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 Coraz rzadziej pamiętamy, że w naszym kraju 4 grudnia 

obchodzimy Dzień Górnika, czyli tradycyjne polskie święto górnicze. 

Przypada ono na dzień św. Barbary, patronki  

górników. Św. Barbara to jedna z najbardziej  

czczonych świętych chrześcijańskich. Jej rzeźby  

i wizerunki można spotkać nie tylko w licznych 

świątyniach, ale i w wyrobiskach kopalń wielu 

krajów europejskich, obok innych przedmiotów 

kultu i dzieł sztuki, stanowiących świadectwo 

religijnej oraz artystycznej wrażliwości górników. 

 W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się 

poranną uroczystą mszą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. 

Barbary. Następnie orkiestra górnicza maszeruje 

uliczkami górniczych osiedli, grając m.in. swój hymn.  

W tym dniu odbywają się również uroczyste akademie 

oraz spotkania. Z okazji tego święta organizowane są 

także koncerty, występy artystyczne, zabawy oraz 

bale, w których uczestniczą całe rodziny górnicze.  

Praca górnika jest bardzo ważna, to oni 

wydobywają spod ziemi węgiel i sól. Dzięki nim w naszych 

domach jest ciepło. Praca górników należy do ciężkich  

i niebezpiecznych zajęć. Wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem 

życia, dlatego powinniśmy szanować górników. Należy też 

pamiętać, że polscy górnicy zapisali się na kartach naszej 

historii. Kiedy w grudniu 1981 roku ogłoszono w Polsce stan 

wojenny, górnicy rozpoczęli strajk. 16 grudnia milicja i wojsko 

przystąpiły do pacyfikacji kopalni Wujek. W tym tragicznym 

dniu od kul ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji 

Obywatelskiej) zginęło 9 górników a 21 zostało rannych. 

 Z okazji Barbórki życzymy  polskim górnikom wszystkiego 

najlepszego. 
Opracował Oskar Misiak  
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Dnia 6 grudnia przypadają  Mikołajki- tego 

dnia Święty Mikołaj przynosi dzieciom 

prezenty. Zazwyczaj są to drobne upominki, 

słodycze lub małe zabawki. Z piątego  

na szóstego grudnia podkłada się prezenty 

pod poduszkę lub umieszcza się je  

w wełnianej, dużej skarpecie. Istnieje wiele 

legend związanych z tym zwyczajem. Jedna  

z nich, zapewne o anglosaskim rodowodzie, 

mówi, że 6 grudnia, wczesnym rankiem, kiedy jeszcze wszystkie dzieci śpią, 

Święty Mikołaj zagląda przez szybkę do domu. Gdy zobaczy wyczyszczone buty, 

zostawia upominek dla domowników. Jeżeli zaś nie zobaczy żadnych butów  

lub będą one brudne, zamiast prezentu zostawi tylko zgniłego ziemniaka.  

 Na szczęście w naszej szkole szóstego grudnia pojawił się Mikołaj, który 

nie poszukiwał czystych butów. Raczej pytał o grzeczne dzieci. I w zasadzie  

dla każdego dzieciaka miał cukierki, którymi szczodrze częstował. Towarzyszyły 

Mu dwie ładnie panie w mikołajkowych kostiumach. Wszyscy, weseli  

i uśmiechnięci, wędrowali od klasy do klasy, by przypomnieć dzieciom, że całkiem 

niedługo pojawi się prawdziwy Święty Mikołaj, który, niezauważony, dostarczy 

wymarzone prezenty dzieciom, ale tylko tym, które naprawdę na nie zasłużyły.  

A ponieważ dzieci są na ogół grzeczne, więc wszystkie mogą liczyć, że w wigilię 

Bożego Narodzenia w ich domach, pod pięknie przystrojonymi choinkami, znajdą 

się okazałe pudła z upominkami, które pakowały  

dla Mikołaja jego elfy- one już teraz pracują w pocie 

czoła gdzieś w zimnej Laponii, by zdążyć na czas. 

   A jak wygląda Święty Mikołaj? To postać 

starszego mężczyzny z brodą, ubranego w czerwony 

strój, który wedle różnych legend i bajek, w okresie 

świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty 

saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Mikołaj 

ma już siwe włosy i brodę, ale na szczęście się nie 

starzeje, bo przecież jest święty.  

 Teraz wszystkie dzieci rozpoznają Mikołaja,  

ale nie wszystkie wiedzą, że był on niegdyś biskupem, 

patronem więźniów i żeglarzy, o którym legenda głosi, że rozdał ubogim cały swój 

majątek.  
Opracował Oskar Misiak 
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26 listopada 2011 roku w słupskiej hali Gryfia odbyły się derby 

Pomorza Środkowego. Mecze Słupska z Koszalinem zawsze 

wywołują olbrzymie emocje wśród kibiców  

i zawodników. Tak było i tym razem.  

 Hala w Słupsku została wypełniona do ostatniego miejsca. 

Słupscy kibice, zgodnie ze zwyczajem ubrani na czerwono, 

gorąco dopingowali naszą drużynę przez całe spotkanie. 

Zapewne to przyczyniło się zwycięstwa Czarnych.  

Początkowo mecz nie układał się po myśli gospodarzy. Zespół  

z Koszalina szybko zdobył przewagę. W pierwszej kwarcie 

koszalinianie aż pięć razy trafili za trzy punkty. Byli szybcy i bardzo 

skuteczni. Pierwszą kwartę przegraliśmy dwoma punktami, niestety 

drugą już siedemnastoma. Po pierwszej połowie meczu wśród kibiców 

zapanował niepokój o losy spotkania. Jednak po piętnastominutowej 

przerwie na parkiecie nastąpiła zamiana ról. 

Zespół Czarnych przejął inicjatywę i z 

mozołem zaczął odrabiać straty. W 

ciągu 12 minut nasi koszykarze od 

wyniku 39:61 doszli do 78:74.  AZS 

Koszalin mógł już tylko rozpaczliwie 

szukać szansy w kontrach i akcjach 

pod koszem.     

Publiczność oszalała z radości. 

Doping był ogłuszający. W takiej 

atmosferze nasza drużyna nie mogła przegrać 

tego meczu. Ostatecznie  Energa Czarni Słupsk pokonała AZS 

Koszalin 84:82. Punkty w meczu dla Czarnych zdobywali: Burrell 17, 

Roszyk 16 (2), Morrison 14, Leończyk 13, Cesnauskis 12 (2), Hinson 10 

(1), Weaver 2. 
Opracował Markos z klasy 6c 

 



 

Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać 
Cyceron 

 Na okoliczność Świąt Bożego Narodzenia liczymy na przybycie Świętego 

Mikołaja. Grzeczne dzieci wierzą, że zostaną nagrodzone za swoje starania, 

zatem piszą listy do Świętego, aby Mu podpowiedzieć, co byłoby dla nich 

wymarzoną nagrodą. Niestety, w uczniowskich listach do św. Mikołaja nie brakuje 

błędów. Prace naszych czwartaków potraktowałyśmy jako materiał do analizy 

uczniowskich „wybryków” językowych. 

  Okazuje się, że czwartoklasiści często zapominają, aby w listach zapisywać 

zwroty do adresata wielką literą, a to nieładnie tak „tykać” innych, zwłaszcza 

Świętych. Pamiętajcie, w listach zwroty do adresata zapisujemy wielką literą – są 

to tzw. zwroty grzecznościowe! 

 Jedna z dziewcząt w liście do św. Mikołaja napisała: „Mateusz, mój kolega, 
który ze mną siedzi, prosi Cię o piłkę do gry w nogę”.  Gra w nogę to kolokwializm, 

czyli uproszczony w potocznej mowie termin, który nie powinien się pojawić  

w pracy literackiej. W zacytowanej wypowiedzi warto też się przyjrzeć 

sformułowaniu:  „kolega, który ze mną siedzi...”. W odniesieniu do sytuacji 

szkolnej jest to zrozumiały dla wszystkich termin, ale już w mowie więziennej 

oznacza on kogoś, kto odbywa karę pozbawienia wolności. Zwracamy się do Was, 

Drodzy Uczniowie, z prośbą, abyście precyzyjniej formułowali myśli, zwłaszcza  

w piśmie. Zdanie to powinno brzmieć: „Mateusz, mój kolega, z którym siedzę  

w jednej ławce, prosi Cię o piłkę do gry w piłkę nożną”. 

 Pewien chłopiec napisał do Mikołaja: „Moi bracia też się cieszyli,  
a po świętach w szkole się chwalili, co dostali na święta”. Każdy z naszych 

Czytelników chyba rozumie, że w tym zdaniu tkwi błąd. Na czym polega?  

Na oczywistym niedopowiedzeniu. Domyślamy się, że bracia cieszyli się 

prezentami i chwalili się nimi, ale o to chodzi w prawidłowo sformułowanym 

zdaniu, aby czytelnicy Waszych prac nie musieli się czegokolwiek domyślać, tylko 

odczytać to, co piszący chciał przekazać. Zatem nasz kolega powinien napisać: 

„Moi bracia też się cieszyli prezentami, a po świętach chwalili się nimi” lub „Moi 

bracia też się cieszyli prezentami, a po świętach chwalili się tym, co dostali”. 

 Inny czwartoklasista napisał. „ Nazywam się Michał”. Niby nic, a jednak - 

ten uczeń pomylił pojęcia: nazywam się i mam na imię. Jeżeli używamy terminu 

„nazywam się”, powinniśmy podać swoje imię i nazwisko. Natomiast, jeżeli chcemy 

ujawnić tylko swoje imię, powiemy: „Mam na imię...”. 

 Na tym powszechnym błędzie językowym zakończymy ten artykuł.  

Z okazji Świąt życzymy Wam, abyście otrzymali wymarzone prezenty od Mikołaja 

i aby udało się Wam uniknąć wszelkich błędów językowych.  

Polonistki 



 
 

 

Jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej, czyli członkiem zrzeszenia 

wielu państw.  Wiadomo, że każde państwo ma swoje własne tradycje i obyczaje 

związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Ideą Unii jest 

dostrzeganie tego, co nas wszystkich Europejczyków łączy, ale i kultywowanie 

tego, co jedyne w swoim rodzaju, charakterystyczne i oryginalne dla danego 

regionu.  

Wielka Brytania 

Anglicy już w połowie listopada zaczynają świąteczne przygotowania. Po pierwsze 

kupują gwiazdkowe prezenty dla rodziny i znajomych. Główne ulice w Londynie – 

Oxford i Regent Street, wyglądają w tym okresie najpiękniej, a na Trafalgar 

Square można spotkać większość mieszkańców miasta, gromadzących się wokół 

olbrzymiej choinki postawionej obok pomnika Nelsona, która jest tradycyjnym 

darem Norwegów dla mieszkańców Wielkiej Brytanii od czasów II wojny 

światowej. Tam też Brytyjczycy, podczas świąt, wraz z występującymi chórami  

z różnych stron świata, śpiewają kolędy. Anglicy nie obchodzą wigilii. Świąteczny 

posiłek spożywają w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Tradycyjnym daniem 

Anglików jest pieczony indyk nadziewany kasztanami, zupa żółwiowa oraz tzw. 

christmas pudding – rodzaj deseru. W drugi dzień świąt zwanym dniem pudełek – 

Boxing Day- otwiera się otrzymane prezenty. 

Hiszpania 

W tym kraju bardziej świątecznie niż Boże Narodzenie obchodzi się święto 

Trzech Króli. Wtedy to do Hiszpanii zawija, według legendy,  statek, który  

na swym pokładzie przywozi władców - mędrców wraz z ich jucznymi wielbłądami. 

Hiszpanie na okoliczność święta Trzech Króli odwiedzają znajomych i rozdają 

prezenty. Tradycyjnym daniem jest keks – ciasto, w którym zapieka się drobne 

niespodzianki, np. monety. Kto na nie trafi, ma obowiązek upiec keks za rok.  

Grecja 

Grecy wieczór wigilijny najchętniej spędzają poza domem, spotykając się  

z przyjaciółmi w barach, klubach i restauracjach. Domowa wieczerza wigilijna 

spożywana jest o bardzo późnej porze. Najważniejszym daniem jest faszerowany 

indyk, z pikantnym, ryżowo - mięsnym nadzieniem. Boże Narodzenie trwa tutaj 

chyba najdłużej na świecie, bo aż 12 dni. I aż dwukrotnie w tym czasie Grecy 

obdarowują się nawzajem nieprawdopodobną liczbą prezentów: w wieczór 

wigilijny i w noc sylwestrową. Grekom upominki wręcza nie św. Mikołaj, lecz św. 

Bazyli.  
 

Informacje zebrały: Aleksandra Żelska, Julia Świechowska, Natasza Górnicka 

 



 
W dzisiejszym artykule prezentujemy pomysły tematycznie 

związane ze świętami. Proponujemy Wam wykonanie kalendarza 

adwentowego, który może być miłym przedświątecznym 

upominkiem dla młodszego rodzeństwa. Przedstawiamy też pomysł 

na wykonanie ozdobnej papierowej torby, w której możecie 

umieścić prezenty dla najbliższych. 

 

kalendarz adwentowy 

 
potrzebne materiały: 24 puszki, np. po groszku lub kukurydzy; 

papier kolorowy, kawałek tektury, naklejki ze świątecznymi motywami, biały pisak, 

kolorowa bibuła, łyko lub wstążki, 24 drewniane klamerki, klej, taśma 

wykonanie: Umyj puszki i usuń z nich etykiety. Z kolorowego papieru wytnij paski 

o wymiarach 7cm na 28 cm. Następnie przyklej paski papieru  w miejsce etykiety 

i w zależności od upodobań ozdób flamastrami lub naklejkami. Z tektury wytnij 

gwiazdy, serca, choineczki itp. a potem ponumeruj od 1 do 24. Elementy te 

przymocuj do puszek za pomocą taśmy klejącej. Wnętrze każdej puszki wyściel 

kolorową bibułą tak, aby wewnątrz zostało miejsce, w którym umieścisz słodycze. 

Bibułę wystającą poza krawędź zawiąż łykiem lub wstążką i zepnij dekorowaną 

klamerką. Na koniec ustaw 24 puszki w ciekawy sposób, na przykład w piramidę. 
 

Papierowa ozdobna torebka na prezenty 

 
potrzebne materiały: torba papierowa bez nadruków, papier kolorowy, filc 

dekoracyjny, wata, łyko, kolorowe wstążki, klej, taśma klejąca 

wykonanie: Przygotuj torbę dowolnej wielkości. Z ozdobnego filcu wytnij but św. 

Mikołaja i listki, a z papieru kolorowego – gwiazdki, bombki itp. Wycięte elementy 

naklej na torbę. W górnej części buta przyklej nieco waty. Na koniec wykończ 

kompozycję łykiem lub kolorową wstążką. Na torbie możesz też umieścić inne 

świąteczne motywy. 
 

Pomysły zebrała Gabrysia Małek z klasy 6c 

 

 



 
 

 

 

Już za kilka dni nadejdą  święta Bożego Narodzenia. Jeśli 

chcecie zabłysnąć przed rodziną, możecie samodzielnie przygotować 

drobne ozdoby świąteczne, które w dodatku świetnie smakują.  

Dla czytelników Piątaka przygotowałyśmy  świąteczne przepisy. 

 

imbirowe aniołki 

 
składniki: dwa kubki mąki i trochę mąki do posypania blatu, 

kubek cukru pudru, pół kostki masła, dwa jajka, łyżeczka 

startego świeżego imbiru (lub pół łyżeczki suszonego), 

szczypta soli  

wykonanie: Umyj starannie jajka pod bieżącą wodą i wbij 

je do filiżanki. Przesiej mąkę. Dodaj do niej  pokrojone 

masło i siekaj je tak długo, aż jego kawałki będą miały 

wielkość zielonego groszku i oblepią się mąką . Dodaj cukier, jajka, imbir oraz 

szczyptę soli i szybko zagnieć ciasto. Uformuj kulę. Owiń ją folią spożywczą  

i włóż na godzinę do lodówki. Kiedy ciasto się schłodzi, podziel je na części  

i przykryj folią. Z każdej części ulep aniołka. Doklej włosy zrobione z ciasta  

za pomocą praski do czosnku. Na końcu zrób wykałaczką w główce każdego aniołka 

dziurkę, aby po upieczeniu można było przeciągnąć przez nią tasiemkę. Ułóż 

aniołki na wyłożonej folią aluminiową blaszce. Wstaw do nagrzanego do 190 stopni 

Celsjusza piekarnika na 20 minut. Gotowe aniołki możesz powiesić na choince! 

 

miodowe choineczki 

 
składniki: dwa kubki mąki, kubek cukru, kubek miodu, pół kostki masła, pół 

łyżeczki cynamonu, łyżeczka proszku do pieczenia, łyżka kakao, dwa jajka, pestki 

dyni  



Wykonanie: Umyj dokładnie jajka pod bieżącą wodą i wbij 

je do filiżanki. Umieść w rondelku miód, cukier i masło. 

Podgrzewaj tak długo, aż się rozpuszczą, cały czas 

mieszając, aby się nie przypaliły. Przelej miodową masę do 

miski, dodaj do niej przesianą mąkę, cynamon, kakao, jajka 

i proszek do pieczenia. Wymieszaj wszystkie składniki  

i zagnieć z nich błyszczące ciasto. Jeśli będzie zbyt luźne, 

dosyp trochę mąki i jeszcze raz zagnieć. Uformuj kulę. 

Owiń ją folią spożywczą i włóż do lodówki na całą noc, a jeśli to niemożliwe, 

przynajmniej na kilka godzin. Schłodzone ciasto podziel na cztery części. Każdą  

z nich rozwałkuj na placek o grubości około 5 mm. Następnie wykrawaj kształt 

choinki. Jeśli nie masz foremki w kształcie choinki albo chcesz, aby twoje 

drzewka miały inny kształt lub rozmiar, musisz wyciąć kształt z papieru  

a następnie przykładać go do ciasta i wykrawać odpowiednie kształty nożykiem. 

Wciśnij w każdą choinkę pestki dyni. To będą bombki. Ułóż choinki na blaszce 

wyłożonej folią aluminiową i włóż do nagrzanego do 200 stopni Celsjusza 

piekarnika na 15 – 20 minut.  
Przepisy z książki Cecylka Knedelek, czyli książka kucharska dla dzieci 

str.290,316 

Julka Brajczewska kl. 5b 

czekoladowe bombeczki 

 
składniki: 100 g czekolady deserowej lub białej, 25 

g masła, 25  g cukru pudru, 50 g pokruszonych 

herbatników, 2 łyżki stołowe wiórków kokosowych ,  

2 łyżki wiórek czekoladowych, papierowe foremki 

do babeczek  

Wykonanie: Nalej do garnka około 3 cm wody. 

Zagotuj i zdejmij garnek z kuchenki.  

Do żaroodpornego naczynia włóż pokruszoną 

czekoladę i masło. Ostrożnie wstaw naczynie  

do garnka z wodą. Mieszaj, aż czekolada i masło się 

rozpuszczą. Ostrożnie wyjmij naczynie z wody. Do czekolady przesiej cukier 

puder. Dodaj pokruszone herbatniki i wymieszaj składniki. Zostaw masę do 

wystygnięcia. Wiórki kokosowe i czekoladowe wysyp na osobne talerzyki. Kiedy 

masa zgęstnieje, nabierz jej trochę na łyżeczkę i włóż do wiórek. Masę 

czekoladową dokładnie obtocz w wiórkach i przełóż do papierowej foremki. To 

samo zrób z resztą masy. Wyłóż bombeczki na duży talerz. Wstaw do lodówki  

na 30 minut, żeby stwardniały. 
Julia Nosal z klasy 6c 



 
Już niedługo święta ......  

Obecnie w naszych domach  

trwają gorączkowe przygotowania  

do uroczystej wigilii, która 

poprzedza dzień narodzin Boga- 

odkupiciela ludzkich win- Jezusa. 

Wigilia jest dniem zgody, 

przebaczenia i miłości. Do polskiej 

tradycji świątecznej weszła na stałe 

w XVIII wieku. Nawiązuje  

do Ostatniej Wieczerzy, biały  

obrus oraz położone 

pod nim sianko  

mają symbolizować 

biel pieluszek małego 

Jezuska i ubogą 

stajenkę, w której 

narodził się Boży  

Syn. Na pamiątkę 

Mędrców, podążających do Betlejem, 

rozpoczynamy wigilię z chwilą 

pojawienia się na niebie pierwszej 

gwiazdki, która oświetlała im drogę 

ponad 2 tysiące lat temu. 

Tradycyjnie na naszych stołach 

pojawia się 12 postnych potraw.  

Opłatek, stanowiący symbol 

chrześcijańskiej jedności, 

pojawia się w tradycji 

polskich Świąt także w 

XVIII wieku., przełamanie 

się nim ma „kruszyć zło”. 

Jest to tradycja polska,  

a wywodzi się ona ze 

starochrześcijańskich 

obrządków składania 

chleba ofiarnego na ołtarzach  

i dzielenia się poświęconymi 

chlebkami podczas Mszy św. Do dziś 

do polskiej tradycji wigilijnej należy 

dzielenie się opłatkiem, któremu 

towarzyszy składanie sobie życzeń.  

 Od wielu pokoleń istnieje 

zwyczaj przyozdabiania domów  

na okoliczność Bożego Narodzenia. 

Początkowo ozdobę stanowiły zielone 

gałązki oraz inne 

elementy roślinne.  

Z czasem pojawiły  

się słomiane ozdoby, 

wykonywane przez 

dzieci oraz ozdoby 

wypiekane z ciasta - 

kolorowe pierniczki 

oraz cukierki  

w jaskrawych papierkach. Dziś 

korzystamy zazwyczaj z gotowych 

produktów dostępnych w każdym 

niemal sklepie, a szkoda –  

bo wykonywanie świątecznych ozdób 

jednoczy całą rodzinę i wprowadza 

nas w niezwykły, świąteczny nastrój. 

W niektórych domach w czasie 

Świąt Bożego Narodzenia można 

jeszcze spotkać jemiołę, zawieszoną 

nad drzwiami wejściowymi. Ma ona 

zapewniać spokój szczęście 

oraz  miłość domownikom. 

Prawdopodobnie zwyczaj 

ten przywędrował do nas  

z Anglii, podobnie jak 

zwyczaj całowania się pod 

nią. 

 Każdy z nas  

spotkał się, jak sądzę,  

ze zwyczajem stawiania szopek 

wigilijnych. Często budowane są  

z drewna, niekiedy są okazałych 



rozmiarów i spotkać w nich można 

także żywe zwierzęta. Znajdują się  

w nich figurki bohaterów wigilijnych. 

Przedstawiają sceny z narodzin 

Jezusa. Szopkę, czyli Jasełka, 

„ożywia się” kukiełkami, drewnianymi 

figurkami, czasem ludźmi, pieśnią  

oraz muzyką, przekształcając ją  

w niezapomniane, cudowne widowisko. 

Budowę pierwszej szopki przypisuje 

się św. Franciszkowi z Asyżu. 

Zgodnie z tradycją przy 

wigilijnym stole zostawić należy 

wolne miejsce i puste nakrycie.  

W dawnych czasach wierzono, że 

miejsce to zajmować 

będą dusze bliskich, 

którzy już odeszli, ale  

w tę jedną noc wolno im 

przyjść w odwiedziny.  

Z tego też powodu nie 

sprzątano po kolacji, 

zostawiając do rana 

zastawiony stół. Dziś 

wolne miejsce i nakrycie 

czeka na zbłąkanego wędrowca,  

który w ten wieczór powinien być 

traktowany jak członek rodziny. 

 W wielu regionach kraju znany 

jest również zwyczaj kolędowania, 

który sięga XIII w.  Ma się on 

rozpoczynać w trzecim tygodniu 

adwentu, jednakże w naszej szkole 

praktykujemy ten zwyczaj już  

przed świętami. Pomysłodawczynią 

Szkolnego Tygodnia Kolędniczego 

jest pani Dorota Dankowska.  

Już od wielu lat na tydzień  

przed świętami zainteresowane 

kolędowaniem zespoły klasowe 

przygotowują, króciutkie, około 

pięciominutowe  przedstawienia  

o tematyce bożonarodzeniowej,  

z którymi kolędują od klasy do klasy. 

Zwyczaj ten na stałe się zapisał się  

w tradycji naszej szkoły.  

Jak mówi pani Dankowska, 

„tradycyjne kolędowanie 

należy obecnie do rzadkości. 

Dlatego szczególnie ważne 

jest to, aby ocalić go  

od zapomnienia. Stąd wzięła 

się idea Szkolnego Tygodnia 

Kolędniczego”. 

Do poszanowania oraz 

kultywowania bożonarodzeniowych 

tradycji i my – twórcy „Piątaka” 

gorąco Was zachęcamy. 

wg różnych źródeł 

Katarzyna Lisowiec- Poręba 

 

 
 


