, pięknie żyjąc i pięknie umie-

rając dla dobra narodu dowodzą, jak pięknie zostali wy-

chowani. 

 Z pewnością każdy z nas zna historię pewnego 

zgorzkniałego skąpca, który po odwiedzinach trzech 

duchów przechodzi wewnętrzną przemianę. Uważam, 

że w “Opowieści wigilijnej” również możemy zaobser-

wować, jak wielki wpływ na głównego bohatera, Scroo-

ge’a, miał dom rodzinny, chociaż jest to zupełnie inny 

przypadek niż w godnym pochwały przykładzie wycho-

wania w “Kamieniach…”. Ebenezer w bardzo młodym 

wieku - zaledwie kilku lat - został osierocony przez mat-

kę. Był pozostawiony na łaskę bezwzględnego ojca, któ-

ry wcześnie wysłał chłopca do szkoły z internatem, by 

zaoszczędzić czas i siły spędzone na wychowywaniu 

chłopca. Brak miłości i opieki sprawił, że chłopiec szyb-

ko wydoroślał, ale także stał się chciwy, surowy oraz 

bezwzględny, zupełnie jak jego ojciec. Wzorzec okru-

cieństwa utkwił w młodej, niedojrzałej głowie, aby  

w późniejszych latach zaowocować. Bez wątpienia, wy-

chowanie (a raczej jego brak) nieodzownie wpłynęło na 

późniejsze losy i charakter Scrooge’a. 

 W jednej z piosenek zespołu „Dżem” możemy 

usłyszeć powtarzalne kilkakrotnie zdanie: „Kiedy byłem 

małym chłopcem, hej! Wziął mnie ojciec i tak do mnie 

rzekł (…)”. Po każdym wprowadzeniu ojciec daje życio-

we rady swojemu synowi, który, jak wiemy z biografii, 

wokalisty, skończył źle, ale relacje i kontakt z jego rodzi-

cielem były dla Ryszarda Riedla bardzo ważne. Zresztą  

i w piosence wiele tych ojcowskich rad zmienia swoje 

priorytety z upływem czasu, który rzutuje na losy syna  

i ojca. Jedno jest pewne - ich rozmowy i budowanie 

relacji stały się pretekstem do napisania tekstu piosenki, 

który śpiewają do dziś wiekowo różne pokolenia. 

 W innym tekście piosenki, śpiewanej przez 

Alicję Majewską, czytamy: „To nie sztuka wybudować 

nowy dom. Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę. 

Podków szczęścia nie wyrzuca się na złom, 

nie wynosi się na śmietnik snów i wzruszeń”.  

 Symbol rodzinnego domu powraca również  

w polskim filmie. Na pewno wiele osób oglądało losy 

Andrzeja Talara w powojennej Warszawie, gdy 

„wszystko było nasze”, gdy kobiety wsiadały na traktory, 

a chłopom zabierano plony na wyżywienie połowy stoli-

cy. W serialu „Dom” Jana Łomnickiego główny bohater, 

pochodzący z małej wioski i wychowany twardą ręką 

ojca, ma wielkie problemy, gdy w dobie socjalizmu, chce 

żyć wartościami, które pielęgnowano w jego z domu. Za 

uczynienie znaku krzyża przed posiłkiem, czy uklęknięcie 

przed Panem Jezusem niesionym przez kapłana, czeka go 

sporo komentarzy i protestów ze strony tych, co już 

przeszli na stronę „wyrobienia dwustu procent normy”. 

 Powyższe przykłady pokazują, że dom rodzinny 

w ogromnym stopniu oddziałuje na młodego, kształtują-

cego się, człowieka. Musimy wyciągnąć z tego pewne 

wnioski - dorośli, zwłaszcza rodzice, powinni robić 

wszystko, by stać się odpowiednim autorytetem dla 

dziecka. Bo czym skorupka za młodu… 

 

    Katarzyna Sitarz 

 

 

Dzieciństwo a dalsze życie 

  



 

 

  

PIERNIK w Muffinkach 

 

Składniki: 

- 4 jaja 

- 10 łyżek cukru 

- 12 łyżek mleka 

- 2 łyżki kakao 

- 1 płaska łyżka sody oczyszczonej 

- ½ słoika dżemu 

- przyprawa do piernika 

- 2 łyżki margaryny (1/3 kostki) 

 

Przygotowanie: 

Jaja ubić z cukrem, później dodawać  

pozostałe składniki. Piec około 40 min  

w nagrzanym piekarniku (około 200 ºC)  

w foremkach do muffinek. Gdy wystygną  

można dekorować, dekorować, dekorować... 

 

TORCIK MAKOWY 

Składniki: 

- 13 dkg tłuszczu 

- 30 dkg cukru 

- 6 jaj 

- 6 łyżek kaszy mannej 

- 40 dkg jabłek startych na 

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

- orzechy 

 

Przygotowanie: 

Tłuszcz utrzeć z cukrem dodając po 1 żółtku. Mak sparzyć i przepuścić przez maszynkę. Wymieszać go z kaszą 

manną, tartymi jabłkami, posiekanymi na mniejsze kawałki orzechami i proszkiem do pieczenia. Połączyć i wymie-

szać z utartym tłuszczem i jajkami, a białka ubić na pianę i wymieszać. Piec około 50 min w piekarniku nagrzanym 

do temperatury około 200 ºC. Polać polewą kakaową. 

           Ala Wiśniewska 

 

 

Wisienka na torcie czyli noworoczne przepisy 
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Dom nad porami roku  

dom dzieci zwierząt i 

jabłek  

kwadrat pustej prze-

strzeni  

pod nieobecną gwiazdą  

 

dom był lunetą dzieciń-

stwa  

dom był skórą wzrusze- nia  

policzkiem siostry  

gałęzią drzewa  

 

policzek zdmuchnął pło- mień  

gałąź przekreślił pocisk  

nad sypkim popiołem gniazda  

piosenka bezdomnej pie- choty  

 

dom jest sześcianem dzie- ciństwa  

dom jest kostką wzrusze- nia  

 

skrzydło spalonej siostry  

 

liść umarłego drzewa 

 

Zbigniew Herbert, Dom 

 

 

 

Fundamenty życia 
Zachowanie wynosi się z domu, rodzice kształtują cię na 

takich jakich chcieli żebyś był. Próbują wychować cię na 

dobrych ludzi. Wszystkie twoje postawy wynosisz (nie 

zawsze) z miejsca, w którym się wychowywałeś. 
Weźmy jako przykład Rudego, Zośkę i Alka, tak zwani 

Kolumbowie. Urodzeni w domach inteligenckich, w któ-

rych patriotyzm był uznawany za jedną z najważniejszych 

wartości. Wychowywani na kształt swoich rodziców, 

patrioci których mało.  Swój charakter ukształtowali  

w domu i starali się być jak rodzice. Ich czyny pokazały 

to jacy się stali. Robili wszystko, żeby odzyskać swoją 

Polskę i myślę, że ich rodzina była by z nich dumna. 
Nie da się chyba zaprzeczyć, że to rodzina właśnie sta-

nowi pierwszą szkołę życia. Odwołując się do fraszek 

Jana Kochanowskiego np. „Na dom w Czarnolesie” mo-

żemy wywnioskować, że urodził się on w religijnej ro-

dzinie, która nie zważała na takie rzeczy jak własna wy-

goda i dbała zawsze o innych. 
„Rodzina to podstawa”, każdy z nas powinien o tym 

wiedzieć. To właśnie ona stara się nam pokazać co jest 

złe a co dobre. Nakierowuje na dobrą stronę i nie chce 

dla nas źle, ale dopiero zrozumiemy to, gdy przypomni-

my sobie nasze dzieciństwo i to jacy byliśmy uparci  

i głupi.  
Czy podeszliście kiedyś do swoich rodziców, przytulili-

ście ich i powiedzieliście im “kocham cię, dziękuję za 

wszystko co dla mnie zrobiliście”, bo ja nie, i teraz jest 

na to idealny moment. Jakub Olszewski  

 

Z dziennika mędrca 
Ja i dwóch innych mędrców podążaliśmy za gwiazdą, 

która miała wskazać nam miejsce narodzin Jezusa. Kie-

rowaliśmy się na wschód, w stronę Betlejem. Gdy byli-

śmy już w okolicach miasta, gwiazda stawała się coraz 

jaśniejsza i wydawało się, jakby się zbliżała.  

W końcu, po wyczerpującej wędrówce, ujrzeliśmy staj-

nię, na którą wskazywała owa figura, więc bez namysłu 

weszliśmy do środka. Ujrzeliśmy tam Jezusa na rękach 

Maryi, na ziemi leżało siano, a obok pasło się bydło. Pa-

dliśmy na kolana i oddaliśmy pokłon nowemu królowi 

żydowskiemu. Ofiarowaliśmy mu złoto, kadzidło i mirrę. 

Spędziliśmy w stajence cały wieczór, a przyjazd tam był 

dla nas jednym z ważniejszych momentów w życiu. Gdy 

odjeżdżaliśmy czułem jakby pustkę spowodowaną na-

szym odejściem. Przecież chyba każdy chciałby zostać 

tam na dłużej. Łukasz Sutryk 

 

Współczesny dom 
Dom rodzinny stanowi oazę bezpieczeństwa. Jest koja-

rzony z rodzinnym gniazdem, gdzie obowiązują określo-

ne zasady postępowania i relacje z najbliższymi. W cza-

sach współczesnych pojęcie domu zmienia się z różnych 

przyczyn. Ludzie przemieszczają się po świecie oraz  

w obrębie kraju, poszukując nowych perspektyw życio-

wych. W tradycyjnym znaczeniu pojęcie dom traci już 

na swojej aktualności, gdyż współczesny mieszkaniec 

globu stawia go tam, gdzie jest jego praca, rodzina  

i przyjaciele. jednak Polacy, jako naród przywiązany do 

tradycyjnego stylu życia, nadal dążą do stabilizacji. cenią 

wartości rodzinne, relacje z bliskimi, podtrzymują oby-

czaje świąteczne, manifestują swój patriotyzm.  
       We współczesnym świecie rodzina opiera się na 

pewnym schemacie. głową rodziny jest kobieta, zarzą-

dzająca gniazdem rodzinnym, dbająca o relacje członków 

rodziny. To ona wprowadza w domu ład, porządek oraz 

harmonię. Uczy okazywania uczuć oraz budowania wię-

zi. 
     Z punktu socjologicznego obraz rodziny zmienia się. 

Mężczyźni, życiowi partnerzy kobiet, ojcowie nie są  

w stanie sami udźwignąć odpowiedzialności za rodzinę  

i dom. Model rodziny, w którym matka odgrywa waż-

niejszą rolę, wpływa na współczesne postrzeganie domu. 

Nikola Dziudzik 

Nasz głos w sprawie domu  
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    FIKU MIKU ROCZEK NOWY 

DO KAŻDEGO WKRADŁ SIĘ DOMU, 

PO CICHUTKU ZASIADŁ SOBIE 

NA FOTELU, TAK BEZ TRONU. 

TYLKO STARY SIĘ ZAMYŚLIŁ 

I PODRAPAŁ SIWĄ BRODĘ. 

POTEM UŚCISNĘLI RĘCE 

NA ROZSTANIE I NA ZGODĘ. 

dodatek dla najmłodszych  

 

 



 

 

Zosia jest dziewczynką taką jak Wy. Lubi chodzić na spacery, oglądać bajki, czytać książ-

ki. Chętnie chodzi do szkoły, bo tam ma dużo koleżanek i kolegów.  
Jej dzień wygląda podobnie do Waszego – wstaje przed siódmą (zawsze budzi ją mama), 

je śniadanie a potem razem z tatą wychodzi do szkoły, gdzie przebywa do czternastej. W szko-

le często się śmieje. Razem z Krysią, Hanką i Jolą robią kolegom psikusy, chowają piórniki, albo 

udają, że nie słyszą, jak się do nich mówi, a potem wybuchają gromkim śmiechem. „Fajnie jest w 

mojej szkole” – mówi Zosia. Ze swoimi koleżankami wraca do domu i od razu chce iść na plac 

zabaw, tam umawia się z wesołą trójką przyjaciółek. One są niezawodne. Bez nich byłoby nud-

no. Dziewczynki wymyślają różne gry, kręcą się na karuzeli albo liczą, która więcej fikołków 

zrobi na trzepaku. Potem czas na obiad, odrabianie lekcji. I tak mija dzień za dniem. 
Pewnej soboty Zosia zachorowała. Miała anginę z bardzo wysoką gorączką. Musiały  

z mamą iść na pogotowie. Zosia była cała obolała, prawie nie widziała na oczy. Lekarka zaleciła, 

aby dziewczynka dopóki nie wyzdrowieje leżała w domu. Mama Zosi zmartwiła się bardzo. Zo-

sia nawet pocieszała swoją mamę, że nie będzie jej smutno, bo Kryśka, Hanka i Jola na pewno ją 

odwiedzą, przyniosą zeszyty, opowiedzą co w szkole i na podwórku.  
Minęły trzy dni, ale nikt do Zosi nie przyszedł. Ani Jola, ani Hanka ani nawet Kryśka. Zo-

sia czuła się bardzo samotna i opuszczona. Bolało ją gardło i oczy, nie mogła oglądać bajek ani 

czytać, ciągle chciało jej się spać. Ale najbardziej ze wszystkiego pragnęła spotkać się z przyja-

ciółkami. Na placu zabaw ciągle ktoś był. Przy trzepaku chłopcy grali w koziołki. Gdy nagle Zo-

sia spostrzegła trzy przyjaciółki, jak kręcą się na karuzeli, nie wytrzymała i zaczęła cichutko pła-

kać. Tak bardzo bała się powrotu do szkoły, spotkania i tego, że już straciła najbliższe osoby. 

Obiecała sobie, że jeśli ktoś z jej znajomych będzie chorował, to na pewno go odwiedzi. 
Przyszedł poniedziałek. Zosia niechętnie wstała, aby spakować plecak. Ze zdenerwowa-

nia bolał ją brzuch. Tato jak zwykle odwiózł ją pod szkołę. Gdy wyszła z auta zobaczyła, że jej 

przyjaciółki stoją przed budynkiem. 

- Zośka! Poczekaj! Przepraszamy! – krzyknęła Krysia. 
- Najpierw to bałyśmy się zarazić, a potem było nam głupio, że nie przyszłyśmy – dodała 

Kryśka. 

- Nie gniewaj się – wydusiła z siebie Jolka i wręczyła Zosi bukiecik stokrotek. 
Małej Zosi zrobiło się lżej na sercu, ale wytłumaczyła dziewczynkom, że samotność gorzej boli 

niż opuchnięte gardło, czy piekące oczy. 

 

Praca z nauczycielem 

Pytania do tekstu: 

1. Jak wygląda dzień Zosi, kiedy nie choruje? 

2. Jakie oczekiwania wobec koleżanek miała Zosia, gdy zachorowała? 

3. Dlaczego koleżanki przepraszały Zosię? 

4. Co bolało Zosię bardziej niż opuchnięte gardło i piekące oczy? 

5. Dlaczego Zosia poczuła się samotna? 

6. Co byś zrobił/zrobiła na miejscu koleżanek, gdy dowiedziały się, że Zosia jest chora. 

Chora Zosia 

  



 

 

Poproś rodziców lub nauczyciela, by wydrukowali ci tę stronę. Wytnij zadania, roz-

wiąż i wklej do OK zeszytu. 

 

 

1. Rozwiąż  

 

2. Narysuj komiks do treści opowiadania. Rysunki dopasuj do tekstów: 

 

Zadania do OK zeszytu 

  



 

 

W tym numerze pisali dla Was: 

Joanna Chlebus, Ola Gora, Olga Osipowska, Nikola Dziudzik, Emilia Gurna,   

Maja Poniewozil, Nadia Boguta Julia Michalak, Jakub Olszewski, Sebastian Grabowski,  

Łukasz Sutryk, Ala Wiśniewska, Katarzyna Sitarz 

Kontakt do redakcji: 

okpress@sp18.lublin.eu 

 
21 lutego obchodzimy Święto Języka Ojczystego, 

czyli języka polskiego. Z tej okazji ogłaszamy kon-

kurs na plakat „Umiem mówić po polsku”. Na Wa-

sze prace czekamy do 10 lutego. 

Gotowe plakaty oddajcie do swoich nauczycieli. 

Oni przekażą je naszej redakcji. 

Najbardziej pomysłowe dzieła otrzymają nagrody.  


