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     LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2017 

Szkoła Podstawowa im. Małgorzaty Sulek w Drużynach 



WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
 

Pierwszy listopada, Dzień Wszystkich Świętych. To dni pamięci o tych co już odeszli, o tych 

których już nie ma. W tym dniu udajemy się z rodziną na cmentarz, modlimy się za zmarłych i 

zapalamy znicze. 

 

 
Ciekawostka: 

Największym cmentarzem w Polsce jest Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Ma on aż 43 ha ! 

Leży tam wiele zasłużonych osób takich jak: 

Bolesław Prus (1847–1912) – pisarz, 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865–1940) – pisarz (ciało ekshumowano i pochowano w 

Zakopanem) 

Władysław Reymont (1867–1925) – pisarz (grób w alei zasłużonych) 

Jan Żabiński (1897–1974) – zoolog, popularyzator zoologii 

Stefan Żółkiewski (1911–1991) – historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki 

Wojciech Żółtowski (1936-2015) – profesor nauk technicznych, dziekan Wydziału Inżynierii 

Lądowej PW 

Józef Zejdowski (1871–1963) – aktor 

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSĆI. 

 
 

 W  dniu 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Niemcy podpisali rozejm 

kończący I wojnę światową. Tego dnia w Warszawie Józef Piłsudski przejął władzę w Polsce. Po 

123 latach niewoli nasz kraj odzyskał niepodległość. 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła 

komendantowi władzę wojskową i naczelne dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną, a 14 listopada  

także władzę cywilną. Sama rozwiązała się i ustanowiła urząd Naczelnika Państwa. Listopadowe 

wydarzenie poprzedził sukces jakim było uwzględnienie, w 14-punktowym programie pokojowym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bolesław_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Przerwa-Tetmajer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Reymont
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Żabiński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Żółkiewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Żółtowski_(inżynier)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydział_Inżynierii_Lądowej_Politechniki_Warszawskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydział_Inżynierii_Lądowej_Politechniki_Warszawskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydział_Inżynierii_Lądowej_Politechniki_Warszawskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydział_Inżynierii_Lądowej_Politechniki_Warszawskiej
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Józef_Zejdowski&action=edit&redlink=1


prezydenta USA Woodrowa Wilsona, punktu trzynastego zakładającego konieczność przywrócenia 

Polsce niepodległości. Podpisanie rozejmu w Compiégne oznaczało, że w nowym, powojennym 

świecie znajdzie się miejsce dla Polski. 

 
Dnia 13 listopada 2017 r.  w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji  Święta Odzyskania 

Niepodległości. Uczniowie klas 5-7 zaprezentowali się w przedstawieniu patriotycznym. Następnie, 

na zaproszenie sołtysa Tadeusza Krzepickiego, w takim samym składzie wystąpili w Świetlicy 

Wiejskiej w Drużynach. Przedstawienie dedykowano miejscowym mieszkańcom. 

Mateusz Sarnowski            

 

 

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

 

 



 
Boże Narodzenie w Polsce to najważniejsze i najuroczyściej obchodzone, obok Wielkanocy, święto 

religijne w Polsce. Jego tradycje ukształtowały się na przestrzeni wieków. Obecnie Boże 

Narodzenie ma charakter święta rodzinnego i najczęściej jest obchodzone w gronie najbliższych. 

W kościelnej liturgii Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania 

zwanego Adwentem. W tym okresie wierni biorą udział w roratach poświęconych Najświętszej 

Marii Pannie. Dawniej w niektórych regionach Polski wyplatało się także wieńce adwentowe, które 

w pierwszą niedzielę adwentu wieszało się w domu pod sufitem i zapalało na nim świeczkę. W 

każdą następną niedzielę dokładano kolejne świeczki. Tradycją stało się również pieczenie 

bożonarodzeniowych pierników, wykonywanie ozdób na choinkę oraz wysyłanie kart świątecznych 

z życzeniami do krewnych i znajomych. Tradycyjnie dniem poprzedzający Boże Narodzenie i 

kończącym okres adwentu jest Wigilia Bożego Narodzenia. Dawniej stanowiła ona przygotowanie 

do świąt, ale po reformie kalendarza stała się ich częścią. W tym dniu sprzątano domy oraz 

dekorowano je snopami zboża, które ustawiano w kątach pokoi. Miały symbolizować pomyślność i 

dostatek. Ponadto domy ozdabiano iglastymi gałązkami zwanymi podłaźniczkami, które 

umieszczano w różnych miejscach. Zwyczaj ubierania choinki pojawił się w Polsce dopiero w 

XVIII wieku i przywędrował z Niemiec.  

 

Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej jest wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie 

sobie życzeń. Ten zwyczaj stanowi odniesienie do Ostatniej Wieczerzy i dzielenia się Jezusa chle-

bem z uczniami. W zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest 

różny, ale zwyczajowo na wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw 

powinno być dwanaście. Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Do 

najbardziej typowych należą: barszcz z uszkami, ryby, przyrządzane na różne sposoby z najbardziej 

tradycyjnym karpiem smażonym i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi z 

kapustą, kasza z suszonymi grzybami, fasola z suszonymi śliwami, paszteciki z grzybami, kotleciki 

z ryżu z sosem grzybowym, kluski z makiem, cukrem i miodem, makiełki, chałka z kompotem z 

suszonych owoców, zupa migdałowa czy z tradycji wschodniej kulebiak, gołąbki i kutia. Zgodnie z 

polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny być postne, czyli bezmięsne i bez użycia tłuszczów 

zwierzęcych. Post wigilijny jest dość powszechnie przestrzeganym, mimo że obecnie nie jest naka-

zany w żadnym z wyznań chrześcijańskich. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego zwy-

czaju „ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce”. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
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Ważnym elementem Wigilii, ale i całych Świąt Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd. W pol-

skiej tradycji jest ich bardzo wiele, a najstarsze z nich pochodzą z czasów średniowiecza. Jednak 

największy ich rozkwit przypada na XVII i XVIII wiek, kiedy to powstały najpopularniejsze z nich 

m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże, Jezuniu” czy „Bóg się rodzi”. W niektórych rejonach Polski 

po domach chodzą także kolędnicy, którzy składają życzenia i śpiewają kolędy. Wigilijny wieczór 

kończy uroczysta msza odprawiana o północy w kościołach]. Według tradycji jest ona upamiętnie-

niem przybycia do Betlejem pasterzy, którzy jako pierwsi oddali hołd nowonarodzonemu Chrystu-

sowi. Zwyczaj odprawiania nocnej liturgii wprowadzono w Kościele w V wieku i do Polski dotarł 

wraz z chrześcijaństwem. 

                                                                                   Zuzanna Betlejewska, Mateusz Sarnowski 

Warto zobaczyć-Marta Orłowska 

14-18.09.2017r. 
              

 To były moje pierwsze wakacje w Dani u 

  cioci. Była to niezwykła podróż z 

dziadkami     oraz bratem. Latanie 

samolotem, płynięcie promem i jechanie 

autem przez most , który miał 14 km nad 

wodą ,ale również 4 km pod wodą to było 

piękne przeżycie. Jednak co do czego 

byliśmy na wyspie Bornholm ,gdy 

dojechaliśmy do cioci zjedliśmy obiad i 

ciocia pokazała nam pokój w którym 

mieliśmy spać z pokoju był przepiękny 

widok na morze i skały. Fale uderzały o 

nie, a meduzy wypływały na brzeg. Gdy 

zapoznaliśmy się z pokojem poszliśmy 

przejść się na spacer po skałach. Szliśmy 

ścieżką ,aż do końca. 

 Bo na koniec weszliśmy do portu 

zjedliśmy tam przepyszne lody owocowe z 

bitą śmietaną. Następnie wróciliśmy do 

domu. Zjedliśmy coś i pojechaliśmy w 

dalszą podróż teraz jednak samochodem, 

dokładnie to jechaliśmy do jaskini 

nadmorskiej nie wchodziliśmy do końca , 

ale byliśmy wcale nie tak blisko wyjścia. 

Po wyjściu z jaskini 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolęda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wśród_nocnej_ciszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lulajże,_Jezuniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieśń_o_Narodzeniu_Pańskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolędowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boże_Narodzenie_w_Polsce#cite_note-http_liturgicalcenter_org-5


pojechaliśmy nad wodospad po długich opadach  był on przeogromny. Po jego obejrzeniu 

wróciliśmy do domu. Przekąsiliśmy coś i poszliśmy spać. Kolejnego dnia pojechaliśmy spotkać się 

z rodziną. Mimo , że większość niej mówiła po Duńsku wszyscy się dogadywali. Razem graliśmy w 

palanta, ozdabialiśmy torty i robiliśmy sałatki. Bawiliśmy się , aż do wieczora. Trzeciego dnia o 

godzinie 11.00 pojechaliśmy na plaże która była z białego piachu. 

(W Europie są tylko 2 takie plaże) Wykąpaliśmy się i poszliśmy na grzyby. Wracając zatrzymaliśmy 

się na lodach tym razem z automatu. Wieczorem pojechaliśmy na prom. 

To były wyjątkowe wakacje wykorzystane na maksa. Jeśli miałabym wybrać jakieś wakacje to 

wybrałam właśnie takie. Naprawdę polecam z całego serca. 

 

 

 Propozycje na prezenty 

Różany peeling cukrowy 

To na pewno dobry prezent dla mamy, babci, cioci, przyjaciółki . Peeling zrobimy w 5 minut 

praktycznie z tego, co mamy w domu. Róże możemy kupić w najbliższym markecie spożywczym za 

parę złotych i wykonać prezenty dla wszystkich kobiet w rodzinie. 

 

 

Świąteczne mydełka 

Uwielbiam ten pomysł za jego prostotę wykonania i efekt wow! Wszyscy chcą robić własne mydło, 

a to jest tak droga zabawa, że ja osobiście odradzam. Lepiej skorzystać z mojego przepisu na 

przemianę kostki mydła w świąteczne choinki czy gwiazdki.  

 

http://www.twojediy.pl/peeling-cukrowy/
http://www.twojediy.pl/mydelka-na-prezent/


Świetna technika do wykonywania napisów, rysunków, nawet obrazów. Wybór napisu czy obrazu 

należy do Was, a ja Wam pokażę technikę. Na tyle prostą, że dzieci dają radę wykonywać ten pomysł. 

Dla chcącego nic trudnego. 

Najprostsze świece hand made 
Świece to zawsze dobry pomysł na prezent, ale ta wersja jest dodatkowo recyklingowa, bo świece 

robi się ze starych kawałków, których na pewno się nie da już nikomu podarować. Jeśli zapomnicie 

przygotować dla kogoś prezentu, to ten zrobicie raz-dwa z tego, co macie w domu.  

 

 

 

 
                                                        Marta Orłowska, Julia Łapkiewicz 

PRZEPIS NA PIERNICZKI 

Składniki 

ok. 30 sztuk 

• 2 szklanki mąki 

• 2 łyżki miodu 

• 3/4 szklanki cukru 

STRONA Z PRZEPISAMI : 

Twoje DIY 

http://www.twojediy.pl/najprostsze-swiece-handmade/


• 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

• 10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej (najłatwiej gotowej lub domowej) 

• 1 łyżka masła 

• 1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania) 

• około 1/3 szklanki lekko ciepłego mleka 

Przygotowanie 

• Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). 

Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 

• Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie średnio twarde i 

gęste, przypominające ciasto kruche (zapewne nie wykorzystamy całego mleka, bo masa 

byłaby za rzadka). Dokładnie wyrabiać ręką, aż będzie gładkie, przez około 10 minut. 

• Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości maksymalnie 1 cm. 

Foremkami wykrajać z ciasta pierniczki, złączyć resztki ciasta w kulkę, ponownie 

rozwałkować i wyciąć pierniczki. Smarować rozmąconym jajkiem i układać na blasze 

wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około 2 - 3 cm od siebie (pierniczki urosną). 

• Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez około 10 - 

15 minut. Po wyjęciu z piekarnika pierniczki będą miękkie, później będą twardniały. 

Twarde pierniczki przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, z czasem będą 

miękły i kruszały. Po wyjęciu udekorować np. zwykłym lukrem z cukru pudru mieszanego z 

gorącym sokiem z cytryny lub lukrem królewskim. 

Wskazówki 

• Aby pierniczki powiesić na choince, robimy w nich dziurki (zaraz po upieczeniu, np. 

słomką). 

• Przepis na polewę czekoladową. 

• Lukier królewski: 1 surowe białko jaja, 1 i 1/2 szklanki cukru pudru, 1 łyżka soku z 

cytryny. Jajko krótko sparzyć/przelać wrzątkiem. Do miski wbić białko, dodać cukier puder 

i sok z cytryny. Ubijać przez około 5 minut. Przełożyć do rękawa cukierniczego i dekorować 

pierniczki.   

 

 
 

W gazetce wykorzystano materiały z Internetu. 

https://www.kwestiasmaku.com/przepis/przyprawa-piernikowa
https://www.kwestiasmaku.com/desery/polewa_czekoladowa/przepis.html

