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Witajcie! 
 Nie do wiary, jak szybko płynie czas… już koniec roku. 

Bywało różnie – raz smutki, raz radości i sukcesy. Przed 

nami magiczny czas Bożego Narodzenia…   

Boże Dzieciątko, to źródło miłości dane nam od Boga. 

 Źródło, które nigdy nie wysycha.  

Pijmy z niego i dzielmy się z innymi. 

Im więcej z niego czerpiemy, tym większym strumieniem 

tryska. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy pokoju 

Chrystusowego, 

 zdrowia i Błogosławieństwa Bożego.  

Niech nadchodzący Nowy Rok 2017 przyniesie  wiele Łask 

Bożych. 

Redakcja „Sylaby” 
 

 
Rys. Natalia Gołda 

 

 

 

 
SYLABA – gazetka szkolna wydawana przez uczniów Szkoły 

Podstawowej im. T. Kościuszki w Łężanach, ul. T. Kościuszki 2. 

e-mail: a_bednarz640@wp.pl 

Opiekun gazetki: A. Bednarz 

Redakcja: E. Sowa, K. Gabor, L. Zanewiat, A. Kaszowska, 

W. Józefczyk, A. Mercik, A. Szajna 

A. Omachel, S. Pelczar 

mailto:a_bednarz640@wp.pl
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2.12 –VI Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 

w Rogach, którego organizatorem jest GOK Miejsce Piastowe 

– III miejsce naszych reprezentantek 

6.12 – mikołajki szkolne. Wizyta Św. Mikołaja w przedszkolu 

i szkole 

6.12 – wyjazd uczniów kl. V do Centrum Dziedzictwa Szkła 

Krosno 

8.12 – konsultacje indywidualne z nauczycielami dla rodziców 

8.12 – akcja uczniów kl. IV-VI „Śniadania z różnych stron 

świata” 

14.12 – spektakl teatralny „Odwołane święta” dla 

przedszkolaków i uczniów kl. II-III 

16.12  - szkolny konkurs czytelniczy dla klas II-III 

"W magicznym świecie baśni Andersena" przygotowany przez 

panią bibliotekarkę – A. Perhon 

20.12 – jasełka przygotowane przez kl. II pod opieką 

p. R. Strączek dla obecnych oraz emerytowanych 

pracowników naszej szkoły 

20.12 – wigilie klasowe, jasełka szkolne 

22.12 – szkolny konkurs kolęd i pastorałek przygotowany 

przez Samorząd Uczniowski i p. K. Janik 

23.12.2016 - 1.01.2017 – przerwa świąteczna 
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MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE 

Tradycyjnie już w dniu 6 grudnia Św. Mikołaj zawitał 

nie tylko do domów naszych uczniów, ale i do szkoły.  

 

Rys. Marlena Kufel 

Przybył bowiem z prezentami do przedszkolaków oraz 

uczniów klas II i IIIa. Uczniowie klas IIIb, IV oraz VI zrobili 

sobie własne mikołajki, losując osoby które obdarują kilka 

tygodni wcześniej. Mimo wcześniejszych obietnic prawie 

wszyscy zdradzili, komu wręczą prezenty. Klasa 5 prezenty 

mikołajkowe przygotowała sobie sama, uczestnicząc 

w warsztatach plastycznych Centrum Dziedzictwa Szkła  

Krosno, gdzie pomalowali i ozdobili bombki. 

Autor: Kacper Kuźnar 
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ŚNIADANIA Z RÓŻNYCH 

STRON ŚWIATA 

 

Dnia 8.12.16r. w naszej szkole odbyła się akcja „Śniadania   

z różnych stron świata” przygotowana przez uczniów klas IV-

VI pod opieką p. A. Bednarz i A. Perhon.  

Uczniowie z klas 4-6 przygotowali różnorodne 

poczęstunki z kontynentu europejskiego (Francja, Anglia, 

Włochy, Hiszpania, Niemcy, Islandia, Szwecja, Grecja), 

azjatyckiego (Turcja), amerykańskiego (USA). Najszybciej 

rozeszły się rogaliki przygotowane przez Kacpra Kuźnara, 

fasolka Eli Sowy, bekon Klaudii Gabor, owsianka Weroniki 

Szelc i croissanty Marleny Polak.  

Według wszystkich uczniów dzień ten okazał się bardzo 

udany i dzięki temu poznaliśmy wiele zagranicznych smaków. 

Wiemy też, że łatwo je przygotować w domu. 

                                                   

         Autorki: 

                                   Marlena Polak , Aleksandra Babczyńska  
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ROGALIKI BABUNI  

– przepis Kacpra Kuźnara 
1 kg mąki  

1 szklanka oleju 

½ litra mleka 

3 jajka 

10 dkg drożdży 

6 łyżek cukru 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 

Żółtko utrzeć z cukrem, białko ubić, drożdże rozdrobić z cukrem. Do 

miski wsypać mąkę i dodać wszystkie składniki, wymieszać 

rozwałkować, wyciąć kwadraty, wkładać marmoladę lub ser i zwijać 

rogaliki 

 

FASOLKA PO BRETOŃSKU  

– przepis Eli Sowy 
Składniki: 

 500g fasolki ,,Jaś” 

 2 marchewki 

 1 pietruszka 

 1 mała cebula 

 1 łyżka musztardy 

 150g koncentratu pomidorowego 

 1 łyżka śmietany 

 kiełbasa 

 boczek wędzony 

 przyprawa do fasolki 

 liść laurowy 

 pieprz naturalny 

 ziele angielskie 

  vegeta, sól, maga 
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Sposób przygotowania: 

Letnią wodę zalać opłukaną fasolkę, pozostawić do drugiego 

dnia. Na drugi dzień jak fasolce jest mało wody to uzupełnić 

rosołem. Postawić na kuchni i gotować. Gdy fasolka jest na poł 

miękka dać oczyszczoną startą na tarku jarzynkę: 2 marchewki, 

1 pietruszkę i małą cebulkę pokrojoną w kostkę. Z 2 łyżek mąki 

zrobić zasmażkę. Do fasoli wrzucić 1 listek laurowy, parę 

ziarenek ziela angielskiego i pieprzu naturalnego, vegetę, 

przyprawę do fasolki. Tę zarumienioną zasmażkę dodać do 

fasolki zamieszać i zagotować. Fasolkę nie może być zbyt gęsta. 

Podprawić musztardą, przecierem pomidorowym, wrzucić 

pokrojoną kiełbasę lub boczek wędzony. Można dodać 1 łyżkę 

śmietany, posolić do smaku lub parę kropel magi 

Smacznego!!! 

……………………………………………… 

CO JEST W ŚWIĘTACH 

NAJWAŻNIEJSZE? 

– przemyślenia piąto i szóstoklasistów 

 

W czasie świątecznym najbardziej lubię choinkę. Dlaczego? 

A dlatego, że to jest najważniejsza z dekoracji. A pod nią 

prezenty. Wiktor 
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Uwielbiam Boże Narodzenie i potrawy (pierogi ruskie, barszcz) 

oraz kiedy łamiemy się opłatkiem. Grzesiek 

 

W świętach najbardziej lubię spotkania z rodziną i choinkę. 

Najważniejsze jest w wigilię dać sianko pod obrus i podzielić się 

opłatkiem.  

 

Najważniejszy w świętach jest czas spędzony z rodziną. 

Najbardziej lubię z nimi kolędować. 

 

W świętach lubię najbardziej wigilię, co całą rodziną spotykamy 

się razem przy stole. Lubię też prezenty pod choinką. 

Najważniejsze jest wg mnie dzielenie się opłatkiem oraz życzenia. 

Julia 

 

Zazwyczaj świętuję i kolęduję wraz z rodzinną, co wprawia mnie 

w świetną atmosferę. Wspólnie jemy wigilię i uczestniczymy 

w pasterce. To jedyny czas, w którym spotykamy się 

i rozmawiamy całą rodziną. Weronika  

 

Najbardziej lubię świętować, gdy w gronie znajduję się rodzinna. 

Dzielimy się opłatkiem oraz wspólnie śpiewamy kolędy. Lubię 

jeść babcine jedzonko oraz czuć smaki wypieków. Elżbieta 

 

Najlepiej świętuję w wigilię, wtedy jem przynajmniej 6 dań. 

Później  

chodzę na pasterkę. A na końcu śpię do rana.  Jakub 

 

Moim ulubionym sposobem świętowania jest czas, który chcę 

spędzić z rodziną. Najbardziej podoba mi się część, w której 

dzielimy się opłatkiem. Wigilię spędzamy w miłym gronie, 

a następnie otwieramy prezenty.  Marlena  

 

Najbardziej lubię spędzać czas z moją wspaniałą rodzinką. Ja 

i moi kuzyni dzielimy się opłatkiem z bliskimi. Bardzo lubię 
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chodzić do kościoła, choć spanie bierze człowieka. Uwielbiam 

jeść z moją rodziną uszka z barszczem i pierogi ruskie. Świetnie 

jest spędzać Boże Narodzenie z bliskimi. Ola  

 

W święta lubię spędzać czas z rodziną. Uwielbiam jeść dania 

wigilijne, a szczególnie pierogi ruskie. Zapraszam wtedy 

znajomych i razem imprezujemy.  Bartek  

 

Najbardziej lubię otwierać prezenty oraz imprezować. W święta 

spożywamy jedzenie przy stole wigilijnym. Śpiewamy kolędy 

i pastorałki  przez co jest świetna atmosfera. W wigilię 

wszyscy  jesteśmy zadowoleni. Michał 

 
 

Najbardziej lubię świętować, jedząc i pić. Lubię dzielić się 

opłatkiem, chodzić na mszę, czyli pasterkę. Kacper 

 

Zapraszam znajomych i razem imprezujemy. Jest zawsze bardzo 

fajnie i robimy coś ciekawego. Jemy, pijemy i się bawimy. Dawid  

 

Najbardziej lubię spędzać czas z bliskimi. Uwielbiam także 

śpiewać z rodziną kolędy, pastorałki i dzielić się opłatkiem.  

Kacper  

 

Najbardziej lubię świętować, gdy przyjeżdża rodzina z daleka. 

Jest wtedy bardzo miła atmosfera.  Ola 
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„Narodził się pośród jasnych 

gwiazd, by pokój nieść - nieść na 

cały świat” 

 

W świąteczny nastrój wprowadzili wszystkich uczniowie 

klasy II, którzy pod opieką swojej wychowawczyni Renaty 

Strączek przygotowali jasełka, które odbyły się 22 grudnia 

2016 roku.  Zgodnie z tradycją do betlejemskiej szopki 

przybieżeli pasterze,  trzej królowie oraz mali kolędnicy. Na 

koniec do szopki przybyły cztery pory roku. Wszyscy uczcili 

narodzenie małego Króla i złożyli mu dary, każdy wedle 

swojej miary. Pięknie śpiewane kolędy i pastorałki wzbudzały 

wśród zgromadzonych gości świąteczne emocje 

i niepowtarzalne przeżycia. 

             Przygotowana scenografia i dekoracja (dzieło pani 

Iwony Albrycht, której bardzo dziękuję) sprawiła, że wszyscy 

zgromadzeni mogli poczuć magię narodzenia Pana Jezusa 

i temu towarzyszący, niepowtarzalny, świąteczny klimat. 

               Wszystkim dzieciom oraz rodzicom za 

pomoc  w przygotowaniu jasełek serdecznie dziękuję ! 

                                               R. Strączek 
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KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

W czwartek 22 grudnia, ostatni dzień szkoły przed 

świętami, odbył się konkurs kolęd i pastorałek 

zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.  

 

W konkursie brało udział 12 uczniów. 6 osób z klas 

młodszych i tyle samo z klas starszych. Występy uczestników 

oceniali p. Ania Perhon, p. Iwona Albrycht oraz 

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Weronika Szelc 

i Bartosz Świątek. Uczniowie pięknie się zaprezentowali, stąd 

wybór zwycięzców był bardzo trudny. Po naradach ogłoszono 

wyniki. 

Klasy II-III: 

Zwycięzca: Natalka Gołda „Maleńka miłość”. 

Wyróżnienie: Kinga Wójcik „Maleńka miłość”. 

Klasy IV-VI: 

Zwycięzca: Klaudia Gabor „W żłobie leży”. 

Wyróżnienie: Weronika Józefczyk „Kołysanka dla Jezusa” 

Zwycięzcom gratulujmy, a pozostałym uczestnikom 

bardzo dziękujemy za udział. 

Kamila Janik 
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ 

CHOINKOWĄ ROZTRZYGNIĘTY 

22.12.2016r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na 

najpiękniejszą ozdobę choinkową, który został zorganizowany 

przez Radę Sołecką.  

 
W konkursie wzięło udział 18 uczniów Szkoły Podstawowej 

w Łężanach. Jury miało bardzo trudny wybór, gdyż wszystkie 

prace były ciekawe i starannie wykonane. 
 

W kategorii klas II-III 

nagrody otrzymali: 

Mateusz Wojnowski (kl. IIIa) - I 

miejsce, 

Marianna Dylewska (kl.IIIa) - II 

miejsce, 

Kinga Wójcik (kl. II) - III miejsce, 

Jakub Rygiel (kl.IIIa)- wyróżnienie. 

W kategorii klas IV - VI : 

Oliwia Hejnar (kl.IV) - I miejsce, 

Dominika Obel (kl.IV)- II miejsce, 

Donata Bielas (kl.V)- III miejsce, 

Bartosz Ziemba (kl. IV)- 

wyróżnienie, 

Lena Zanewiat (kl.V)- wyróżnienie. 

 

Po ogłoszeniu wyników rozdano dyplomy i nagrody. 

Następnie uczestnicy konkursu ustroili łężańską choinkę. 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom za 

udział w tym konkursie 

Wioletta Urban – sołtys wsi Łężany 
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Świąteczne i noworoczne 

życzenia naszych uczniów 
 

Droga Mamo! 

Serdecznie życzę Ci dużo radości i uśmiechu w ten piękny dzień, 

szczęścia, zdrowia oraz białych świąt.  Syn Bartek  

 

Droga Wiktorio! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci 

wesołych i miłych świąt. Milena Czekańska 

 

Z okazji Bożego Narodzenia życzę Ci, Mileno wszystkiego 

najlepszego, zdrowia, szczęścia i udanej wigilii. Oliwia Hejnar 

 

Z całego serca chcę życzyć naszej pani od języka polskiego – 

Agnieszce Bednarz dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności, wesołych 

świąt i szczęśliwego nowego roku. Alicja Mercik 

 

Z okazji Bożych Świąt 

Bukiet życzeń składam do Twych rąk.  

Zdrowia, szczęścia, łaski Bożej, 

Niechaj Bóg Ci dopomoże 

W rodzinnych sprawach i w pracy też. 

Niechaj Cię, wujku omija grypka,  

Wiernie służy złota rybka, 

Niechaj świat się do Ciebie śmieje, 

Niechaj wiatr w oczy Ci nie wieje. 

Zdrowych, wesołych świąt  

oraz szczęśliwego Nowego Roku  

życzy Ola Szajna. 

 

Zabawny Alku!  

Życzę CI spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia  

I marzeń wszelkich spełnienia. Emanuel 
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Życzę mojemu przyjacielowi Bartkowi Mące, żeby Mikołaj go 

odwiedził i  dał mu prezenty i żebyśmy w końcu pobawili się na 

śniegu.  Sebastian 

 

Drogi Kamilu! Z okazji nadchodzących świąt chciałbym Ci życzyć 

dużo zdrowia, uśmiechu, mało złości  i co tam sobie życzysz.   

Dominik 

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę. Wam wszystkich marzeń 

spełnienia smacznego tłustego śledzia, barszczyku czerwonego 

z uszkami. Pod choinką wiele prezentów. Niech Boża Dziecina 

przyniesie wam dużo zdrowia i szczęścia. Paulina 

 

Wesołych i cudownych pięknych i pogodnych Świąt Bożego 

Narodzenia. Dużo miłości i mało Złości Tylko uwaga w kapciu na 

ości.  Kamil 

Droga pani Agnieszko Bednarz. Życzę Pani dużo szczęścia, zdrowia, 

pieniędzy, szczęśliwych świąt, wesołej wigilii i Bożego Narodzenia. 

Maciej Szczepanik. 
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HUMOR SWIATECZNY 
 

 
Rys. Klaudia Gabor 

 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 

jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała. 

 

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. Ponieważ koń biegnie 

leniwie, chłop bije go batem. 

- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! - mówi koń. 

-Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop. 

- Ja też! - mówi pies. 

 

W wigilię Bożego Narodzenia Fąfarowie słyszą u sąsiadów straszny hałas. 

Fąfarowa komentuje: 

- Albo synek Kowalskich dostał na gwiazdkę bębenek, albo Kowalski zaczął 

śpiewać kolędy. 

 

Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do żony: 

-Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę? 

- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do jazdy po mieście! 
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Ostatnią krzyżówkę prawidłowo rozwiązał 

……………………………… . Gratulujemy!!! 

             

    
1               

 

   
2               

  

    
3         

    

    
4           

   

   
5                 

 

     
  

       

 
6           

      

   
7             

   

    
8         

    

             1. Świąteczne drzewko. 

2. Obchodzimy 24 grudnia. 

3. „… , … ogłaszają” w kolędzie. 

4. Imię króla, który chciał zabić małego Jezusa. 

5. Msza, na którą idziemy w wigilię o północy. 

6. W żłobie na nim był położony Pan Jezus. 

7. Świąteczna piosenka. 

8. Odmierza go zegar. 
„Sylaba” KUPON – 12.2016 

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………… 

…………………………………………………… 

KLASA: …………… 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI: 

…………………………………………………… 


