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K o ń c z y c e

Za kołem polarnym czy w indiańskiej chacie, w słonecz-
nej Prowansji czy w krakowskim śniegu, wystrugana czy 
ulepiona, szopka bożonarodzeniowa wywodzi się z groty 
niedaleko wioski Greccio.
Kluczową rolę w tradycji budowania szopek oraz wysta-
wiania jasełek odegrał św. Franciszek z  Asyżu włoski 
duchowny katolicki, średniowieczny mistyk i stygmatyk, 
założyciel zakonu żebraczego.
24 grudnia 1223 roku zorganizował on w  Greccio, wło-
skiej miejscowości gdzie mieścił się klasztor franciszkań-
ski, pierwszą na świecie żywą szopkę bożonarodzeniową. 
Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w natu-
ralnej skali wraz z osobami i żywymi zwierzętami. Znajdo-
wała się na wysokości 750 m n.p.m.

Św. Franciszek pragnął w ten sposób przybliżyć prostym 
ludziom tajemnicę zbawienia. Grotę wypełniono sianem. 
Braciszkowie złożyli na nim wyrzeźbioną w drzewie figur-
kę Jezusa, a obok niego ustawili żywego woła i osła. W po-
stacie Świętej Rodziny wcielili się mieszkańcy Greccio. 
Odegrali oni na żywo scenę Bożego narodzenia.
Tomasz Celano, pierwszy biograf Świętego, pisał: „Nad-
szedł dzień radości, dzień wesela. Z wielu miejsc zostali 
wezwani bracia. Mężowie i niewiasty owej ziemi z rado-
ścią przygotowywali, wedle możności, świece i pochodnie 
dla oświetlenia nocy, która błyszczącą gwiazdą oświetliła 
wszystkie dni i lata. Przybył wreszcie Święty Boży, a zna-
lazłszy wszystko przygotowane, ucieszył się. Przygoto-
wano żłób, kładąc w nim siano, a do groty wprowadzono 

Komu zawdzięczamy pierwszą szopkę

Niech Święta Bożego Narodzenia  
upłyną Wam w szczęściu i radości  
przy staropolskich kolędach i zapachu  
świerkowej gałązki, a narodzone Boże Dziecię  
co w jasełkach leży napełni Was łaską  
i udzieli błogosławieństwa w Nowym Roku 2014
życzą pracownicy DOK-u  i redakcja ,,Czarnawki”

Bożonarodzeniowa szopka w bazylice Franciszkanów. foto: PAP/Andrzej Gryg



Święta Bożego Narodzenia
są dla nas czasem przeżywania wartości 

nieprzemijających;
odnajdywania wiary, nadziei i miłości.

Słowa kolędy niosą nam pokój,
a opłatek skieruje myśli  

w stronę drugiego człowieka.
Niech ten wyjątkowy nastrój udzieli się 

nam wszystkim.
Życzę, aby spędzone w gronie najbliższych 

Święta Bożego Narodzenia
były pełne wzajemnej życzliwości.

Niech w naszych sercach zagości radość,
a Nowy 2014 Rok obfituje w szczęście  

i pomyślność.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku 

spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu i wiary, 

szczęścia i powodzenia 
oraz Błogosławieństwa Bożego 

wszystkim Parafianom

życzy 
Proboszcz Ks. Andrzej Żmuda

wołu i  osła. Prostota otoczona jest czcią, wywyższone 
zostaje ubóstwo, zalecona wszystkim pokora, a  Greccio 
staje się jakby nowym Betlejem”.
Gdy w 1225 roku zmarł św. Franciszek, jego zakon kon-
tynuował zwyczaj budowania szopek. Okazało się, że 
ten prosty sposób prezentowania treści ewangelicznych 
w szczególny sposób trafia do wiernych.
Szopki w Europie
Początkowo szopki powstawały przy klasztorach francisz-
kańskich, jednak z czasem tradycja ich budowania rozpo-
wszechniła się w całej Europie. Najbardziej rozwinęła się 
we Włoszech, gdzie można je oglądać nie tylko w czasie 
Bożego Narodzenia.
W Polsce tradycja ta zapoczątkowana została u schyłku XIII 
wieku przez zakon franciszkanów, który w tym czasie osie-
dlił się w naszym kraju. Do dzisiaj szopki cieszą się dużą 
popularnością. Obecnie są stawiane niemal we wszystkich 
świątyniach. Jasełka to widowiska o  Bożym Narodzeniu 
wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkań-
skich, a  ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa 
jasło oznaczającego żłób. Ich treścią była historia narodze-
nia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Początkowo figury 
Dzieciątka, Maryi, Józefa, Trzech Królów i pozostałych osób 
dramatu były nieruchome. Za sprawą zakonów franciszkań-
skich i  bernardyńskich wprowadzono w  ich miejsce ma-

rionetki. W pierwszej połowie XVIII wieku biskupi polscy 
zakazali wystawiania jasełek w kościołach. Przyczyną było 
coraz szersze przenikanie do treści przedstawień scen i po-
staci o charakterze ludycznym. Z szopkami zaczęli wówczas 
kolędować poza murami świątyń żacy, czeladnicy itp. Dały 
one początek wędrownym teatrzykom ludowym o  świec-
kim charakterze. Teksty jasełkowe, najczęściej gwarowe, 
były w  większości anonimowe. Przerabiano je wielokrot-
nie, między innymi ze względu na fakt, że zawierały wątki 
odwołujące się do aktualnych wydarzeń.
Czym byłyby szopki i jasełka bez kolęd? Od wieków roz-
brzmiewają w  polskich kościołach i  domach. Najstarsze 
jak np.: „Anioł pasterzom mówił”, pochodzą z XV/XVI w. 
Były one dziełem zarówno autorów anonimowych, jak 
i uznanych poetów, pisarzy, kaznodziejów – za twórcę tek-
stu „W żłobie leży”, uważa się Piotra Skargę, a popularna 
kolęda „Bóg się rodzi” to utwór Franciszka Karpińskie-
go „Pieśń o  Narodzeniu Pańskim”. Od XVII w. domowy 
śpiewnik kolędowy wzbogacił się o  pastorałki – urocze 
utwory o wątkach wziętych z życia codziennego.
Życzę czytelnikom, aby w te święta znaleźli jak najwięcej 
czasu na wspólne tworzenie szopek bożonarodzeniowych, 
oglądanie ich, uczestniczenie w jasełkach oraz śpiewanie 
kolęd i  pastorałek w  gronie rodzinnym, z  przyjaciółmi, 
osobami bliskimi.                                       Red. Grażyna Białas



Niech magiczna moc  
Wigilijnego Wieczoru  

przyniesie spokój, radość,  
a każda chwila  

Świąt Bożego Narodzenia  
żyje własnym pięknem  
zaś Nowy Rok obdaruje  

pomyślnością i szczęściem
życzy Przewodniczący R.D.  

Jan Szulik

Z okazji nadchodzących  
Świąt Bożego Narodzenia

pragnę przesłać najserdeczniejsze  
życzenia.

Niech nadchodzące Święta  
będą dla każdego niezapomnianym  
czasem spędzonym bez pośpiechu,  

trosk i zmartwień.
Życzę, aby odbyły się w spokoju,  

radości wśród Rodziny, Przyjaciół
oraz wszystkich Bliskich.
A wraz z nadchodzącym  

Nowym Rokiem życzę Każdemu  
Błogosławieństwa Bożego,  

dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności i spełnienia  
najskrytszych marzeń.

życzy Radna  
Czesława Kowalczyk

Niech w blasku wigilijnych świec  
na nowo rozbłysną:

wiara, nadzieja i miłość.
Wiara w drugiego człowieka, 
Nadzieja na kolejny dobrze  

przeżyty rok 
I miłość, która nadaje  

sens wszystkiemu.
Zdrowych i błogosławionych  

Świąt!
życzą

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy 
Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu

Miniony rok chyba każdemu  
upłynął wyjątkowo szybko.

Czas wydaje się jakby przyspieszał.  
Nie sposób przewidzieć, co nas czeka.

Życzę sobie i Wszystkim Państwu, 
by nadchodzący rok przyjąć z zaufaniem  

i wdzięcznością.
Emanujmy Miłością i Pokojem,

bo tylko w ten sposób przyciągniemy 
szczęście i obfitość.

Niech narodzi się w nas 
Nowy Człowiek.

życzy Dyrektor MOK Zabrze  
Ryszard Klein



Spokojnych i Radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia  
oraz wielu Łask Bożych  

w Nowym 2014 Roku
życzy 

Przewodniczący K.E.R. i I. 
Bogdan Mnich

Pogodnych, radosnych i w zdrowiu  
Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 

mieszkańcom – tym co spędzą  
Święta w rodzinnych stronach  

i tym co z dala od Zabrza  
– życzą strażacy ochotnicy z Kończyc.

Pamiętajmy, że aby były one  
rzeczywiście radosne i spokojne  

musimy zadbać o to sami.  
Bądźmy przezorni i ostrożni  

– zarówno w domu jak i na spacerze,  
w podróży i w czasie odpoczynku  

– o nieszczęście nietrudno,  
ale też stosunkowo łatwo  

– przy odpowiedniej roztropności  
– go uniknąć. Wszyscy chcemy mieć  

chwile tylko dla siebie i swoich bliskich  
– służby ratownicze też.

życzy Prezes OSP  
Adam Widera

Nasz Zabrzański Plastyk przyciąga utalentowaną mło-
dzież z  całego Zabrza i nie tylko. Jedną z  takich bardzo 
utalentowanych uczennic jest Nicole Saban. Jest uczenni-
cą pierwszej klasy Liceum Plastycznego, ma 16 lat. Choć 
jej nazwisko widnieje w  dzienniku lekcyjnym, po raz 
pierwszy, 12 grudnia tego roku, zobaczyła szkołę i kole-
gów z klasy, nie tylko na zdjęciach ale w rzeczywistości. 
Nastolatka cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, pierwsze 
objawy tej choroby pojawiły się kiedy miała 1,5 roku. 
W pierwszej klasie szkoły podstawowej potrafiła jeszcze 
zrobić parę kroków, później przestała chodzić. Rysować 
lubiła od zawsze. Talent jej zauważyła nauczycielka pla-

styki w gimnazjum. Jej marzeniem są sprawniejsze ręce, 
by miała większe możliwości rysowania. Nie potrafi 
unieść wysoko ręki. Przy malowaniu wspiera ją na stoliku 
ustawionym pod odpowiednim kątem na łóżku rehabilita-
cyjnym. By mogła realizować marzenia i  rozwijać talent  
potrzebne są fundusze na rehabilitację. Akcję zbierania 
funduszy zaczęliśmy od udziału w Jarmarku Zabrzańskim 
na terenie Galerii Zabrze, poprzez sprzedaż ozdób świą-
tecznych i obrazów wykonanych przez  uczniów szkoły. 10 
stycznia w  kończyckiej szkole odbędzie się aukcja prac 
nauczycieli, wykładowców ASP oraz uczniów, którzy prze-
kazali na licytację swoje obrazy, rzeźby, grafiki. Odbędą 
się także występy  uczniów, Ślunskiego Azylu  i Zespołu 
Rapowego, na które serdecznie zapraszamy. Będzie moż-
na także zobaczyć prace karykaturzysty pana Marka Greli 
i oczywiście rysunki Nicole. 17 stycznia w Klubie Wiatrak 
odbędzie się RAP KONCERT, pod hasłem: „Gramy dla Ni-
coli”. Informacje na plakatach.

W ten świąteczny czas otwórzmy serca, 
pomóżmy Nicoli.
Pomoc można kierować bezpośrednio na konto:  
Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA – na konto Nicoli 
nr: 33 1020 2313 0000 3502 0470 4328

Czesława Kowalczyk

Dogonić marzenia



List do Dzieciątka 
Jezuniu, przychodzisz na Ziemię by zbawić ludzi, jesteś 
naszym królem, a tymczasem rodzisz się w stajence. Od 
wielu lat dzieci proszą Cię o  zdrowie i  szczęście w  ich 
domach. Ja, chciałabym Cię poprosić o szczęście i zdro-
wie w naszych Kończycach, o pokój na świecie, o Twoje 
łaski, by wszystkie problemy się rozwiązały, żeby oczy 
nasze nie płakały, a  usta o  uśmiechu nie zapominały. 
Żeby wszystkie piękne chwile do nas powracały, wiecznie 
trwały i lepsze czasy nastały. Pragnę poprosić Cię Jezuniu 
o błogosławieństwo dla wszystkich ludzi. 

Julia Musioł, kl. VI

Mikołaj w DOK-u
5 grudnia w DOK-u odbyło się uroczyste spotkanie z św. Mikołajem. Na początku dzieci musiały zawołać św. Mikoła-
ja. Kiedy przyszedł, rozpoczął się koncert. Nasz Gość grał na flecie i gitarze. Wszystkim ten koncert bardzo się podo-
bał, bo Mikołaj wykazał się duuuużym talentem. Później były konkursy i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami. Gdy za-
bawy dobiegły końca, św. Mikołaj rozdał dzieciom prezenty, na które wszyscy czekali i bardzo się z nich cieszyliśmy. 

Basia Gorzkula, Madzia Kotas, kl. III

Dyskoteka andrzejkowa
27 listopada  w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Koń-
czycach odbyła się  dyskotek andrzejkowa dla uczniów 
naszej szkoły. Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00 
i wszyscy uczniowie oraz nauczyciele świetnie się bawi-
li. Co prawda było nas niewielu, ale zabawa była udana. 
Przy dźwiękach ulubionych  hitów przetańczyliśmy 2 go-
dziny i niestety o 19.00 trzeba było wracać do domu.

Teraz już z niecierpliwością czekamy na kolejna dyskote-
kę. Przed nami karnawał, więc może już niedługo znowu 
się spotkamy w DOK-u?:)
Zachęcam wszystkich uczniów naszej szkoły do brania 
udziału w szkolnych dyskotekach. 

Alicja Tumidajewicz, kl. V

Szkolne spotkanie z Mikołajem 
6 grudnia Mikołaj odwiedził naszą szkołę. W każdej klasie rozdawał prezenty, na które cały rok czekają dzieci. Dźwięk 
dzwonka, którym Mikołaj obwieszczał swoje przybycie, długo rozlegał się na szkolnych korytarzach. Tym razem wszy-
scy uczniowie okazali się wyjątkowo grzeczni; -).
Spotkanie z Mikołajem zorganizowano przy współpracy DOK-u w Kończycach
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kacik malucha
pokoloruj obrazek

Dwóch przedszkolaków, którzy przyniosą  
pokolorowany obrazek otrzymają nagrodę

Nasza Babcia 
radzi
W mojej rodzinie tradycje świąteczne są nie-
zmienne od lat.
Okres przedświąteczny zaczyna się pierw-
szego dnia adwentu. Chodzimy na roraty, 
a w naszym domu gości wieniec adwento-
wy. Tak odliczamy czas do świąt. Obowiąz-
kowo pieczemy pierniki w  drugą niedzielę 
adwentu, łączą nas wspólne porządki oraz 
strojenie choinki. W dzień Wigilii na naszym 
stole znajdują się potrawy niezmienne od lat: 
moczka, makówki, zupa rybna oraz karp. Nie 
obejdzie się też bez dodatkowego nakrycia. 
Nieodłączną tradycją         w czasie świąt jest 
wspólne uczestniczenie w Mszach Świętych 
oraz celebrowanie chwil spędzanych w  ro-
dzinnym gronie. Wesołych Świąt!
W ramach prezentu świątecznego prosty 
przepis na zupę rybną:

SKŁADNIKI:
kawałki karpia (mogą być ogony,  
wyczyszczona głowa)
jarzyny, takie jak do rosołu

PRZYGOTOWANIE:
Gotujemy wywar z podanych składników. 
Gdy kawałki karpia i jarzyny będą  
już miękkie wywar przelewamy przez sito  
do drugiego garnka. Zagęszczamy zasmaż-
ką z masła i mąki. Zupę doprawiamy do 
smaku. Podajemy z grzankami.

Jest to doskonały przysmak, który może 
zagościć na wigilijnym stole.                                                                                 

Smacznego!  Julia Musioł


