
Co roku w naszej szkole w 
dniu imienin Andrzeja Waj-

dy obchodzimy Dzień Pa-

trona. W tym roku odbył 
się  on  pod  hasłem: 

„Andrzej  Wajda—człowiek 
z talentu, człowiek z mą-

drości,  człowiek  z  Polski. 

To było prawdziwe szkolne 

święto. Rozstrzygnięty zo-
stał konkurs na plakat lub 

laurkę  dla  reżysera,  na 
najlepszą prezentację oraz 

konkurs wiedzy o  twórczo-

ści  wielkiego reżysera.  W 
konkursie wiedzowym naj-
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Dzień Patrona 
lepiej wypadła klasa piąta. 
Natomiast  najciekawszą 

prezentację stworzyły Ada 

Rosak i Oliwia Kołodziej . 
  Wspólnie ze swoimi kla-

sami  odwiedzaliśmy  salę 
patrona, w której nauczy-

ciele  opowiadali  nam  o 

życiu i twórczości Andrzeja 

wajdy.  Na  korytarzu  wy-
świetlana była prezentacja 

z  uroczystości  nadania 
imienia w 2009 roku. 

Tegoroczna rocznica nada-

nia  szkole  imienia  Pana 
Wajdy była dla nas szcze-

gólnie ważna. Dała świa-
domość, jak szybko upły-

nął czas, ale też jak wiele 

dobrych chwil przeżyliśmy 
dzięki  obecności  Państwa 

Wajdów w naszym szkol-
nym życiu. Była to okazja 

do wspomnień i przeżycia 

ponownie wzruszeń zwią-

zanych z Ich przyjazdami 
do Rudnik.  

 
Sławny  reżyser  filmowy 

urodził się 6 marca 1926.r 

w Suwałkach, zmarł 9 paź-
dziernika  2016.r  w  War-
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szawie.  W młodości był 

również  aktyw-
ny jako malarz. 

Otworzył nawet  
muzeum  sztuki 

i techniki japoń-

skiej 
„Manggha”,  w 

którym  znajdo-
wały się zbiory 

Feliksa  Jasień-
skiego. 

   Za  swoje  fil-

my  Andrzej 
Wajda otrzymał 

wiele  nagród. 
Najważniejsze z 

nich to między 

innymi: 
-Oscar  za  całokształt 

twórczości, 
-Złota  Palma  za 

film ,,Człowiek z żelaza'', 
-Złoty Lew za całokształt 

twórczości. 

Był  również  odznaczony 
Orderem Orła Białego za 

zasługi dla Polski. 
Iga Staniszewska 



  Święta Bożego Narodze-
nia rozpoczyna wieczerza 

wigilijna. Tego wieczoru 

cała rodzina zasiada przy 
świątecznie nakrytym sto-

le i celebruje nadchodzące 
święta Bożego Narodze-

nia. Okres przed świętami 
to adwent.       W tradycji 

chrześcijańskiej chodzi o 

czas oczekiwania na po-
wtórne przyjście Chrystu-

sa. Trwa on od 23 do 28 
dni, rozpoczyna się w 

pierwszą niedzielę po uro-

czystości Chrystusa Króla. 
   Zanim wszyscy usiądą 

przy wigilijnym stole, trze-
ba oczywiście zadbać               

o odpowiedni wystrój i 
nakrycia. Tych ostatnich 

powinno być o jedno wię-

Boże Narodzenie 
cej niż liczba gości. Po co 
dodatkowe miejsce przy 

świątecznym stole? Sym-
bolizuje ono pamięć o 

tych, którzy nie mogą spę-
dzić tegorocznych świąt 

razem z nami. Bywa i tak, 

że przygotowywane jest z 
myślą o zmarłym członku 

rodziny.  
   Nieodłącznym elemen-

tem świąt Bożego Naro-
dzenia jest choinka. Choin-

kę powinno się ubierać 
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dopiero 24 grudnia. Jej 
poszczególne elementy 

także mają swoją symboli-

kę: światełka to znak 
przyjścia Chrystusa na 

świat, ozdoby są symbo-
lem łaski Bożej, łańcuch to 

symbol węża-kusiciela, a 
jabłka - grzechu.  

   Dawniej oprócz tradycyj-

nych opłatków, wytwarza-
nych z przaśnego ciasta, 

chleba i wody, były rów-
nież kolorowe opłatki. Ty-

mi ostatnimi dzielono się 

ze zwierzętami.  
Święta już za nami, ale 

mamy nadzieję, że wszy-
scy spędziliście je  rado-

śnie  w gronie najbliższych 
Martita 

 GORĄCA CZEKOLADA DO PICIA 

SKŁADNIKI NA DWIE PORCJE: 

 

250 ml mleka 3,2% 

100 ml śmietanki 30% 

200 g czekolady kawowo-śmietankowej 

DO DEKORACJI: 
ubita śmietanka 

kakao 

PRZYGOTOWANIE: 

Mleko zagotowujemy ze śmietanką i dodajemy pokruszoną czekoladę. Całość dokładnie mieszamy do 

całkowitego roztopienia czekolady. Podajemy na gorąco. 

Dekorujemy ubitą śmietanką i kakao. 

MARLENKA 



11 listopada jest 

świętem państwowym, 

które obchodzimy co roku. 

Uroczystość ta upamiętnia 
odzyskanie przez nasz kraj 

niepodległości po 123 la-
tach niewoli rozbiorowej. 

W naszej szkole z okazji 

tego święta odbył się uro-
czysty apel. Po  odśpiewa-

niu hymnu narodowego 
wszyscy uczniowie zapo-

znali się z historią Polski 
od czasu rozbiorów Polski 

przez powstania narodowe 

do  chwi-

li  odzyskania  niepodle-

głości. Rolę nauczycielki 
historii odegrała i przepro-

wadziła lekcję uczennica 

klasy VIII Aleksandra 

Kryściak. Uczniowie recy-
towali wiersze patriotycz-

ne, a chór szkolny wyśpie-
wał pieśni legionowe. W 

trakcie apelu dwoje 

uczniów  wraz z nauczy-
cielką p. Katarzyną Paw-

laczyk złożyło wiązankę 

kwiatów i zapaliło znicze 
pod pomnikiem poległych 

w Rudnikach. Pod koniec 
uroczystości wszystkie kla-

sy otrzymały dyplomy za 
wykonanie gazetek klaso-

wych związanych z odzy-

skaniem  przez Polskę nie-
podległości. Apel zakończył 

się wykonaniem  pamiątko-
wego zdjęcia. 

Magda Urbańska 

Początkowo an-
drzejki traktowa-

no bardzo po-

ważnie i miały 
charakter tylko i wy-

łącznie matrymonialny - 
wróżby wykonywano 

indywidualnie, w odo-

sobnieniu i były 
przeznaczone 

jedynie dla nie-

zamężnych 
dziewczyn. W 

późniejszym 
czasie nato-

miast andrzejki zaczęto 
organizować wspólnie w 

grupach rówieśniczych 

Listopadowo... 

Andrzejki 

Str. 3 

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2019 

panien na wydaniu. 

Współcześnie to niezobo-
wiązująca zabawa, głów-

nie dla młodzieży i doro-
słych, zarówno dla kobiet, 

jak i dla mężczyzn. Najpo-

pularniejsza wróżba an-
drzejkowa to oczywiście 

lanie wosku przez dziurkę 
od klucza. Ponadto znane 

 Dzień Wszyst-

kich Świętych zapo-
czątkowany został 

przez papieża Grzego-
rza IV już w 837 roku 

n.e. W ten sposób 

chciano oddać cześć 
wszystkim chrześcija-

nom, którzy zostali 
zbawieni i poszli do 

nieba. Dzień Zaduszny, 
który obchodzony jest 2 

listopada, został ustano-

wiony przez Odylona – 
opata benedyktynów w 

Cluny we Francji w 
998r.n.e. To dzień wspo-

minania zmarłych i mo-

dlitwy za tych, którzy 
przebywają w czyśćcu. 

Podczas tych dni całe 
rodziny odwiedzają 

cmentarze, by ozdobić 
groby bliskich kwiatami i 

zapalić znicze, pomodlić 

się. 

 Jak wygląda to 

święto w innych krajach 

na świecie? 
W USA to słynne Hallowe-

en obchodzone wieczorem 
31 października. W Hisz-

panii na 1 listopada wy-

pieka się słodkie kulki pa-
nellets, a na 2 listopada 

przygotowuje się  huesos 
de santo - „święte kości” - 

ciastka z mielonych mig-
dałów, miodu i cukru. Zja-

da się je po powrocie z 

cmentarza (dawniej wie-

rzono, że w ten 

sposób uwalnia 
się dusze z czyść-

ca). W Meksyku 
czas ten to rado-

sna fiesta czyli dia 

de muertos. W 
Japonii święto, 

podczas którego 
wspomina się 

zmarłych, nazywa 
się Bon. Wtedy na progach 

domów ustawia się latarnie 

tzw.”mukaebi”, czyli „ognie 
powitalne”. W Ekwadorze 

zmarłych wspomina się 
przy suto zastawionym 

stole. Społeczności takie 

jak Indianie tego dnia  
przynoszą  zmarłym w 

ofierze ulubione potrawy, 
często grają przy grobach 

w kości, by z nimi poroz-
mawiać. U naszych sąsia-

dów, na Słowacji, w za-

Uroczystość Wszystkich Świętych 

duszkową noc  stawia się 

na stole jedzenie, wierząc, 
że zmarli, którzy przyjdą 

odwiedzić ich domy, będą 
zmęczeni i głodni i chętnie 

się pożywią. 

 A jak to święto 
spędziłam ja? Wspólnie z 

rodziną poszliśmy na gro-
by naszych bliskich, by 

zapalić znicze, pomodlić 
się za nich. Odwiedziliśmy 

też Grób Nieznanego Żoł-

nierza i założycieli Rudnik. 
Tego dnia myśleliśmy o 

tych, których nie ma już 
wśród nas. Wspominaliśmy 

ich, oglądaliśmy albumy ze 

zdjęciami. Dziadkowie 
opowiadali mi o moich 

pradziadkach, wspominali 
dawne czasy. Dzięki temu 

wiem więcej o historii na-
szej rodziny.    

Sonia Stanek 

są także przestawianie 

butów, rzucanie karteczka-
mi, łódki na wodzie czy 

obierki z jabłek.  
My bawiliśmy się w naszej 

szkole na dyskotece an-

drzejkowej, wróżyliśmy, 
poddając się atmosferze 

tego  święta. 
Zosia i Natalka 
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