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Dzisiaj w Betlejem
"Czy czytanie podczas wigilijnej wieczerzy po raz dwudziesty tego samego archaicznego opowiadania o pasterzach, którzy
widząc stratosferyczne zamieszanie, zostawili dobytek, by przekonać się, że to nie lądowanie kosmitów ani przyjazd ekipy
Polsatu, może być czynnością ekscytującą.
Wystarczy zdjąć z tego tekstu kołderkę rutyny, by przekonać się, że opowieść o ziemskich narodzinach Jezusa to historia,
przy której z wrażenia mogą spaść kapcie. Warto wyzbyć się na chwilę nostalgicznych wzruszeń nad wychłodzeniem Dzieciny,
przekonać się, z jak nieprawdopodobną precyzją wybrał Bóg moment ekspedycji Syna na ziemię."
Miejscem narodzin jest Betlejem w Judei, choć rodzina pochodzi z Galilei.
"Bóg - co za szaleństwo - przychodzi. Nie na rydwanie i bez złotowłosych ochroniarzy. Pewnie dlatego witany jest z taką
kulturą i smakiem.(...)
Co niezwykle ważne - na Wschodzie każdy z każdym może już dogadać się
simple English, którym stał się uproszczona wersja greki, koine.
Izrael czasów Jezusa to społeczność nie dość, że podbita, to jeszcze mocno
wewnętrznie podzielona." (Szymon Hołownia, Bóg. Życie i twórczość,
Wydawnictwo Znak, Kraków 201 0)
To tylko dwa argumenty rozwijane przez Szymona Hołownię, resztę można
odkryć w jego opowieści.
Witajcie w Betlejem, mieście króla Dawida.
Dzisiaj jest to miasto palestyńskie z coraz bardziej zmniejszającą się liczbą
chrześcijan palestyńskich, którzy uciekają przed represjami współziomków.
Najważniejsza dla pielgrzyma lub turysty jest Grota Narodzenia, to nad nią
wzniesiono w 326 r. Bazylikę Narodzenia Pańskiego. Inicjatorką była niestrudzona
pielgrzymka i tropicielka miejsc z Nowego Testamentu, św. Helena, matka cesarza
Konstantyna Wielkiego. Budynek niszczony parokrotnie został odbudowany za
Justyniana Wielkiego i rozbudowany w czasach krzyżowców. W wizerunek
wpisany jest charakter obronny oraz wąskie niepozorne wejście do wnętrza. Oto
fragment Placu Żłóbka.
W samej Grocie, do której schodzi się
wąskimi schodami, są trzy ołtarze, a pod
prawosławnym
znajduje
się
czternastoramienna
srebrna
gwiazda
oznaczająca
miejsce
narodzenia.
Wzruszający jest moment niemal wczołgania
się pod ołtarz, by dotknąć, skupić się na tym
co dla każdego ważne i poświęcić swoje
pamiątki.
Obok ołtarza katolickiego jest miejsce,
gdzie stał żłobek z Jezusem.

Według tradycji Święta Rodzina w drodze do Egiptu znalazła schronienie w grocie, w której dzisiaj mieści się
franciszkańska kaplica. Gdy Maryja karmiła piersią Dzieciątko, kilka kropli mleka spadło na ziemię.
Od mleka całe wnętrze groty zabarwiło się na biało. Przychodzą tu kobiety, żeby modlić się o pomyślne karmienie, a
pielgrzymi kupują też porcje sproszkowanego białego kamienia, by zapewnić zaspokojenie instynktu macierzyńskiego.
W wielu domach jest obraz Matki Boskiej Karmiącej - ma być symbolem dostatku podstawowych produktów do życia.
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"Jeżeli nie ma
drogi odwrotu,
to nie ma też
drogi naprzód"
Babie lato – „Projekt drzewo”
Dnia 4 listopada 2014 r. do naszej placówki przyjechał zespół „Babie lato”. Spotkanie odbyło się
pod hasłem: „Ekologia kiedyś – ekologia dziś”.
W czasach, gdy Panie z zespołu były w naszym wieku, żyło się inaczej – znacznie ciężej i gorzej.
Np.: ciężej było dbać o higienę, szczególnie dzieci. „Korzystałyśmy z pieluch tetrowych a teraz
korzysta się z pampersów. Niebyło takich rzeczy jak mamy dziś. Wodę po kąpieli dzieci wylewały pod
jabłonkę w przekonaniu, że szybciej urosną. Praktycznie w każdym domu była krowa, dzięki czemu
codziennie mieliśmy świeże, naturalne mleko. Nie stosowałyśmy tylu kosmetyków – nie było ich.
Zamiast kosmetyków stosowałyśmy naturalne zioła a podstawowym środkiem higieny było szare
mydło, które służyło również do mycia naczyń.” Panie wspominały, że same wytwarzały dla siebie
perfumy: zalewały róże lub lawendę alkoholem – według odpowiedniego przepisu oczywiście. Dzieci
leczono wtedy ziołami, rumiankiem i innymi. Syrop z cebuli stosuje się również dziś. W tamtych
czasach nie było również szamponów – myło się włosy szarym mydłem i robiło się płuczki z pokrzyw.
To były inne czasy.
Zespół istnieje od 32 lat i składa się z 15 osób w różnym wieku – od 60 lat wzwyż. Jednak Panie
mówią o sobie, że natura im urody i tak nie zabiera.
Dziewczyny z II ZSZ przygotowały posiłek, by Panie nas z tej praktycznej strony. Wraz z I
gimnazjum zorganizowałyśmy Paniom miły czas. Pani Basia i dziewczyny z I gimnazjum pokazały
pracownię krawiecką i zaprezentowały własne pracę, czym zachwyciły naszych gości – Panie były
zafascynowane pracami dziewcząt. Natychmiast pojawiły się wspomnienia z czasów, gdy to my
byłyśmy w odwiedzinach w Psarach, gdzie „Babie lato” ma swoją siedzibę. W pracowni krawieckiej
dziewczęta z naszymi gośćmi spędziły miło czas robiąc ręczne robótki (dobrze, że Pani Basia była
blisko) i rozmawiając o starych czasach.
Po wizycie Panie zostawiły nam list z podziękowaniem za wizytę, lecz również z przesłaniem.
„Dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego za zaproszenie. I Wam
nauczycielom i młodzieży, za wysłuchanie. Tematem wspólnego spotkania była: Ekologia. Bardzo
ważna dziedzina. W naszych, młodzieńczych latach nikt tym problemem głowy sobie nie zawracał.
Nie było tak wielkiego dla środowiska zagrożenia. A natura zdrowo nas żywiła. To, co jedliśmy,
wyrosło na naturalnych nawozach, zaś napoje i mleko były w szklanych opakowaniach.
Ale my sami musimy dbać o to, aby nie zniszczono piękna roślin i zwierząt tego świata.
Anna Kozub
Zespół „Babie lato”
Opracowała
Malwina Sordyl
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W drodze do dojrzałości
Więc może zacznijmy od tego, że wiek dojrzałości nie jest
najpiękniejszy na świecie. Bo są różne etapy  bunt,
zagubienie. Dla nas nastolatków czas szumu i zabawy. Czemu
o tym piszę? Bo sama jestem nastolatką i świetnie to
rozumiem – „ZABAWA”, aczkolwiek z głową, z granicami.
Nie tak dawno przeszłam ciekawą lekcję – wcieliłam się w
rolę mamy. Przez tydzień opiekowałam się dzieckiem sama.
Dziecko, mimo że ma 6 lat – nie znaczyło, że będzie łatwo tak,
jak się nastawiłam. Przeliczyłam się i w pierwszym momencie
zaczęła się panika! Co zrobić???
To ciężkie zajęcie przez całą dobę opiekować się małym
dzieckiem. Byłam tak bardzo zmęczona i na nic czasu nie
miałam a wyjścia nie było. Trzeba było być dzielnym.
To była dla mnie ciekawa lekcja. A z własnym dzieckiem to
ja jeszcze poczekam.

Z okazji Dnia Biblioteki zorganizowany został,
wspólnie z samorządem wychowanek, konkurs
literacki oraz konkurs na okladkę do książki. To już
druga edycja a poziom wcale nie mniejszy *
Prezentujemy najlepszą pracę autorstwa Sary
Markiewicz.
Ludzie odwracają się od siebie
Co się dzieje to już nie wiem
Teraz możesz tylko siebie być pewien.
Odwracają się od Boga
Zresztą sam na to popatrz
Jasię modlę o rodzinę
Bo to co najważniejsze to nigdy nie zginie
Nie obchodzą mnie innych dziwne opinie
Boże&#x2026;zamień płacz na radość
Żeby ludzie się zmieniali.
Ludzi ducha okryj wiarą
Żeby w coś mocniej wierzyli.
Nie boję się nowych znamion
Wierzę, że będzie więcej tych ludzi prawdziwych
Którzy umieją pomagać.
Na razie dużo tych fałszywych twarzy.
Patrz gdzie się pchasz!
O dobro stale walcz!
Słucham muzyki RAP
Bo to cały mój świat
Gdyby ktoś mi to odebrał
To ten człowiek nie miałby serca.
Życie jest trudne, wiele w nim trudnych przystanków
I z każdym trzeba się mierzyć
I to bez żadnych żartów
Dobrze, że istnieje sam Bóg
Bo mogę mu się wygadać.
Kocham mocno słuchać RAPU
Ta muzyka wiele mi podpowiada i pomaga
W każdej wolnej chwili
Słuchawki zakładam
Wtedy żyję innym światem
Takim wolnym. Bez załamań&#x2026;
RAP bardzo podtrzymuje
Żeby nie wpaść w jakiś dołek
Bo muzyka powoduje,
Że lepiej czujesz się w życia szkole.

Malwina Sordyl
W konkursie na okładkę na książkę pierwsze
miejsce zajęła Sandra Matlachowska
Projekt powstał w odniesieniu do serii książek
autorstwa pani Elliot Rachel - "H2O"

Prace koła
fotograficznego.
Życzymy oby
wszystkie zdjęcia tak
dobrze wyszły jak
osoby na nich.

Sara Markiewicz

* nie dotyczy wybranych tytułów
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Poniżej laureaci konkursu oraz ich prace pod tutułem:

List do Św. Mikołaja.
Życzymy, aby Wasze życzenia się spełniły.

Drogi Mikołaju!
Na początku mojego listu chciałabym Cię bardzo serdecznie
pozdrowić. Mam nadzieję, że jesteś zdrowy i wszystkie dzieci
dostaną prezenty na czas.
Piszę do Ciebie ten list, bo chciałabym, żeby spełniło się moje
największe marzenie.
Ja nie potrzebuję prezentów, tylko chciałabym, abyś pomógł mi
spełnić moje dwie prośby. Moją największą prośbą jest to, żeby
moja siostra już zawsze była zdrowa, a druga jest taka, abym
mogła pojechać do domu na Święta Bożego Narodzenia, bo jest
to czas wyjątkowy, który powinno spędzać się z rodziną.
Myślę, że z Twoją pomocą mogę spełnić te marzenia, lecz może
być trochę ciężko. No, ale cóż, tak to w naszym życiu bywa, że
raz się jest szczęśliwymm a raz się jest smutnym.
Kończę już pisanie mojego listu. Z góry chcę Ci podziękować za
pomoc w spełnieniu moich marzeń.
Pozdrawiam Cię
Dominika Komajszko

Drogi Mikołaju!
Piszę do Ciebie, ponieważ mam wielką potrzebę. Chciałabym,
aby na całym świecie panował pokój, aby ludzie byli bardziej
przyjaźni dla siebie. Wiem, że to trudne, ale próbuję naprawić
świat. Moim osobistym marzeniem jest to, abym ja z całą moją
rodzinką żyła w zdrowiu, szczęściu, abym doznała prawdziwej
miłości od kogoś mi bliskiego. Życzyłabym sobie, aby moja
Kochana Mama zawsze miała uśmiech na twarzy. Chciałabym,
żeby szczęście było co dnia rano, gdy się budzę. Wiem, że to
trudne życzenia do spełnienia, ale Mikołaju Kochany Ty możesz
wszystko, więc proszę Cię spełnij moje życzenia, będę Ci
bardzo wdzięczna z całą rodzinką.
Pozdrawiam serdecznie.
Mała gwiazdeczka
Nie zapomnij o mnie!
Patrycja Lewandowska
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Zapach Świąt

Samorząd Wychowanek
Działamy sprawnie.
W tym roku SW wziął się ostro do roboty. Zorganizowane lub współorganizowane zostały
takie imprezy jak:
 Dzień Bibliotek  konkurs literacki oraz konkurs na okładką na książkę;
 Noc filmowa  tylko dla odważnych  zaprezentowane zostały straszne horrory, niektórzy
niemal zmysły ze strachu postradali;
 Konkurs na najlepszy list do Św. Mikołaja;
 Kiermasz świąteczny, na którym wystawiono własnej roboty makarony(klasa II ZSZ) i
pierniki(klasa I ZSZ) oraz piękne, ręcznie wyszywane ozdoby świąteczne (koło krawieckie)
Zorganizowane zostały ponadto zmiany organizacyjne w składzie Samorządu Wychowanek.
Obecny skład prezentuje się następująco:
Patrycja Kuska  przewodnicząca
Dorota Spendel  zca przewodniczącej
Redakcja "Sikoreczek" pragnie przeprosić za błąd w
Olimpia Mioduszewska  sekretarz
poprzednim numerze, gdzie zostały źle
zaprezentowane funkcje, pełnione przez poszczególne
Życzymy owocnej pracy.
osoby w Samorządzie Wychowanek.
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