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Do Mikołaja piszecie listy,

bo się wraz z grudniem pojawiła

To z resztą fakt jest oczywisty.

Tak, jak co roku, od tysiącleci,

Kto to przeczyta niech uważa,

Ty nie narzekaj, jeśli jest źle Ci.

Taka okazja się nie powtarza.

Zjedz karpia, zagryź go uszkami,

Lepiej wezwijcie kominiarza,

Ciesz się nowymi prezentami.

by zrobił drogę dla Świętego,

Już nie wyrabia wątroba i nerki,

Żeby z prezentów wielkim worem

Dawno kupione są fajerwerki.

wszedł bez problemu najmniejszego.

Czekają niecierpliwie gdzieś w kartonie,

Pod obrus już włożone siano,
Jest pierwsza gwiazdka, potem ta
noc,
Po której wszystko się wyjaśni,

Aż świat w ich blasku niemal zatonie.
Wraz z pierwszym stycznia polecą w
niebo.
Ty nie czekaj do ostatniego

Będzie jak w bajce, może jak w baśni.

Dnia roku tego, do końca świata –

Choinkę widać, jak ptaki w chmurach,

Idź przed świętami do siostry, do
brata.

Zasłania ją prezentów góra.

Złóż im życzenia, otwórz bramy,

Już każda mina, nawet ponura,

Tak jak my teraz Tobie składamy.

zmienia się w uśmiech od ucha do
ucha,
Kolędy w każdym domu się słucha.
Za oknem wielka zawierucha.
Śniegu ogromne zaspy leżą,
Kierowcy nadal w to nie wierzą.

Gabriela Potempa

Wesołych nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia spędzonych w
rodzinnym gronie oraz Szczęśliwego
Nowego roku życzy redakcja gazetki
RUMOR.

Zima ich znowu zaskoczyła,
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LISTY DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Kochany Święty Mikołaju!
Chociaż wiem, że na świecie jest dużo ludzi, którzy potrzebują Cię bardziej niż ja, jednak w tym roku chcę poprosić o
coś wyjątkowego.
Do tej pory prosiłam o różne zabawki, ubrania czy kosmetyki. Z biegiem czasu doszłam jednak do wniosku, że to nie
jest ważne. W tym roku chcę prosić o miłość i pokój na świecie, bo teraz już wiem, że liczą się dobra duchowe a nie
materialne.
Mam nadzieję, że chociaż w części moje życzenie się spełni.
Zuzia
Kochany Święty Mikołaju!
Choć już od ładnych paru lat ze sobą nie rozmawiamy, ja nadal wierzę w Twoją obecność. Mam już 17 lat i nie bawię
się zabawkami. Chciałabym prosić Cię o coś znacznie cenniejszego. Spraw, aby dzieci na całym świecie miały spokojne i
szczęśliwe dzieciństwo wśród kochającej rodziny. Żeby zawsze na ich twarzach
widniał uśmiech. Wiele jest dzieci na świecie głodnych i bez dachu nad głową. Spraw, aby żyły one godnie. Aby wszyscy
ludzie na ziemi znaleźli spokój w swoim życiu i nie przestawali marzyć.
Monika
Kochany Mikołaju!
Tej zimy chciałbym prosić Cię tylko o jedną rzecz. Chociaż dla większości osób w moim wieku jest to śmieszne i ogólnie
niepotrzebne.
Ja jednak od zawsze marzyłem, aby dostać w prezencie samolot z małym silniczkiem, aby latał w moim pokoju.
Kocham Cię!
Piotruś
Drogi Mikołaju!
Chociaż mam już 17 lat i jestem prawie dorosły, wciąż marzę o jednej rzeczy. Od zawsze chciałem mieć tor Hot Wheels,
moje życzenie jednak nigdy nie zostało spełnione. Może w tym roku los się do mnie uśmiechnie i mnie wysłuchasz.
Konrad

Święty Mikołaju!
Pomimo tego, że wszyscy mówią, że nie istniejesz, ja mając 17 lat wciąż
wierzę, że jednak gdzieś tam jesteś.
W tym roku chciałbym poprosić Cię o to, abym w końcu mógł mieć rodzeństwo.
Bycie jedynakiem nie jest wcale takie fajne.
Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz i spełnisz moje odwieczne marzenie
Sebastian
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Skład: Gabriela Potempa, Aleksander Śliwiński
Teksty: Michał Puzia, Krzysztof Maj, Kamil Perzowski, Agnieszka Migdał, Krzysztof Staszkiewicz
Pod opieką: mgr Małgorzaty Imosa-Nogieć, mgr Marty Sidor
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O TYM, JAK PRZESTALIŚMY WIERZYĆ W ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Moment, gdy przestałem wierzyć w św. Mikołaja.

Wydarzyło się to, gdy byłem w pierwszej klasie szkoły podstawowej, miałem wtedy 8 lat.
Zastanawialiśmy się wraz z kolegami, czy tak naprawdę św. Mikołaj istnieje. Zdania na ten temat były podzielone i
nie doszliśmy do porozumienia. Podczas pisania listu do świętego z prośbą o wymarzony prezent, postanowiłem,
że w dzień jego pojawienia się w moim domu sprawdzę, czy naprawdę istnieje i czy zjawi się osobiście. Wiele
rozmyślałem na ten temat i w końcu wpadł mi do głowy pomysł, aby zapytać o to rodziców. Oni jednak odpowiadali
mi na to pytanie z pewnym zakłopotaniem, co jeszcze bardziej wzbudziło we mnie wątpliwości, co do istnienia
św. Mikołaja. Nie pozostało mi nic innego, tylko czekać cierpliwie na dzień, w którym będzie on roznosił prezenty.
Gdy w końcu nadszedł, z upragnieniem czekałem już tylko na wieczór, a następnie noc, w którą miał się pojawić.
Czekając, o godzinie 23:00 zacząłem robić się senny i mało brakło, a przespałbym to wydarzenie. Nagle usłyszałem
kroki dobiegające z pokoju obok, bez namysłu wstałem i pośpieszyłem, czym prędzej w jego stronę. Kiedy do
niego wszedłem, szok był niesamowity, ponieważ okazało się, że św. Mikołajem są moi rodzice, którzy właśnie
układali pod choinką prezenty. Oczywiście tłumaczyli mi, że dają tylko prezenty od siebie i że Mikołaj zjawi się
później, lecz ja już wiedziałem, że on nie przyjdzie. Teraz już byłem pewny: św. Mikołajem są tak naprawdę moi
rodzice.

Krzysztof Maj

Kiedy przestałem wierzyć w św. Mikołaja?

Odkąd pamiętam, zawsze coś mi nie pasowało z Panem z długą białą brodą i obowiązkowo w czerwonym
stroju. Byłem mały i często słyszałem w rozmowach dorosłych to i owo, co budziło we mnie ciekawość, ogromną
ciekawość ale i wątpliwości! Kto inny mógł przynosić prezenty? Przecież rodzice na pewno nie maja ochoty
wstawać w nocy i podkładać pod choinkę sterty upominków. To musi być św. Mikołaj! Lecz, coraz częściej słysząc
twierdzenia innych, że „Pan z długą brodą” po prostu nie istnieje, zacząłem w niego wątpić. Moje przekonania,
moja wyobraźnia broniła się jak mogła, przed przyjęciem do wiadomości, że Mikołaja nie ma, ale dorastałem,
niestety. Coraz rzadziej zabierałem się za pisanie listu, w którym zawierałem kiedyś swoje największe marzenia.
Jednym z nich był wóz strażacki. Myślałem, że gdy będę go miał, będę miał WSZYSTKO! Nigdy takiego wozu nie
dostałem. Zawsze w tych wozach, które były w sklepach z zabawkami, czegoś brakowało, jakiejś małej cząstki.
Dziś cieszę się, że nie spełniłem tego marzenia. Marzenia lepiej się goni, niż spełnia. :)

Kamil Perzowski

Rozmaitości Uczniowskie Magazyn Oświatowo-Rozrywkowy. Wydanie grudniowe, Kraków 2012
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SONDA: POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
Nowy rok, nowe rozdanie, nowy rozdział. Czy rzeczywiście traktujemy ten czas jako kolejną szansę na zmianę
tego, co w naszym życiu nam nie pasuje? Wśród uczniów naszej szkoły zrobiliśmy krótką sondę. Pytaliśmy, czy z okazji
zbliżającego się Nowego Roku podejmują postanowienia noworoczne, jeśli tak, to jakie. Ciekawi byliśmy dotychczasowych doświadczeń z realizacją takich postanowień.
Większość naszych respondentów przyznała, że co roku w tym okresie formułuje swoje postanowienia. Dotyczą one
w ogromnej większości trzech dziedzin: zdrowy tryb życia ( rzucanie nałogów, zdrowe odżywianie, sport, zrzucanie
zbędnych kilogramów, dobre nawyki), kontakty społeczne (naprawianie relacji z kolegami, z bliskimi, z nauczycielami),
nauka – postanowień z tej grupy wymieniano najwięcej.
Większa część uczestników naszej sondy przyznała się do porażek w realizacji wytyczonych sobie celów, choć byli i
tacy, co mogli pochwalić się sukcesami. Wam, moi drodzy, gorąco gratulujemy.
A oto, co odpowiadali nam nasi rozmówcy:

Kiedyś na Nowy Rok obiecałam sobie, że schudnę. Przez jakiś czas przestrzegałam diety i schudłam nawet
4kg. Lecz przyszły Święta Wielkanocne i moje postanowienie noworoczne się skończyło. Zwyciężyło łakomstwo.
Nigdy nie miałem postanowienia noworocznego. Sądzę, że jeśli ktoś ma silną wolę, to da radę. Ja nie jestem
tak silny.
Odkąd pamiętam, co roku postanawiam sobie, że zacznę się uczyć. Za każdym razem nie udaje mi się, więc
postanawiam, że zacznę od nowego semestru i znów to samo. Zaliczam wszystko w czerwcu i i myślę sobie: ”Kolejny
czerwiec chcę mieć spokojny, więc po wakacjach przyłożę się do nauki”. Nie kończy się wrzesień, a sytuacja się powtarza. To trwa już od podstawówki. Myślę, że jest to spowodowane brakiem motywacji.
Nie robię postanowień w związku ze specjalną okazją. Jeśli odczuwam potrzebę, żeby coś zmienić, to po prostu to robię. Czynienie postanowień ze względu na okazję jest nieskuteczne.
Na początek roku zawsze robię jakieś postanowienia. Są one przeważnie związane ze zrzucaniem zbędnych
kilogramów, czy prowadzeniem aktywnego i zdrowego trybu życia. Ich realizacja trwa zaledwie kilka tygodni, a moje
niepowodzenia spowodowane są głównie lenistwem, niezorganizowaniem, czy też łakomstwem. Myślę jednak, że
każdy powinien czasem mieć jakieś postanowienia. Każda próba ich realizacji uczy i mobilizuje do dalszej walki z naszymi złymi nawykami.
Moje postanowienia noworoczne co rok wyglądają podobnie: zaczynam się uczyć, ograniczam oglądanie tv i
imprezy. Jednak po tygodniu okazuje się, że nie potrafię się z nich wywiązać. Dlatego myślę, że nie mają sensu – nie
umiem przestrzegać narzuconych sobie rygorów.
Postaram się zrealizować zadania, które przed sobą stawiam z myślą o Nowym Roku (14 postanowień), ale
może mi to nie wyjść, ponieważ nie mam silnej woli. Mam jednak nadzieję, że choć z częścią sobie poradzę.
Każdego roku mam postanowienie, żeby zrzucić parę kilo. Jeszcze nigdy mi się to nie udało z racji wszechobecnych słodyczy w okresie świątecznym. Nie potrafię realizować moich postanowień, ponieważ szybko przestaję
wierzyć w ich sens. Brakuje mi przekonania i motywacji.
sensie.
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POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jak co roku większość osób w tym
okresie robi postanowienia noworoczne, ale czy one mają sens?
Większość z nas robi postanowienia noworoczne to jest raczej niezaprzeczalne, ale ile z tych
postanowień udaje się zrealizować? Tak naprawdę niewiele, ale dlaczego tak jest? Wiele osób się
tym przejmuje, że miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle, czyli nie wyszło, a sami są sobie winni.
Postanowienia noworoczne jeśli mają być w późniejszym okresie, to muszą być realne do spełnienia.
Nie można dawać sobie jakiś postanowień, których nie jesteśmy w stanie spełnić. Przykładem takiego dość popularnego i niespełnionego przez wiele osób postanowienia jest słynne zrzucenie paru kg, tyle tylko, że żyjemy w czasach
wiecznej gonitwy. Rano do szkoły, pół Bożego dnia w szkole, powrót do domu i do nauki, no może ewentualnie w
piątek jakaś impreza, lub spotkanie się ze znajomymi. W takim stylu życia ciężko takie postanowienie zrealizować. Ale
tutaj warto zacytować słynne powiedzenie ,,dla chcącego nic trudnego”. Przecież każdy z nas ma wolne popołudnie w
piątek i przynajmniej jeden dzień z weekendu przeznacza na przyjemności.
Kto ma chęci ten umie je dobrze wykorzystać i np. w piątek zapisać się na basen, treningi piłki nożnej, siatkówki, tenisa (tak jak to jest w moim przypadku), albo na wiele innych sportów. Dzięki temu, że mieszkamy w Krakowie mamy wiele ciekawych sportów do wyboru, co prawda trening raz, czy dwa razy w tygodniu nie spowoduje nagle
straty 5kg, ale pozwoli nam się odstresować po całym tygodniu.
Tak naprawdę jednak powinniśmy robić postanowienia, które są łatwe do spełnienia np. dłuższe spacery
na świeżym powietrzu (o ile takowe jest w Krakowie) albo lepsze spełnianie domowych i szkolnych obowiązków. To
wszystko jest do zrealizowania, trzeba tylko chcieć.
Zapewne większość z Was zastanawia się jak można ocenić swoje możliwości zrealizowania różnych celów?
Korzystając z przerwy świątecznej musimy podsumować sobie, co w ciągu roku osiągnęliśmy, a później musimy ocenić
co jeszcze jesteśmy w stanie osiągnąć. Oczywiste jest, że uczeń który dostaje same ,,dopy” nie zacznie dostawać od
razu samych piątek, ale już uczeń, który dostaje same ,,czwóry” jak najbardziej, może się o to starać. Jeżeli jest się w
miarę pilnym uczniem i nie przeszkadza nam, że po szkole musimy poświęcić czas dla kogoś, to taki uczeń może zastanawiać się nad Radą Uczniowską, a przede wszystkim różnymi wolontariatami.
A teraz takie moje postanowienia: po pierwsze utrzymać się na poziomie co najmniej ,,trójowym”, po drugie
robić coraz lepsze zdjęcia (moja największa pasja), a po trzecie lepiej działać w RU. No tak, ale zaraz ktoś powie mi, że
tylko trzy postanowienia to mało. Może i mało, ale wszystkie są do zrealizowania.
Reasumując, gdy robimy postanowienia noworoczne pamiętajmy, żeby były w zasięgu naszych możliwości i
nie róbmy ich bardzo dużo, bo im więcej tym ciężej zrealizować.
Wszystkim czytelnikom życzę wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
Krzysztof Staszkiewicz

Rozmaitości Uczniowskie Magazyn Oświatowo-Rozrywkowy. Wydanie grudniowe Kraków 2012
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STAN WOJENNY
31 lat temu Polacy szykowali się do Świąt Bożego Narodzenia w zupełnie innej atmosferze, niż my dziś. Dla
nas, 16 –, 20 – latków to już historia. Ale to przecież nie zamierzchła przeszłość. Przypominamy, jak to było...
13 grudnia 1981 został wprowadzony stan wojenny na obszarze całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia
1981 roku, podjętej nie jednogłośnie, na polecenie
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (poza konstytucyjnego tymczasowego organu władzy), na czele której
stał gen. Wojciech Jaruzelski.
Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.
Oficjalnym powodem stanu wojennego była
pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której wynikami były m. in. brak większości towarów w sklepach
, także braki żywności, oraz wprowadzenie na stałe lub
czasowo ograniczeń w wolnym obrocie pewnymi towarami. Od kwietnia do października 1981 ponownie objęto systemem tzw. kartek żywnościowych wiele istotnych towarów np. mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, mleko dla niemowląt itd. Jako kolejną przyczynę wymieniano zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się
zimy. Rzeczywistymi powodami były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli
nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. W samej PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) miały miejsce starcia różnych stronnictw nie mogących
dojść do porozumienia w kwestii formy i zakresu reform ustroju polityczno - gospodarczego PRL.
W nocy z 12 na 13 grudnia wojsko opanowało węzły łączności oraz ośrodki radia i telewizji (operacja Azalia). Na miesiąc zamilkły telefony. Tej samej nocy rozpoczęto internowania opozycjonistów, zwłaszcza działaczy Solidarności (akcja
o kryptonimie Jodła). Pierwszego dnia stanu wojennego internowano 3,5 tysiąca osób.
Rano 13 grudnia Polacy na ulicach miast zobaczyli czołgi i patrole wojskowe. W telewizji zobaczyć można było jedynie przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Na społeczeństwo nałożono liczne ograniczenia. Zakazano
strajków, zgromadzeń, zawieszono związki zawodowe i większość organizacji
społecznych. Każdego dotknęły takie rygory, jak godzina milicyjna, czy zakaz
opuszczania miejsca stałego zamieszkania bez specjalnej przepustki. Święta
mijały w atmosferze terroru, niepewności, dezinformacji. Mimo zakazu strajkowania, wybuchło wiele strajków będących wyrazem oporu wobec bezprawnych działań WRON. Były one jednak systematycznie pacyfikowane, czasem krwawo ( pacyfikacja kopalni Wujek).
Większość strajków wygasła jeszcze przed Świętami. Najdłużej wytrwali górnicy kopalni Piast, którzy zakończyli swój
protest 28 grudnia.

Michał Puzia				
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WSZYSTKO JEST POEZJĄ
Jan Twardowski: Dlaczego jest święto...
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Leopold Staff: Gwiazda
Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.
I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.
Chwycili w garść promienie,
trzymają z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.

Czesław Miłosz: Modlitwa wigilijna
Maryjo czysta, błogosław tej, Co w miłosierdzie nie wierzy. Niech jasna twoja strudzona dłoń Smutki jej wszystkie uśmierzy. Pod
twoją ręką niechaj płacze lżej.
Na wigilijny ześlij jej stół Zielone drzewko
magiczne, Niech, gdy go dotknie, słyszy
gwar pszczół, Niech jabłka sypią się śliczne.
A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych pól.
Przyprowadź blisko pochód białych gór,
Niechaj w jej okno świecą. Astrologowie z
Chaldei, z Ur, Pamięć złych lat niech uleczą.
Zmarli poeci niechaj dotkną strun Samotnej
zanucą kolędę.

Krzysztof Kamil Baczyński: Kolęda
Aniołowie, aniołowie biali,
na coście to tak u żłobka czekali,
po coście tak skrzydełkami trzepocząc
płatki śniegu rozsypali czarną nocą?
*
Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić
tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili?
Czyście kwiaty, srebrne liście posiali
na mogiłach tych rycerzy ze stali,
na mogiłach tych rycerzy pochodów,
co od bata poginęli i głodu?
*
Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi,
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość,
i pod tymi obłokami ciemnemi
nasze serce w ciemność się zmieniło.
*
Aniołowie, aniołowie biali,
o! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich,
by do Pana trafił ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,
i ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,
by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka,
aniołowie, aniołowie biali.
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„CICHA NOC”
Polski
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.

Niemiecki
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigen Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

Angielski
Silent night, holy night,
All is calm, all is bright,
Round yon virgin mother and child,
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace, Sleep in
heavenly peace,

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!

Silent night, holy night,
Shepherds first saw the light,
Heard resounding clear and long,
Far and near, the angel song:
Christ the Saviour is here,
Christ the Saviour is here.

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n
Jesum in Menschengestalt,
Jesum in Menschengestalt.

Silent night, holy night,
Son of God, oh, how bright
Love is smiling from thy face,
Peals for us the hour of grace.
Christ our Saviour is born,
Christ our Saviour is born.

fot. Krzysztof Staszkiewicz
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