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24 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w koncercie pie�ni patriotycznych.
Swoimi występami podkre�lili jak ważna jest pamię� o historii kraju. Wykonane utwory
przypomniały nam drogi do wolno�ci, a uczniowie wykazali prawdziwie postawy
patriotyczne. Jeste�my z Nich dumni. Uroczysty koncert rozpoczął się o godzinie 16-stej 
w pięknie i oryginalnie udekorowanej sali gimnastycznej. Najpierw wystąpił ch�r
składający się z uczni�w naszej szkoły przygotowanych przez Pana Tomasza Kolendy.
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 Znakomicie zaprezentowali się soliści ze starszych klas naszej szkoły Muzyczny
wieczór uatrakcyjniły występy naszego nauczyciela - Pana Marka Kułaka i
najmłodszej sześcioletniej uczestniczki - Aleksandry Gałkowskiej.
Niespodzianka był tort samodzielne wykonany przez nasze uczennice z klas
pierwszych. Pani Dyrektor Irena Hadziewicz podziękowała wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowaniu XI Koncertu Pieśni Patriotycznych. 24
listopada w naszej szkole był wyjątkowo udany. Połączył wszystkich, którzy
wspólnie starali się pokazać, że są Polakami – patriotami. Miejmy nadzieję, że
takie dni jak ten, przyczynią się do tego, by podtrzymywać w młodych ludziach
więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą i sztuką oraz tradycjami.



Kronika �wiąteczna

To w pełni klasyczna familijna rozrywka idealna na �wiąteczny wiecz�r. Po
obejrzeniu na pewno poczujecie klimat �wiąt. 
Fabuła jest prosta i mało wymagająca. Poznajemy Teddy’ego i Kate, kt�rzy od
jakiego� czasu wychowują się bez ojca, kt�ry zginął w pożarze ratując innych.
Chłopak przeżywa trudny okres, buntuje się, brakuje mu rodzica. Kate tymczasem
pragnie przeży� �więta z pełną wiarą, także w Mikołaja, kt�rego brat pr�buje jej
wybi� z głowy. Niespodziewanie �więty jegomo�� (w tej roli sympatyczny Kurt
Russell) parkuje pod ich domem.
Potem wszystko się sypie. Mikołaj gubi worek z prezentami i trafia za kratki.
Rodze�stwo musi uczyni� wszystko, co w ich mocy, by uratowa� �więta, zanim
poziom gwiazdkowo�ci spadnie do zera, a w ludziach obudzi się niechę� i zło.
Kronika �wiąteczna to typowa rzemie�lnicza robota. Nie ma specjalnie za co jej
chwali�. Za miesiąc nie będziecie zupełnie o tym filmie pamięta�. Najprostsza 
z możliwych fabuła, kt�rą oglądali�cie milion razy i brak jakiejkolwiek pr�by
od�wieżenia konwencji, ogrania jej w jaki� nowy spos�b. Tw�rcy po prostu sprytnie
wykorzystują schematy, zbierając je do jednego wora (trzymając się mikołajkowej
terminologii). Ot, chociażby elfy, kt�re pokochacie od pierwszego wejrzenia, to
skrzatopodobne wersje minionk�w. Można było ogra� to humorem, ale na to też się
tw�rcy nie pokusili. Nie szukajcie tu więc absolutnie żadnej �wieżo�ci.
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,,LISTY DO M 5"
 
 

Przyjazd Majki i jej ukochanego na �więta do
Warszawy trochę namieszał w ich życiu. Majka
nie jest zdecydowana czy i�� za głosem serca
czy rozumu po tym gdy zn�w spotkała
swojego byłego partnera i przypomniała
sobie jak było dawniej. Natomiast w rodzinie
Szczepana, następuje kryzys. Jego żona Karina
nie znosi wuja Maurycego, kt�ry uczestniczy 
w wypadku samochodowym z kt�rego ratuje
go ,, �więty Mikołaj". Sława lecz niesłusznie
spada na mężczyznę kt�ry od miesięcy nie
płaci za mieszkanie przez co zostaje z niego
wydalony. Po tym wszystkim zdanie Kariny o
Wuju ulega zmianie... Żeby dowiedzie� się
dlaczego i co się wydarzyło obejrzyj ,,Listy do
M 5". Momentami wzruszający, ale ciekawy 
i pełen �miesznych, oraz też szokujących uję�
film na pewno rozgrzeje atmosferę podczas
Wigilijnego wieczoru wraz z rodziną!
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Ziemię spowił mróz, a dni stawały się coraz krótsze. Lecz nagle nastaje noc najkrótsza,
którą my obchodzimy jako Wigilia Bożonarodzeniowa. Nasi pradziadowie mówili na to
inaczej, chociaż ich obchody były bardzo podobne do naszych współczesnych. Przyłącz
się, a opowiem ci więcej o naszych rodzimych tradycjach.

Zacznijmy od początku. Szczodre Gody odbywały się ku czci Welesa. Jednego z głównych
bogów panteonu słowiańskiego, który opiekował się podziemiami, magią, bydłem i
dzikimi zwierzętami, a także dobrobytem. Słowianie uważali, że czas nie jest linią, tak
jak my teraz go postrzegamy. Uważali oni, że czas jest kołem, które może się skończyć, a
w jakiś sposób trzeba było je odnowić. Dlatego też, w noc przesilenia obchodzili oni
swoje Szczodre Gody. Przed nadejściem chrześcijaństwa obchodzono je na wiosnę, co z
czasem uległo zmianie.

Rodzimowiercy szykowali wtedy swoje izby, ,,kolędowali”, łamali się chlebem, nakrywali
stoły i zdobili Podłaźniczkę nazywaną też Diduchem. Był to zawieszony do góry nogami
czubek drzewa iglastego, na który wieszano orzechy, suszone owoce czy też słomę co
miało symbolizować dobrobyt. Skoro była mowa o jedzeniu. Jak myślicie, ile potraw
szykowali Słowianie na Szczodre Gody? (odpowiedź na końcu artykułu). Co do jedzenia
przygotowywanego w to święto nie ma dokładnych informacji ze względu na to, że
Słowianie nie posiadali alfabetu oraz systemu pisma.

Co do Słowiańskiego Kolędowania. Ludzie przebierali się za postaci, które miały w
kulturze Słowian symbolizowały dobrobyt i szczęście. Na przykład ptactwo wiosenne,
zwierzęta symbolizujące urodzaj (wół, tur, byk), a także najważniejsza osoba, czyli osoba
niosąca gwiazdę, czyli symbol odradzającego się Słońca. Przyjęto też, że w grupie
kolędników nie mogło zabraknąć Dziada i Staruchy, a także kostuchy. Grupa ta chodziła
od domu do domu, niosąc wieść o odrodzeniu Słońca i zwiastowaniu lepszych czasów. W
zamian za wizytę otrzymywali najczęściej trunki i smakołyki.

Jak widać, wiele z tradycji Słowian do dzisiaj przetrwało pośród nas po postacią
schrystianizowanej i ocenzurowanej wersji.

Odpowiedź do pytania z tekstu:
Słowianie tak jak i my współcześnie przygotowywali 12 potraw.

Ciekawostka:
Kutia, czyli kasza pszenna z makiem i miodem była
przygotowywana na święto Dziadów, czyli Święto Zmarłych.
Stawiano miskę kutii na grobie jako pokarm dla zbłąkanej duszy.
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1 listopada 2022 na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie wolontariusze SKC
uczestniczyli w Og�lnopolskiej Kwe�cie Na Rzecz Ekshumacji i Identyfikacji
Żołnierzy Wyklętych organizowanej przez szczeci�ską Fundację ,,Niezłomni’’ im.
Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. 

9 listopada 2022 o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Centrum Wolontariatu w
Kętrzynie przy ul. Dworcowej 10b odbyło się spotkanie formacyjne dla sympatyk�w
i wolontariuszy WO�P. 29 stycznia 2022 w 31 finale WO�P pod hasłem: ,,Chcemy
wygra� z sepsą!’’ będą kwestowały 4 osoby z naszej szkoły.

28 listopada i 9 grudnia 2022 odbyły się szkolne kiermasze na rzecz szkolnego
funduszu pomocowego. Podczas kiermasz�w dla kupujących dostępne były
babeczki domowej roboty, kwiaty doniczkowe, sianko pod obrus i kolorowe
szyszki. Zebrano 168,37zł (85,50zł + 82,87zł)

9 grudnia 2022  kolorowe plastikowe nakrętki zostały przekazane przez
wolontariuszki SKC do pojemnika -czerwonego serduszka przy kętrzy�skim
Urzędzie Miasta. 

Wysyłając sms o tre�ci PACZKA na nr 72052 (koszt 2,46zł z VAT) wspierasz
Og�lnopolską Akcję Caritas Polska ,,Tak. Pomagam’’. Celem akcji jest
przed�wiąteczne wsparcie żywno�ciowe os�b w trudnej sytuacji życiowej. 

        Kwota w wysoko�ci 447zł została przekazana na konto fundacji.

AKCJE WOLONTARIATU SZKOLNEGO
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