
    Rok szkolny 2019/2020 jest szczególny, ponieważ nasza szkoła obchodzi jubileusz. W 
    maju będziemy mogli z dumą powiedzieć, że Kornelówka ma już 75 lat. Z tego względu 
    my uczniowie wystawiamy szóstki. Nauczycielom! Czyli sześć szybkich pytań do 
    Twojego nauczyciela. Pani Karolina Adamkiewicz uczy języka polskiego oraz jest   
    bibliotekarzem.  
 
    Jaki zawód się pani marzył, gdy była pani w naszym wieku? 

Od zawsze chciałam pracować w domu dziecka, jednak sytuacja rodzinna nie pozwoliła 
mi na studia w większym mieście. Skończyłam studia w Wałczu na kierunku język polski 
z plastyką i dzięki temu dzisiaj pracuję w naszej szkole. 

    To, że została pani nauczycielem to świadomy, planowany wybór czy raczej  
    przypadek? Tak jak wspominałam wcześniej, zostałam nauczycielem w sumie przez 
przypadek, chociaż tak naprawdę pracownik domu dziecka też jest wychowawcą, więc tak czy siak dzisiaj pracuję z 
dziećmi, co od zawsze było moim marzeniem. Ile lat jest pani związana z naszą szkołą? W Kornelówce pracuję 13 rok 
i myślę, że tak samo wtedy, jak i teraz to szkoła, gdzie pracują wspaniali ludzie, mamy super dzieciaki , a chyba to jest 
najważniejsze. Nauczyciel – zawód czy misja? Z całą pewnością misja. W pracy kieruję się zasadą, że traktuję wszystkie 
dzieci tak jakbym chciała, by traktowano moje osobiste dzieci i myślę, że to się sprawdza.  
Co lubi pani robić w wolnym czasie? A co to takiego? Tak na poważnie każdą wolną chwilę poświęcam swojej rodzinie, 
jak czas pozwoli czytam, co bardzo mnie relaksuje. Jaka jest pani ulubiona książka, film, potrawa? Jeżeli chodzi o 
książkę w mojej pamięci na zawsze pozostanie „Kwiat pustyni”. Lubię różne gatunki filmowe, choć „Uprowadzoną” 
oglądałam już z 20 razy, więc to samo za siebie mówi. A co do potraw jestem niewybredna, więc jadam niemalże 
wszystko… wróć, nienawidzę groszku z marchewką.     Dagmara Adamkiewicz 

  
Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu 

Zaczął się adwent, a z nim tradycja jarmarków bożonarodzeniowych. Całą  
rodziną (ja, rodzice i bracia) pojechaliśmy na ten wrocławski. Jarmark jest   
dobrze zorganizowany. Organizatorzy chyba nawet nie spodziewali się tak  
dużego zainteresowania ze strony mieszkańców i turystów. Na miejscu  
znajduje się miejsce na różnego rodzaju rozrywkę, stoiska z akcesoriami  
świątecznymi, wesołe miasteczko, warsztaty świąteczne. Jest tam dużo  
restauracji, gdzie wcale nie trzeba długo czekać na zamówienie (ja  
czekałem tylko 10 minut). Przysmakiem, który można spróbować podczas  
tej imprezy są jadalne kasztany, co prawda są one dosyć drogie, to jednak  
warte swojej ceny (średnio 20 zł za 100 g). Inną tradycją takich jarmarków 

są grzańce, czyli grzane wino dla dorosłych, a dla dzieci gorąca czekolada w ozdobnych kubkach. Po grzańce ustawiały się niezwykle 
długie kolejki, jednak smak gorącej czekolady w bajkowym klimacie świątecznego Wrocławia jest niezapomniany.   

Najpopularniejsze jarmarki odbywają się w Niemczech (niem. Weihnachtsmarkt). Berliński jest chyba najbardziej znany, 
oba są porównywalne. Warto zobaczyć jeden i drugi, mi osobiście bardziej przypadł do gustu wrocławski, jakoś bardziej poczułem 
atmosferę świąt. Od niedawna można już przejechać całą drogą ekspresową z Poznania do Wrocławia, przerwa świąteczna jest w 
tym roku wyjątkowo długa, więc może do Wrocławia?  Bartek Krawczyk 
 

Choinka – sztuczna czy żywa? 
   Co roku wybucha wojna pomiędzy miłośnikami choinek sztucznych oraz żywych. Ludzie kłócą się o to, która jest lepsza. 
Jednak oba rodzaje choinek mają swoje zalety oraz wady. 
   Niektórzy nie wyobrażają sobie świąt bez zapachu żywej choinki. Takie drzewo jest o wiele ładniejsze od choinki sztucznej. 
Niestety, prawdziwa choinka jest najczęściej droższa od nieprawdziwej. Sprzątanie sypiących się igieł jest też bardzo męczące, 
ponieważ igły roznoszą się wszędzie i nagle mogą się znajdować w całym pokoju. Należy też zadbać, by kupować świąteczne 
drzewka z zaufanych źródeł, najlepiej skierować się do szkółki, która legalnie sprzedaje oraz wycina drzewka. Jest też bardzo duży 
wybór pomiędzy choinkami. Mamy wiele gatunków świątecznych drzew, najpopularniejsze to świerk, jodła i sosna. 
   Jednak sztuczne choinki też mają wiele plusów. Między innymi nie trzeba za nie płacić co roku (tak jak jest w przypadku 
prawdziwych), ponieważ drzewko takie można spokojnie schować, np. na strych i wykorzystywać przez kilka lat. Nie ma też 
obowiązku podlewania, dbania oraz sprzątania igieł. Choinka taka nie traci kształtu i cały czas jest zielona. Również jest dużo 
rodzajów sztucznych choinek, jedne droższe, a inne bardzo tanie. Jeśli nie ma się czasu stroić i ozdabiać drzewka, można kupić 
choinkę, która ma od razu zestaw lampek, bombki itp. 
   Ja osobiście wolę choinki prawdziwe, ponieważ jestem fanem zapachu żywicy oraz ciemnego, zielonego koloru igieł. 
Jednak choinka to tylko jeden element świąt Bożego Narodzenia. Najważniejsze jest to, by wybaczyć innym winy, podzielić się 
opłatkiem i uszczęśliwić bliskich prezentem.  Oskar Biesiada 
 

Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne dla nauczycieli i wszystkich  

pracowników szkoły od zespołu redakcyjnego „Dzwonka”. 
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Co najbardziej lubisz w Świętach?

1. prezenty 2. nastrój 3. spotkania z rodziną
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Jaką potrawę ze stołu wigilijnego 
lubisz najbardziej?

1. barszcz 2. pierogi 3. ryba
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Co kojarzy ci się ze Świętami 
Bożego Narodzenia?

1. kolęda 2. choinka

3. Śwęty Mikołaj 4. opłatek
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Gdzie spędzasz Boże Narodzenie?

1. w domu 2. u rodziny
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Jaka tradycja Bożonarodzeniowa 
kojarzy ci się najbardziej  z twoim 

domem?

1. wspólne kolędowanie

2. choinka

3. dzielenie się opłatkiem

Ankieta dotyczącą zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W badaniu wzięło  
udział dziesięciu uczniów (koledzy i koleżanki z klasy), a jej wyniki mogą zaskakiwać. 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
      

 
  

  

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                         Matylda Wyrzykowska 
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Świąteczne tradycje 
Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim świąteczne 

tradycje. Jest ich dość sporo, bo i choinka, prezenty i pierwsza gwiazdka, 
Mikołaj, sianko pod obrusem i wspólne kolędowanie, pasterka, 
dodatkowe nakrycie przy stole czy dzielenie się opłatkiem.  

Mamy dużo wspaniałych tradycji. Opowiem o najważniejszej 
dla mnie, jest nią 12 potraw wigilijnych. Są one przygotowywane 
głównie z maku, ryb, kapusty, grochu i miodu. Składniki te symbolizują 
dostatek, zdrowie i szczęście. Dawniej liczba potraw na stole wigilijnym 
musiała być nieparzysta. Przygotowywano 7, 9 lub 11 dań i wierzono, 
że przyniesie to powodzenie domownikom. Na 12 dań wigilijnych 
pozwalali sobie wyłącznie najzamożniejsi. Liczba 12 była więc 
symbolem bogactwa i dostatku. Zgodnie z tradycją chrześcijańską liczba 
12 symbolizuje 12 apostołów, a według wierzeń ludowych nawiązuje 
do 12 miesięcy w roku.  

Na każdym wigilijnym stole królują ryby. Ryba to symbol 
chrześcijaństwa. Wśród ryb w święta najbardziej popularny jest karp w 
galarecie i smażony. W wielu domach każdego roku w Wigilię 
domownicy wkładają do portfela łuskę karpia lub najdłuższą i 
najgrubszą z ości karpia, jaka znalazła się na ich talerzu. Ma to zapewnić 
dobrobyt i dostatek. Wśród 12 dań wigilijnych nie może zabraknąć 
klusek z makiem oraz kutii lub makowca. Do przygotowania tych potraw 
wykorzystywany jest także miód, który jest symbolem radości życia i 
obfitości. Kapusta z grochem, pierogi z kapustą i uszka z grzybami to 
kolejne potrawy wigilijne. Groch, kapusta i leśne grzyby miały przynosić 
szczęście, dostatek i zapewniać zdrowie, chroniąc przed chorobami. W 
niektórych domach do jednego z uszek wigilijnych wkładana jest 
moneta. Osoba, która znajdzie na swoim talerzu uszko z monetą w 
środku będzie mieć powodzenie w nadchodzącym roku. Barszcz 
przygotowywany jest z czerwonych buraków, które miały przynosić 
urodę i długowieczność. Na wigilijnym stole nie może również 
zabraknąć kompotu z suszu i kisielu z wiśni. Mam nadzieję, że macie 
apetyt na święta Bożego Narodzenia, sam nie mogę się już doczekać.                                                       

Dominik Górnik 
 
 
 
 

Warto pomagać! 
Okres świąteczny to czas, kiedy wiele mówi się o 

pomocy potrzebującym. Są ludzie, których nie stać na 
podstawowe produkty takie jak ubrania, nie mówiąc już o 
prezentach czy zabawkach. Możemy nieść pomoc takim 
rodzinom, angażując się w akcję typu Szlachetna Paczka lub 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. WOŚP działa w zakresie 
ochrony zdrowia, polegającej na ratowaniu życia chorych osób, 
w szczególności dzieci. To wszystko jest możliwe przez zbiórki 
pieniędzy oraz licytacje.  

Ebenezer Scrooge to główny bohater opowiadania 
Charlesa Dickensa pod tytułem „Opowieść wigilijna”. To 
skąpiec, który podczas Bożego Narodzenia przechodzi 
przemianę. Z samotnika, nielubiącego ludzi, dbającego jedynie 
o pomnażanie swojego majątku, staje się człowiekiem 
wrażliwym na krzywdę innych. Zdanie zmienia dopiero po 
wizycie Duchów Świąt Bożego Narodzenia. Bycie pomocnym i 
bezinteresownym jest potrzebne w dzisiejszym świecie. 
Spróbujmy pójść w ślady Ebenezera Scrooge’a, bo pomaganie 
to najlepszy prezent.   Dominika Brożek 


