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Składniki:
-Pół kilo suszonych owoców (jabłka,

śliwki, gruszki, cytrusy
-woda (2 l)
-cynamon (1 laska)
-kilka goździków
-miód

śWIATECZNE
P R Z E P I S Y

Składniki:
-masło (120g)
-miód (200ml)
-cukier (200g)
-mąka (500g)
-kakao (15g)

-jajka (1szt)
-białka (1szt)
-cukier puder(150g)
-soda oczyszczona(5g)
-przyprawa do
piernika(30g)

CHOINKA Z PIERNIKA

W rondelku na małym ogniu mieszamy masło,

miód, cukier i przyprawę do pieczenia. Do dużej

miski wsypujemy mąkę i mieszamy ją z sodą,

kakao oraz solą. Do suchego roztworu wlewamy

składniki z rondelka. Dodajemy jajko i wszystko

mieszamy.  Powstałe ciasto zagniatamy w kulę,

owijamy folią i odkładamy do lodówki na 2h.

Następnie ciasto razwałkowujemy i wycinamy

wzory np. gwiazdki, lub kwiatki. Ciasteczka

układamy na blasze i wstawiamy do piekarnika

nagrzanego do 180°C na 10 min. Podczas pieczenia

ubijamy białko stopniowo dodając cukier puder.

Tak miksujemy do uzyskania gęstego lukru.

Upieczone pierniki przytwierdzamy do siebie

lukrem tworząc choinkę

KOMPOT Z SUSZUOwoce wkładamy do dużego
garnka, zalewamy wodą i zostawiamy na noc. Następnie

wstawiamy garnek na gaz i gotujemy, aż zacznie wrzeć.
Wtedy zmniejszamy gaz i dodajemy przyprawy. Po upływie godziny, kompot

będzie gotowy.

Aby zrobić ciasto mąkę wsypujemy do miski,

dodajemy jajko, sól i stopniowo dolewamy małą

ilość wody, aby składniki się połączyły.

Zagniatamy ciasto, by było gładkie i jednolite.

Grzyby namaczamy, gotujemy i mielimy lub

drobno kroimy. Kapustę szatkujemy i gotujemy, a

następnie odlewamy wodę. Potem kroimy cebulę i

ją smażymy. Wszystko razem mieszamy i

doprawiamy. Następnie rozwałkowujemy ciasto,

wycinamy szklanką kółka i ostrożnie nakładamy

farsz. Po sklejeniu brzegów wkładamy pierogi do

gotującej się, osolonej wody. Gotujemy jeszcze

kilka minut po tym jak wypłyną na powierzchnię.

Składniki na farsz:
-Majeranek (szczypta)
-Pieprz (szczypta)
-Kminek mielony
-Kapusta kiszona (1kg)
-Grzyby suszone (garść)
-Cebula (1szt)

Składniki na ciasto:
Mąka pszenna (2 szklanki)
-Woda (3/4 szklanki)
-Jajko (1 szt)
-Sól (szczypta)

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI



Świąteczne tradycje
     W naszych domach świętujemy Boże Narodzenie 
z rodziną czy bliskimi. Myślę, że każdy z nas ozdabia
choinkę, śpiewa kolędy, a podczas Wigilii dzieli się
opłatkiem. Można również wymienić 12 potraw czy
uwielbiane prezenty pod choinką. Ale czy wszędzie tak
wyglądają święta? 
    Na przykład w Ukrainie nie dzieli się opłatkiem, tylko
prosforą (chlebkiem z mąki pszennej na zakwasie).
Dzieci z Ukrainy dostają prezenty później – z 31
grudnia na 1 stycznia, które przynosi Dziadek Mróz. 
     Natomiast w USA dzieci muszą rozwiesić skarpety
na kominku, aby w nich św. Mikołaj mógł schować
prezenty. Również ich domy są bardziej ozdobione niż
nasze. Rywalizują między sobą, kogo dom jest
ładniejszy. Amerykanie nie świętują bardzo Wigilii –
często wychodzą z domu, by spotkać się ze znajomymi
w jakieś restauracji. 
   Jeszcze inaczej wyglądają święta w Australii, gdzie
np. wychodzi się na plażę, by śpiewać kolędy (często w
nocy, przy świecach) czy popularne Christmas
markets, czyli jarmarki świąteczne, na których można
kupić wyśmienite jedzenie lub prezenty. 
     Jak widać, święta w innych krajach bardzo różnią
się od siebie, ale łączy je radość z Bożego Narodzenia.  



Wywiad z Panią 
Darią Zaplotyńską 

R O Z M A W I A Ł Y  Z O F I A  M A T U S I A K  I  N A T A S Z A  S T A C H O W I C Z

NS: Myślę, że wiele osób codziennie widzi
Panią na korytarzu i zastanawia się, czym
zajmuje się Pani w naszej szkole? Czy
mogłaby Pani coś nam o tym opowiedzieć?

Pani Daria:  Pełnię funkcję asystenta
międzykulturowego. To oznacza, że
pomagam dzieciom niepochodzącym z Polski
w czasie lekcji. Przepisuję to co mówi
nauczyciel, wyjaśniam treści zadań, a także
pomagam w komunikacji z innymi uczniami.
ZM: Teraz, gdy znamy Pani funkcję mamy
pytanie dotyczące Pani przyjazdu do Polski,
od kiedy tu Pani mieszka?
Pani Daria: Do Polski przyjechałam w 2017
roku, czyli 5 i pół roku temu.

NS: To już całkiem sporo czasu Pani tutaj
mieszka! I świetnie mówi Pani po polsku.
Czy trudno było się Pani nauczyć tego
języka? Nie było problemów z pisaniem?

Pani Daria: Dzięki temu, że znałam już
wcześniej język ukraiński i rosyjski, było mi
łatwiej opanować nowy język, ponieważ są w
nich pewne podobieństwa. Niektóre wyrazy
są bardzo podobne np. pożegnania 
i przywitania. Poza tym bardzo chciałam się
szybko nauczyć polskiego, więc na pewno
dzięki temu przyszło mi to łatwiej.
Natomiast litery znałam z języka
angielskiego.

ZM: W takim razie od kiedy mówi Pani
płynnie po polsku? Ile dokładnie czasu
zajęła Pani nauka?

Pani Daria: Pierwsze podstawowe zdania
zaczęłam rozumieć i sama mówić, po około
1-2 miesiącach nauki. Później, gdy
przygotowywałam się do egzaminu 
z języka polskiego, mówiłam już prawie
płynnie. Jednak największą różnicę
zauważyłam, po przyjściu tutaj. Dzięki
temu, że mam kontakt z językiem polskim
codziennie, coraz lepiej i płynniej
przychodzi mi jego używanie.

NS: To w takim razie wrócimy do tematu
naszej szkoły. Czym zajmowała się Pani
przed objęciem stanowiska tutaj?

Pani Daria: W czasie kiedy mieszkałam w
Ukrainie z zawodu byłam programistą.
Natomiast, po przyjeździe do Polski,
zajęłam się pisaniem własnej książki. 

ZM: Naprawdę! Nie wiedziałyśmy. 
W takim razie czy możemy zapytać czego
będzie dotyczyła Pani dzieło?

Pani Daria: Z początku myślałam, że
będzie o miłości, jednak w trakcie pisania
doszedł wątek ludzkich lęków i tego co pod
ich wpływem robią. Tak właśnie prezentuje
się tematyka książki.



Wywiad z Panią 
Darią Zaplotyńską 

D Z I Ę K U J E M Y  Z A  R O Z M O W Ę !
Z O F I A  M A T U S I A K  

I  N A T A S Z A  S T A C H O W I C Z

NS: A kiedy wpadła Pani na pomysł
napisania książki?

Pani Daria: Pomysł na historię, która jest
opowiedziana w książce pojawił się  już
bardzo dawno temu. Chyba była to ostatnia
klasa szkoły podstawowej. Jednak na to, że
mogę tą historię opisać  wpadłam pewnego
dnia. Pomyślałam wtedy, że skoro lubię
opisywać i opowiadać historie, spróbuję
swoich sił  w pisarstwie.

ZM: Życzymy powodzenia w dalszym
tworzeniu i wracamy do pytań o naszą
szkołę. Co nakłoniło Panią do przyjścia do
"pięćdziesiątki"?

Pani Daria: Po wybuchu wojny w Ukrainie,
bardzo chciałam pomagać osobom
przyjeżdżającym do Polski, więc wpadłam na
pomysł przyjścia do szkoły.

NS: Czyli jest już Pani w naszej szkole
całkiem sporo czasu. Czy szkoła się Pani
podoba? Co Pani  w niej lubi?

Pani Daria: Tak, bardzo ją lubię. Już od
początku urzekła mnie panująca tutaj ciepła
atmosfera, ciekawe, interesujące wystawy,
wydarzenia. Także sposób prowadzenia i
przygotowywania się do lekcji przez
nauczycieli jest godny podziwu.

ZM: Słyszałyśmy, że apel z okazji Święta
Niepodległości, wzbudził duże emocje,
wśród społeczności szkolnej. Co Pani o
nim sądzi? Podobał się Pani?

Pani Daria: Tak! Oczywiście. Apel był
świetnie przygotowany, a wszyscy aktorzy
byli bardzo prawdziwi, z powagą podeszli
do tego zadania.

NS: Teraz odbiegając od tematu, mamy
pytanie dotyczące Świąt. Jak zamierza je
Pani spędzić? Może nam Pani opowiedzieć
o ciekawych ukraińskich tradycjach?

Pani Daria:  Zamierzam spędzić
tegoroczne święta w domu, wraz 
z rodziną. U nas w Ukrainie Święta Bożego
Narodzenia są obchodzone 2 tygodnie
później, więc ważniejszym świętem dla nas
jest Nowy Rok. Jednak mimo to mamy
pewne tradycje np. na Wigilię zawsze jemy
kutię, czy kaszę na słodko. Poza tym dzieci
w ten wieczór chodzą po domach 
i śpiewają kolędy, a za te występy dostają
cukierki.

R O Z M A W I A Ł Y  Z O F I A  M A T U S I A K  I  N A T A S Z A  S T A C H O W I C Z



Zwycięzca!Zwycięzca!Zwycięzca!



Następna polska piosenka - Pada śnieg Edyty Górniak i
Krzysztofa Antkowiaka. 

Już nie klasyczkiem jest All I want for christmas is you. Ten utwór
Mariah Carey również można usłyszeć na naszych korytarzach.

Następną dość znaną piosenką, również śpiewaną na przerwach
(ale oczywiście nie w takim stopniu jak Last christmas :)) jest
Merry christmas evryone Shakina Stevensa.

Jednym  najabrdziej nam znanym klasyczkiem (często 
śpiewanym na przerwach :)) jest Last Christmas zespołu Wham. 

Oczywiście nie obyłoby się bez  Jingle bells rock zespołu Glee.

Inną świąteczną piosenką, w odróżnieniu od poprzednich po
polsku, można uznać Radość Dzielenia Ani Szarmach.

Jeszcze jeden klasyczek (ale one są chyba najpiękniejsze):
Mistletoe and Wine autor Cliff Richard.

A tak od razu: A kto wie czy za rogiem - Margaret



Osadzanie Chochoła 2022
    W niedzielę 19 listopada 2022 roku odbyły się
obchody sto dwudziestej drugiej rocznicy wesela Lucjana
Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Atrakcje przewidziano
już od samego rana. 
    O godzinie 10:00 w kościele pw.św. Antoniego z
Padwy, została odprawiona Msza Święta, na której
dokonano symbolicznych zaślubin "pary młodej". Z tego
miejsca ruszył korowód, zakończony tańcami i śpiewem,
kierujący się w stronę Rydlówki. Następnie przyszedł
czas na główną część programu. Uczniowie z naszej
szkoły byli odpowiedzialni za część artystyczną. Bruno
Kaleta, Anna Wierzba, Victor Makówka, Nataniel Dębski,
Zofia Matusiak, Iwo Kamiński i Magdalena Skrzypek
wcielili się w bohaterów znanego w całej Polsce dramatu
S.Wyspiańskiego "Wesele" i zaprezentowali kilka scen. 
    Następnie Natasza Stachowicz, Maria Stachowicz,
Laura Kaleta, Jadwiga Sudoł i Agata Marczewska osadziły
tradycyjnego chochoła.  Także uczniowie klasy 1c mieli
swoje pięć minut i wykorzystali je perfekcyjnie. Dzięki
staraniom Pani Barbary Jarząb zatańczyli piękne ludowe
tańce. Misji dobrego przygotowania aktorów podjęły się
Pani Magdalena Furmańska i Pani Joanna Januszkiewicz.
     Wszystko przebiegło bez zarzutów, więc po
skończonej uroczystości aktorzy mogli przekąsić coś
ciepłego we wnętrzu Rydlówki. Całe wydarzenie było
wspaniałe! Polecam każdemu, chociaż raz w życiu, 
 przyjść i zobaczyć osadzanie chochoła!

Zofia Matusiak



OTWARCIE
IZBY TRADYCJI

    Podjęliśmy starania o odnowienie najbardziej zniszczonych
przedmiotów zgromadzonych w Izbie Tradycji. Zakres budżetu pozwolił na
zabezpieczenie przed rozpadem oryginalnej drewnianej maselniczki,
która była najbardziej zniszczona przez drzewojady. Pan konserwator
miał przy niej bardzo dużo pracy. Udało się również odnowić kolekcję
starych obrazów o tematyce religijnej, które będzie można teraz
bezpiecznie zawiesić w odnowionym pomieszczeniu. Mimo założonych
planów, renowacja nie objęła tkanin i strojów używanych dawniej przez
miejscowe gospodynie. Wystawę będą więc uzupełniać współcześnie
dostępne i zakupione elementy.
    Ważną częścią projektu było zabezpieczenie zbioru fotografii
podarowanych przez pana Andrzeja Musiała podczas pierwszego otwarcia
Izby Tradycji. Zdjęcia zostały cyfrowo skatalogowane. Oryginały
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prezentowane na wystawie zdjęcia
pojawią się w nowych oprawach stałej ekspozycji. Ponadto w Izbie
gromadzone i archiwizowane będą inne zdjęcia i dokumenty związane z
życiem Bronowic, udostępniane czasowo na tablicach i wystawkach
tematycznych. 
    Całe wnętrze zostało starannie odnowione i pomalowane, z nowymi
punktami świetlnymi i elektrycznymi, pozwalającymi na podświetlenie
wybranych eksponatów. Najcenniejsze dla nas przedmioty (kroniki,
stroje krakowskie, pamiątki) zabezpieczone będą w szklanych gablotach.
Dokumenty i zdjęcia prezentowane będą w oprawach i ramach. Dawne
przedmioty codziennego użytku (meble, obrazy, makatki, naczynia)
podobnie jak poprzednio, będą odtwarzać fragment wiejskiej izby. W
sali znajdzie się także miejsce na kącik związany z patronem naszej
szkoły - Włodzimierzem Tetmajerem. 
Mamy nadzieję, że nowa ekspozycja przybliży lokalne dziedzictwo i
zapewni przyjemność w oglądaniu prezentowanych obiektów. 
                                                        Iwona Kusior



CUD MIÓD MALINA
        To książka opowiadająca historie
przecudownej rodziny Koźlaków
przedstawione z perspektywy Maliny -
młodej, energicznej dziewczyny. Każda z
Koźlaczek - cudownych, zabawnych kobiet
ma inny, czasem nie taki prosty do
odnalezienia talent.  
      Książkę czyta się niezwykle szybko, a co
jakiś czas można znaleźć cudowne
ilustracje. 
Myślę, że to książka idealna po ciężkim dniu
albo żeby oczyścić sobie głowę od
wszystkich ciężkich spraw. Przepełnione
dużą ilości magii i przede wszystkim humoru
osiem opowiadań sprawią, że na pewno nie
będziecie się nudzić i będziecie czytać ją z
uśmiechem na twarzy. 



 Hidden Paws to zabawna, przyjemna gra logiczna.
Lato się skończyło i zaczęła się mroźna zima.
W zimowych krajobrazach musisz znaleźć łącznie
ponad 120 kotów i określoną liczbę motków włóczki 
na każdym poziomie.

 Otwórz drzwi samochodu i różnorodne pudła, sprawdź
stosy drewna, przeszukaj lasy i parapety - może to
właśnie tam ukrywa się czworonożny zwierzak.
Miauczenie kota pomaga odkryć jego kryjówkę,
ułatwiając jego znalezienie. 

 Hidden Paws to zabawna, przyjemna gra logiczna. 
Jeśli zdarzyło ci się zagrać w inne gry z tej serii, wiesz,
czego możesz się spodziewać po tej grze i będzie ona
dla Ciebie idealna w obliczu nadchodzących Świąt.

 Dla wszystkich innych Hidden Paws to spokojna oraz
odprężająca gra logiczna, w którą warto zagrać
popijając herbatę przy cieple kominka.

Hidden PawsHidden Paws



ZESPÓŁ
REDAKCYJNY

GAZETKA SZKOLNA SP 5
0 W KRAKOWIE
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Zofia Matusiak, Natasza Stachowicz, 
Maria Popielarska,anna rączka, amelia
lulek, Magdalena kozik, iwo kamiński


