
 

 
To już piąty kupon do Mega-
Parku. pamiętajcie, żeby 
zbierać je aż do czerwca, 
kiedy to rozlosujemy 
wejściówki do tego 
wspaniałego miejsca pełnego 
zabawy i przygody!!! 
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Jak co roku uczniowie SP 1 pod kierunkiem nauczycieli przygotowali 
wspaniałe widowisko – Jasełka. Społeczność uczniowska, 
pedagodzy, rodzice i zaproszeni goście podziwiali występy artystów 
i nagrodzili ich rzęsistymi oklaskami. 
Jasełka to widowiska o Bożym 
Narodzeniu wzorowane 
na średniowiecznych misteriach
franciszkańskich, a ich nazwa 
wywodzi się od staropolskiego 
słowa jasło oznaczającego żłób. 
Za twórcę przedstawień 
bożonarodzeniowych uważany 
jest św. Franciszek z Asyżu, 
który pierwszą taką scenę 
zaaranżował w 1223 roku 
w Greccio. 
Ich treścią była historia 
narodzenia Jezusa w Betlejem i 
spisku Heroda. Początkowo 
figury Dzieciątka, Maryi, Józefa, Trzech Królów i pozostałych osób dramatu były 
nieruchome. Za sprawą 
zakonów franciszkańskich i bernardyńskich wprowadzono w ich miejsce marionetki. 
W pierwszej połowie XVIII wieku biskupi polscy zakazali wystawiania jasełek w 
kościołach. Przyczyną było coraz szersze przenikanie do treści przedstawień scen i 
postaci o charakterze ludycznym. Z szopkami zaczęli wówczas kolędować poza 
murami świątyń żacy, czeladnicy itp. Dały one początek wędrownym teatrzykom 
ludowym o świeckim charakterze. Teksty jasełkowe, najczęściej gwarowe, były w 



większości anonimowe. Przerabiano je wielokrotnie, między innymi ze względu na 
fakt, że zawierały wątki odwołujące 
się do aktualnych wydarzeń. 
W ostatnim dni nauki roku 2013, 20 
grudnia zebraliśmy się w kościele 
Garnizonowym, gdzie obejrzeliśmy 
Jasełka w wykonaniu naszych 
uczniów, przygotowane pod 
kierunkiem Pań Teresy 
Orczykowskiej, Anety Gruszczyk, 

Doroty Stańczyc i Joanny Osińskiej. Na koniec wystąpił zespół The Ones, który 
zaśpiewał 

pastorałkę „Za 
Betlejemską 

Gwiazdą” 
napisaną przez 
uczennicę klasy 
VIb Liwię 
Żuchowską, z 
muzyką Teachera. 
Tekst pastorałki 

znajdziecie 
poniżej, a na 
szkolnej stronie 

internetowej znajdziecie nagranie video w zakładce FILMY. 

 
3 grudnia ogłoszono zwycięzców konkursu bożonarodzeniowego na 
najpiękniejszą ozdobę. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i 
upominki, a wszystkie prace zostały wystawione na sprzedaż na 
kiermaszu świątecznym, z którego udało się zebrać ponad 200 zł, 
przekazane  na fundusz Rady Rodziców. Gratulujemy !!! 

 
 

 
 
13 grudnia uczniowie klas I-III uczestniczyli w wydarzeniu 
nazwanym tajemniczo „Ptasie potyczki”. Fotografie z tego 
przedsięwzięcia obejrzeć możecie na stronie 8 gazetki oraz na stronie 
internetowej naszej szkoły: www.sp1chelmno.pl w zakładce 
FOTOGRAFIE. Zapraszamy! 



 
 

11 XII ogłoszono wyniki konkursu czytelniczego PRZYGODY 
FRANKLINA. Uczniowie klas I – III musieli wykazać się 
wiedzą dotyczącą przygód i perypetii Franklina, 
sympatycznego żółwika z serii książeczek dla dzieci.  Pani 
Michalina Murawska wręczyła zwycięzcom dyplomy. 
WARTO CZYTAĆ nie tylko po to, by zdobywać nagrody, ale 
również w celu rozwijania wyobraźni i wiedzy o świecie. 
 

 
 
 

 
 

„ZA BETLEJEMSKĄ GWIAZDĄ”  (z akordami) 
 

W zimną grudniową noc dopiero co zapadł zmrok,   G  C  G  C 
gdzieś tam dzieje się cud – rodzi się nam młody Bóg!  G C D D 

Niebo, dotąd ciemniejsze staje się dziś jaśniejsze  G C  G  C 
Święta w srebrzystej bieli gwiazdy blask rozpromieni…  G  C  a  D 

 
Podążając  za Betlejemską Gwiazdą   D  C  G 

ujrzymy światłość z odległej stajenki bijącą…  C  D  G 
Podążając za Betlejemską Gwiazdą  D  C  G 

ujrzymy światłość, która zawoła nas.  G  D  C 
 

Wybaczymy swe błędy, księżyc mocniej zaświeci. 
gwiazdy na niebie migocząc Królom Trzem dadzą znak. 

Pójdą za jasnym śladem i wezmą nas po drodze, 
dzieciąteczku na sianie razem śpiewać dziś czas! 

 
(słowa: Liwia Żuchowska., muzyka: Teacher) 

 

 



 

 
 
Nowy Rok 2014 nadszedł. Nowe wyzwania, nowe postanowienia, nadzieje i życzenia… 
Czego życzyliście sobie i innym jeszcze w grudniu? Ania Krysztoforska i Kinia Wylangowska 
przepytały Was – oto, co odpowiedzieliście… 
 

Patrycja Buczkowska IIIa - Z okazji Nowego 
Roku życzę całej mojej klasie, aby dostawała 
lepsze oceny. Chciałabym życzyć także mojej 
koleżance, Natalii Wylangowskiej wszystkiego 
najlepszego oraz samych 6 i 5. Natomiast 
wszystkim nauczycielom i uczniom życzę, aby ten 
rok był bardzo szczęśliwy. 
 
Nicola Stadnik IIIa - Wszystkim nauczycielom 
chciałabym życzyć dużo radości i pieniędzy. Mojej 
całej klasie życzę lepszego zachowania i ocen. 
Całej szkole życzę dużo radości, szczęścia, dużo 
zdrowia i pomyślności i wszystkiego najlepszego 
w Nowym Roku.  
 
Wiktoria Gadzińska IIIa - Wesołego Nowego 
Roku, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i 
dużo fajnych prezentów życzę Natalii i Kini 
Wylangowskiej oraz Ani Krysztoforskiej. Całej 
klasie życzę, aby dostawała same 5 a całej 
szkole szczęśliwego Nowego Roku.  
 
Marlena Maziarska Va -  Życzę Martynie Roloff, aby 
przytyła gdyż jest bardzo chuda, aby mogła przestać 
nosić okulary, dostawała same 4, 5 i 6 oraz dużo 
szczęścia, pomyślności i radości. Wszystkim klasom 
4-6 życzę  udanego roku 2014 oraz miłych i udanych 
wakacji . 

 
 
Miłosz Cichosz VIa - Chciałbym życzyć 
Pawłowi Wasilewskiemu dobrych ocen, 
szczęśliwego Nowego Roku, aby zdał do 
następnej klasy i miał dobre wyniki z 
egzaminu klas 6. Całej klasie 6a życzę 
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, 
2014. 

 
Monika Rakowska VIa - Malwinie Besce 
życzę by nowy rok był dla niej radosny, by 
się zaczął mile i przyniósł jej same 
szczęśliwe chwile, aby się lepiej 
zachowywała i miała same dobre myśli oraz 
dużo szczęścia i pomyślności. Całej mojej 
klasie życzę dużo zdrowia, szczęścia, 
radości i pomyślności.  

 
Jagoda Liśkiewicz VIb - Życzę moim 
przyjaciółkom: Roksanie Kaszewskiej, 
Sandrze Siebierskiej i Patrycji Latuszek, 
dużo zdrowia, radości, szczęścia, by były 
cały czas tak pozytywnie głupie i żebyśmy 
się cały czas przyjaźniły w czwórkę. 
Wszystkim życzę wesołego Nowego Roku!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRZELEC (23.11 – 22.12) 
Dla osób bez pary to pomyślny rok, dobry na nawiązywanie 
nowych znajomości, zaś miłość pojawić się może w najmniej 
spodziewanym momencie. Może nawet akurat na 
Walentynki...? Według gwiazd spotkasz kogoś, kto podobnie 
jak ty uważa, że miłość to wzajemne zaufanie i wspieranie się 
a nie krępujące więzy. A dla Strzelców już związanych szykuje 

się spokojny, pogodny i szczęśliwy okres w uczuciach, co razem z napływem 
gotówki sprawi, że będzie to naprawdę szczęśliwy rok. Wykorzystajcie go! Warto 
spędzać ze sobą więcej czasu, podróżować dla przyjemności, uczestniczyć w 
imprezach towarzyskich i kulturalnych, zapraszać przyjaciół. I wziąć się ostro do 
nauki!!! 

KOZIOROŻEC (23.12 – 19.01) 
Gwiazdy nie radzą podejmować radykalnych decyzji, więc 
mimo targających Tobą emocji lepiej nie spiesz się z 
rozstaniem! Wszystko może się jeszcze zmienić! Ewentualne 
konflikty należy rozwiązywać, spokojnie rozplątując co się 
poplątało, zaś nowym znajomościom dać więcej czasu, bo 
może nie wszystko jest w nich tak, jakby się mogło wydawać. 

Otoczą cię ludzie sympatyczni i życzliwi, ale jeśli szukasz prawdziwej bliskości, 
przyjrzyj się uważnie, czy gdzieś z boku nie stoi ktoś, troszkę zbyt nieśmiały, aby dać 
ci wyraźny sygnał zainteresowania... Uważnie przyjrzyj się też swoim ocenom – to 
najwyższy czas, by zacząć na poważnie podchodzić do stanu swojej wiedzy!!! 

WODNIK (20.01- 18.02) 
Wodniki lubią podróże, więc kiedy będziesz miał taką szansę - 
wybierz się w dalekie kraje! A może to będzie nie tylko podróż 
- może przeprowadzka...? Jak by nie było - masz szansę na 
poznanie drugiej połowy właśnie podczas ekscytującego 
wyjazdu. I uważaj, żeby tego nie przegapić! To może być ktoś 
wyjątkowy, nawet jeśli miejscem pierwszego spotkania nie 
będzie romantyczna hinduska świątynia, a nieapetyczny 

osobowy gdzieś w Polsce... Druga połowa semestru okaże się trudniejsza ( 
szczególnie dla Wodników z pierwszej dekady znaku ). Dadzą o sobie znać skrywane 
emocje, narastające konflikty. Starajcie się temu zaradzić. Unikajcie też pochopnego 
nawiązywania znajomości, bo możesz wplątać się w toksyczny związek. Unikajcie 
również lekceważenia systematycznej nauki – nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie 
szansa na zdobycie dobrej oceny – warto więc być zawsze przygotowanym!!! 
 

 
Specjalnie dla Was wróżka Efemeryda spojrzała w gwiazdy, podłubała w fusach, 
zerknęła w magiczną kulę i napisała co Was czeka w II semestrze w sferze uczuć 
oraz w szkole – zarówno serce, jak i rozum są bardzo ważne!!! 
 

RYBY (19.02 – 20.03) 
Ryby spragnione miłości raczej muszą poczekać do marca. 
Pierwsza część roku przynieść może jedynie niezobowiązujące 
znajomości, ale... Ale niekoniecznie! Podczas karnawałowych 
imprez możesz spotkać kogoś, kto na poważnie zawróci Ci w 
głowie i sercu - ale nie pokazuj tego po sobie! Słuchaj 
komplementów z uśmiechem, ale na tym na razie poprzestań. 

Niech pokaże, jak bardzo mu na Tobie zależy! W szkole nawał obowiązków, ale dasz 
sobie z nimi radę- musisz tylko włożyć więcej pracy! 

BARAN (21.03 – 19.04) 
Może przestałeś dostrzegać najbliższych? Zatrzymaj się w biegu i 
doceń to, co masz. A jeśli jesteś samotny, to przestań marzyć o 
księciu czy księżniczce, tylko rozejrzyj się wokół siebie, a 
znajdziesz kogoś do pary... Nawał pracy i obowiązków szkolnych 
sprawią, że możesz poczuć się zniechęcony. Nużyć cię będzie 
rutyna, niestety, nie jest to moment, w którym można bez 
konsekwencji zrzucić z siebie odpowiedzialności i obowiązki... 

Zawsze jednak możesz zatrzymać się na chwilę i znaleźć odrobinę czasu tylko dla 
siebie. To pomoże Ci przetrwać, a już od połowy marca sytuacja zacznie zmieniać się 
na korzyść. I uważaj! Miłość czeka by ją przywołać. Dla samotnych szansa spotkania 
kogoś bardzo ważnego. 

BYK (20.04 – 22.05) 
Rzeczy materialne są oczywiście ważne, ale nie najważniejsze! 
Warto starać się także o czyjąś przychylność. Możesz odnaleźć 
szczęście, lecz nie oczekuj, że nowa miłość zacznie się jak w 
filmowym romansie. Bądź ostrożny nawiązując nowe 
znajomości nawet w czasie Walentynek! Jeżeli w szkole nie 
dasz z siebie wszystkiego, wiedza sama nie przyjdzie! 

Systematyczność to klucz do sukcesu! 
BLIŹNIĘTA (23.05 – 21.06) 
Gwiazdy obiecują ci miłość, tym razem prawdziwą i z 
wzajemnością. Wyjdź jej naprzeciw, zresztą nie będzie to 
trudne. Dzięki magicznym wpływom Kosmosu staniesz się 



swobodniejszy, bardziej uwodzicielski, zalety staną się bardziej widoczne, a wady 
nabiorą swoistego uroku... Baw się i ciesz towarzystwem przyjaciół, bo właśnie oni 
będą kluczem do twojej wielkiej miłości... Jeśli zaś niczego nie potrzeba ci już do 
szczęścia, pielęgnuj je po prostu i ciesz, się każdą chwilą spędzoną wśród 
najbliższych... Zdrowie dopisze, a nauka przyjdzie bez problemu, jeżeli tylko 
wykażesz własną inicjatywę!!! 

RAK (22.06 – 22.07) 
Drogi Raku, podejmowanie decyzji uczuciowych nie jest 
Twoją mocną stroną... Jednak jeśli tego nie zrobisz, to 
problem nie zniknie i będzie już tylko gorzej. W związkach, 
w których już zaznaczają się różnice charakterów, w tym 
roku się one zaostrzą i trudniej będzie dojść do 
porozumienia, z powodu uporu, niechęci do kompromisu. 
Pamiętaj, że łatwiej zbudować mur, niż go potem skruszyć. 

Kwiecień okaże się już dużo pogodniejszy i upłynie pod znakiem uczuć. Dla 
wolnych Raków rada, by z większym rozmysłem zawierały nowe znajomości. Ale 
możesz też spotkać prawdziwą, jedyną miłość - tylko trzeba ją rozpoznać... W szkole 
luz – ale tylko pod warunkiem, że swoje obowiązki potraktujesz na poważnie! 

LEW (23.07 – 22.08) 
Ożywione życie towarzyskie sprzyja poznawaniu nowych 
osób, co jest szczególnie ważne dla Lwów bez pary. Właśnie 
teraz poznasz kogoś, kto przemówi do romantycznej strony 
Twojej osobowości. Być może będzie to już związek na całe 
życie...? Pamiętaj, że jeśli już podejmiesz decyzję - to w niej 
wytrwaj bez względu na przeciwności, a wszystko będzie 
dobrze, choć na początku niekoniecznie to musi tak 
wyglądać... Emocje trzymaj na wodzy, nie mów po godzinie 

znajomości, że się zakochałeś, bo gwałtowne uczucia to zły doradca, rozum jest 
znacznie lepszy... Nie denerwuj się, kiedy coś Ci w szkole nie wychodzi – Twój 
wybuchowy charakter nic tu nie pomoże. Przemyśl sytuację, zastanów się nad 
rozwiązaniem i weź się ostro do roboty, a nadrobisz wszystkie zaległości! 
 

 
PANNA (23.08 – 22.09) 
Pamiętaj o tym, że miłości nie wystarczy zdobyć, trzeba także o 
nią dbać! Samotne Panny będą mogły wybierać i przebierać 
między partnerami, a kokieteryjność stanie się ich drugą naturą. I 
słusznie - temperaturze uczuć dobrze robi odrobina miłosnego 
niepokoju. Ale nie należy przesadzać... Poświęć też trochę czasu 
sobie: może warto wyjechać na wymarzone wakacje lub spędzić 
kilka karnawałowych nocy beztrosko się bawiąc? Rzecz jasna 

pod warunkiem, że wyjdziesz jej naprzeciw. A więc nie siedź w domu! Pamiętaj 
jednak, że najpierw są obowiązki, a dopiero później przyjemności – nie lekceważ 
szkoły i cały czas bądź czujna, a ujrzysz efekty. 

WAGA (23.09 – 23.10) 
Będziesz teraz bardziej niż zwykle ciekawy ludzi, świata, 
skłonny poznawać cudzy punkt widzenia, okazywać 
zrozumienie i tolerancję. I nic dziwnego - Twoje serce już wie, 
że to właśnie tu spotkasz swoją miłość. A czy jest coś, co może 
połączyć szybciej, niż takie same poglądy na najważniejsze dla 
obojga sprawy? Jeśli ten związek nie będzie się opierał tylko na 
wspólnych ideach - będzie piękny i trwały, ale jeśli nie, zostawi 

po sobie tylko złamane serce... W szkole same wspaniałe chwile pod warunkiem, że 
sam sobie na nie zapracujesz! Pamiętaj, nic w życiu nie przychodzi za darmo; 
czasami brak pracy może przejść niezauważony, ale na dłuższą metę takie 

zachowanie nie popłaca… 
SKORPION (24.10 – 22.11) 
Zanim znowu zaczniesz walczyć o szczęście zastanów się 
spokojnie. Czy aby przyczyna twej samotności tkwi w 
życiowym pechu? A może serce czegoś się boi? A może jest 
jeszcze gorzej - może miłość kojarzy ci się z utratą wolności, z 
tęsknotą...? Odważ się zajrzeć w mroczne zakamarki duszy i 
koniecznie je dobrze przewietrzyć! Miłość przecież czeka tuż 
za rogiem i - ponieważ będzie to naprawdę coś wyjątkowego - 
warto się na nią odpowiednio przygotować. Ale nawet zajęte 
Skorpiony muszą się nastawić na burze w związkach, a nawet 

rozstania. To, co się wypaliło, musi odejść... Pora zrobić miejsce prawdziwej miłości. 
Podobnie w szkole – pora poważnie zastanowić się, czy zamierzasz zakończyć ten 
rok szkolny jako zwycięzca, czy jako przeciętniak w środku peletonu. Masz w sobie 
moc, postaraj się ją wykorzystać i pokaż, że stać Cię na wszystko, czego tylko 
chcesz. 
 


