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Boże Narodzenie 

 

Święta Bożego Narodzenia 

W tradycji chrześcijańskiej jest to  Święto Bożego Na-
rodzenia jest to Święto upamiętniające narodziny Je-
zusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna 
przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprze-
dzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania 
(dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. 

WIGILIA (GWIAZDKA) 

W Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia za-

czynają się od dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa 

– Wigilii (wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce regionalnie 

Gwiazdką. W dniu tym tradycją w Polsce jest post jakościowy 

(bezmięsny, w pewnych regionach kraju jest to post ścisły). 

Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której 

tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie 

pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech 

Króli do stajenki. 

PASTERKA 

W nocy, najczęściej o północy, w kościołach rzymskokatolic-
kich rozpoczyna się uroczysta msza zwana Pasterką. Następ-
ny dzień (25 grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem, a 
26 grudnia to w Polsce drugi dzień świąt obchodzony na pa-
miątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę 
chrześcijańską. Kolorem liturgicznym w okresie Bożego Na-
rodzenia jest kolor biały. Pasterka upamiętnia oczekiwanie i 
modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. W Polsce jest 

jedną z najważniejszych świątecznych tradycji. 

Julia Klamka, KL VA  
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 Atrybuty Bożego Narodzenia 

 

 Julia Klamka, KL VA  
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Zbliża się okres bożonaro-

dzeniowy, więc wypada-

łoby przeczytać jakąś 

książkę związaną z tą te-

matyką. Powieścią, którą 

każdy z nas kojarzy z Bo-

żym Narodzeniem jest 

„Opowieść wigilijna” Ka-

rola Dickensa. Niestety z 

przykrością muszę stwier-

dzić, że o ile nie lubię fil-

mów powstających na 

podstawie książki, to w 

tym przypadku zdecydo-

wanie lepiej tę książkę się 

ogląda, aniżeli czyta.  

Niemniej pozostając w świątecznej atmosferze chciałabym Was zachęcić do 

przeczytania krótkiej powieści W. Bruce Camerona (autora bestselerowej 

książki „Był sobie pies”) „Psiego najlepszego, czyli Był sobie pies na święta”. 

Główny bohater Josh Michaels, który nigdy nie miał żadnego zwierzaka nie-

spodziewanie zostaje tymczasowym właścicielem  suczki o imieniu Lucy. 

Początkowo Josh miał się nią zajmować tylko kilka dni, w czasie nieobecno-

ści jej dotychczasowego właściciela. Niestety nieodpowiedzialny Rayan po-

stanawia nie wracać do kraju i w ten sposób Josh zostaje nowym właścicie-

lem psa, który na dodatek wkrótce ma się szczenić.  

Josh, nowy właściciel Lucy dokonuje zakupu wszystkich niezbędnych we-

dług niego rzeczy dla psa i oczekuje momentu rozwiązania. Wkrótce  

Koniecznie Przeczytaj! 
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Lucy zaczyna się szczenić, zdenerwowany Josh pędzi z nią do kliniki wetery-

naryjnej. Niestety zdarzenie to kończy się nieszczęśliwie. Dotychczasowy 

właściciel Lucy karmił ją niewłaściwym pożywieniem, dlatego wszystkie 

szczeniaki rodzą się martwe. Przygnębieni, człowiek i pies wracają do do-

mu. Rozpętuje się burza śnieżna. Josh musi wyjść na dwór po polana drew-

na do kominka. Wówczas odkrywa, że ktoś podrzucił na pace jego pickupa 

ogromne pudło. Początkowo je ignoruje, bowiem skupia się wyłącznie na 

jak najszybszym ogrzaniu domu. Gdy śpieszył się rano do kliniki weteryna-

ryjnej był tak zdenerwowany, że zapomniał zamknąć drzwi wejściowych, co 

spowodowało wyziębienie wnętrza.  

Pozostawiony na pace samochodu karton nie dawał mu jednak spokoju, 

dlatego postanowił wyjść i sprawdzić jego zawartość. Na kartonie ktoś na-

pisał „DLA WETERYNARZA”. Zapewne osoba, która pozostawiła karton, po-

myliła samochody i zostawiła przesyłkę na niewłaściwym pojeździe. Zain-

trygowany Josh wziął pudło, które ważyło nie więcej niż 5 kilogramów i 

wniósł je do domu.  

Gdy je otworzył, westchnął przerażony. Na dnie opakowania leżało pięć 

malutkich cętkowanych szczeniaczków. Psiaki spędziły w kartonie niemal 

cały dzień, a wokół szalała śnieżyca. John niepewnie podniósł pierwszą ma-

lutka kuleczkę. Na szczęście piesek żył. Nie wiedząc co robić i jak je szybko 

ogrzać ostatecznie dał je Lucy. 

Czy Lucy zaakceptowała szczeniaki?  

To już musicie ustalić sami czytając tę cudowną powieść. 

Dominika Szczepańska, KL.5A 

Koniecznie Przeczytaj! 



str. 6 

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt to chyba najsmutniejsze zwierciadło ludzkiej bezduszności. Kiedy spaceruje między klatka-

mi i około sześciuset par oczu, pełnych rozpaczy i tęsknoty, śledzi każdy mój krok, zaczynam żałować, że odwiedziłem to schro-

nisko. Wciśnięte w siatkę klatek psie nosy, pełne wyrzutów miauczenie kotów. Każdy z tych zwierzaków miał jakiegoś pana, 

niejeden kotek czy piesek był kanapowym pupilem i któregoś dnia. został z niej wyrzucony na ulicę. Teraz Burek nie nosi swoje-

go imienia, tylko numer. Siedzą w boksach, po kilka w jednym. Nikt ich już nie przytula, nie wychodzą na spacery. W borykają-

cym się z trudnościami finansowymi schronisku. 

Gdyby nie pomoc wolontariuszy schronisko nie mogłoby funkcjonować-mówi dyrektorka schroniska. Biorąc pod uwagę to, że 

zwierzęta są również naszymi przyjaciółmi, to zamykając je w schroniskach tylko sprawiamy im ból. A przecież Ustawa o Ochro-

nie Zwierząt głosi: "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien posza-

nowanie, ochronę i opiekę". 

Każdego dnia są wyrzucane, zagubione, okaleczone, ranne, bezdomne. Ich strach i krzywda doznana z ręki człowieka czynią je 

bezbronnymi. Wszystkie takie zwierzęta po prostu potrzebują naszej pomocy. Zagłodzone, ranne, chore, wycieńczone, swoim 

zachowaniem proszą o pomoc. Najwięcej zwierząt trafia do schroniska w czasie wakacji. Wiele jest darowanych na Dzień Dziec-

ka i inne święta. Niektórzy rodzice traktują je jak znakomity prezent, a to jest okropne nieporozumienie.  

Jeden z opiekunów: - Zwierzęta ze schroniska bardzo przywiązują się do nowego właściciela, pewnie z wdzięczności za to, że je 

stąd zabrano. Dlatego decyzja o adopcji musi być świadoma i przemyślana. My bardzo starannie sprawdzamy nowego opiekuna 

zwierzaka; przeprowadzamy z nim wywiad, aby jak najlepiej dobrać zwierzę do człowieka. Zwierzęta mają bardzo dobrą pa-

mięć. Pamiętają wszystko-pierwszy dom i właściciela. Raz źle potraktowane, przez lata mogą mieć koszmary senne. Bardzo 

przeżywają rozstanie z właścicielem. Zwierzęta mają potrzebę należenia do kogoś, posiadania swojego pana. A na adopcję naj-

większe szanse mają, małe kotki i młode psy. Starsze, okaleczone przez człowieka mają raczej niewielkie szanse na znalezienie  

nowego domu. 

Jeżeli ludzie mają serce, powinni podejść do tego z większą wyrozumiałością. Kierować powinno się zawsze sercem, bo uczucia 

są najważniejsze w życiu i tak będzie zawsze. Te biedne zwierzaki czują się niedocenione i gorsze od innych, a w rzeczywistości 

ich sytuacja jest spowodowana jedynie naszą głupotą i brakiem uczuć. Powinniśmy na równi traktować ludzi i zwierzęta, ponie-

waż każdą żywą istotę trzeba szanować! 

Człowiek był i jest przyczyną bezdomności zwierząt, a więc jest odpowiedzialny za powstały problem i powinien go rozwiązać, 

wystarczy do tego odrobina dobrej woli i chęć pomocy skrzywdzonym zwierzętom. 

PAMIĘTAJ! Najważniejszą rzeczą gdy bierzesz psa lub kotka ze schroniska jest odpowiedzialność za los zwierzaka, zapewnienie 

mu opieki i uczucia. 

                                                                                                    Nikola Wach, KL6B 

 

 

 

 

 

 

Schronisko 

 

źródło: https://sciaga.pl/tekst/31691-32-zwierzeta_w_schronisku 

https://sciaga.pl/tekst/31691-32-zwierzeta_w_schronisku
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Święty Mikołaj 

Julia Klamka, KL VA  



str. 8 

 

Sport 
 

Skoki narciarskie 

 Skoki narciarskie potrafią być niezwykle efektowną 

dyscypliną sportową. Wielkie emocje wśród kibiców wzbu-

dzają zwłaszcza rekordy w długości lotu. Jeden z najdłuż-

szych lotów w historii oddał Kamil Stoch. 

 Od 1924 skoki mężczyzn są konkurencją olimpijską na 

normalnej skoczni, od 1964 także na dużej, a od 1988 roz-

grywane są zawody drużynowe; mistrzostwa świata od 1925 

na normalnej, od 1962 na dużej, od 1982 drużynowo; od 

1972 także mistrzostwa świata w lotach, a od 2004 w ra-

mach tych zawodów organizowane są konkursy drużynowe; 

od 1953 prestiżowy Turniej Czterech Skoczni, a od 1979 cykl 

zawodów składających się na Puchar Świata. Rozgrywane są 

również mistrzostwa świata juniorów. W latach 1997–2010 

rozgrywano także Turniej Nordycki, a od 2009 do 2013 roz-

grywany był FIS Team Tour. Od 1994 organizowane jest Let-

nie Grand Prix czyli cykl zawodów organizowanych w sezonie 

letnim, będący odpowiednikiem zimowego Pucharu Świata, 

gdzie skoczkowie rozpędzają się na rozbiegu po porcelano 

wych torach, a lądują na specjalnym tworzywie – igelicie – pokrywającym zeskok. 

Od sezonu 2011/2012 w ramach Pucharu Świata rywalizują również kobiety, dla których dotąd najbar-

dziej prestiżowymi rozgrywkami był Puchar Kontynentalny. Wchłonął on w 2004 dotychczasowy najważ-

niejszy cykl kobiecy, FIS Ladies Winter Tournee, rozgrywany od 1999, początkowo pod nazwą FIS Ladies 

Grand Tournee. Od 2009 skoki kobiet weszły w program mistrzostw świata, a w 2014 skoki kobiet zade-

biutowały w programie igrzysk olimpijskich. Od 2012 organizowane jest również Letnie Grand Prix kobiet. 

 Obecnie rekord Polski należy do Kamila Stocha. 25 marca 2017 roku Stoch skoczył w Planicy aż 25-

1,5 m, ustanawiając rekord skoczni. W całej historii skoków oddano jedynie osiem skoków powyżej 250 

metrów, które nie zakończyły się upadkiem. Wszystkie z nich oddano w Planicy i Vikersund (po cztery na 

każdej ze skoczni). Obecnie tylko na tych dwóch skoczniach możliwe jest ustanawianie nowych rekordów. 

 

                                                                                                                              Patrycja Bar, KL.6A 
źródło: https://www.skokinarciarskie.pl/archiwum-wiadomosci, https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie,  

http://www.sport.pl/skoki/7,65074,24127422,skoki-narciarskie-rekord-swiata-w-dlugosci-skoku.html  

https://www.skokinarciarskie.pl/archiwum-wiadomosci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie
http://www.sport.pl/skoki/7,65074,24127422,skoki-narciarskie-rekord-swiata-w-dlugosci-skoku.html
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Sport 

Jazda na nartach dla początkujących 

 Wśród sportów zimowych oczywiście 

największą popularnością cieszy się jazda 

na nartach. Profesjonalne stoki powstają w 

rozmaitych miejscach w kraju i nie trzeba 

dalekich podróży, żeby cieszyć się jazdą na 

nartach. Jednak nie ma to jak góry. 

    Bez wątpienia warto chociaż raz spróbo-

wać swoich sił w jeździe na nartach, trzeba 

jednak poznać kilka faktów, zanim po raz pierwszy założy się narty na nogi. 

 W gronie początkujących narciarzy są osoby naprawdę w każdym wieku i na-

uka jazdy w żadnym wypadku nie jest czymś krępującym. Właśnie jest to zjawisko 

bardzo pozytywne, że niezależnie od liczby lat ludzie podejmują nowe wyzwania. 

Na początku, ale i później, kiedy umiejętności są już większe, upadki są czymś na-

turalnym. Początkujący narciarz nie powinien mieć przekonania, że nie wolno się 

przewrócić. Właśnie nauka bezpiecznego upadania jest bardzo ważna i pozwoli 

zmniejszyć ryzyko negatywnych skutków w razie kolizji na stoku. 

 Wszyscy narciarze powinni się poruszać wyłącznie po wyznaczonych trasach, 

zarówno zjazdowych jak i biegowych. Bardzo ważne są także wskazówki dotyczą-

ce pieszego poruszania się po stoku. Podchodzić pod górę można wyłącznie brze-

giem trasy i przy dobrej widoczności. Oczywiście nigdy nie wolno wychodzić na 

środek trasy! 

     Pamiętajcie, jazda na nartach tylko w zimie! 

 

             Oktawian Bar, KL.6A 

źródło: http://www.abckuracjusza.pl/czas-wolny/jazda-na-nartach-dla-poczatkujacych/  

http://www.abckuracjusza.pl/czas-wolny/jazda-na-nartach-dla-poczatkujacych/
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Humor 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i 

mówi:  

Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku.  

Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka i twierdził, że nazy-

wa się św. Mikołaj  

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.  

Przedszkolak pyta kolegę:  

- Co dostałeś na gwiazdkę?  

- Trąbkę.  

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!  

To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!  

- W jaki sposób?  

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!  

Spotykają się dwaj kumple tuż przed Bożym Narodzeniem.  

- Kupiłeś już coś pod choinkę? – pyta pierwszy.  

- Tak, stojak – odpowiada drugi.  

źródło: www.strefaminsk.pl, demotywatory.pl 
Jarosław Skorwider, kl. 8A 

http://www.strefaminsk.pl/artykul/174/dowcipy-swiateczne---boze-narodzenie/


str. 11 

 

 
 
 
 

 

Świąteczny sernik z rosą 

Składniki na kruchy spód: 

2 szklanki mąki pszennej krupczatki typ. 45 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 0,5 szklanki cukru 

1 jajko      

2 żółtka jaj,(2 białka odłożyć na bezę) 

0,5 kostki masła lub margaryny Kasi 

Jak zrobić ciasto kruche do sernika z rosą: wszystkie składniki na spód wymieszać w dużej, szerokiej misce  i połączyć ze sobą 

palcami. Chwilę wyrabiamy, by wszystkie składniki połączyły się w jednolitą, zwartą masę. Podziurkować widelcem i piec przez 

ok. 10 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. 

Składniki na masę serową: 

1,5 kg twarogu  Mój ulubiony 

6 żółtek 

9 białek 1,5 szk. drobnego cukru ubić (2 białka odłożyć na bezę) 

2 budynie z cukrem śmietankowe 

1,5 szklanki mleka 

0,5 szklanki oleju 

1 cukier waniliowy 

Masa serowa:   6 żółtek utrzeć z dodatkiem cukru i cukru wanilinowego na puszysty biały krem. Następnie dodać kolejno oliwę, 

ser, mleko i na końcu budyń. Na koniec delikatnie dodać ubitą pianę z 7 białek z cukrem. Delikatnie połączyć całą masę serową. 

Wylać ją na podpieczony spód i wstawić z powrotem do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C. Piec przez ok. 45 minut do 

ścięcia się masy. Po upieczeniu piekarnik przestawić  na 150 stopni C. 

Składniki na bezową piankę: 

4 białka jaj (pozostałe ze składników spodu i masy serowej) 

 szczypta soli 

 szklanka drobnego cukru 

Bezowa piana:  piankę bezową należy zacząć przygotowywać na ok. 10 minut przed końcem pieczenia sernika. Białka ubijać z 

cukrem przez ok. 8 - 10 minut na sztywną i gęstą pianę. Wyłożyć ją na gorący sernik  i wygładzić powierzchnię. Można zrobić 

rowki za pomocą widelca. Piec w 150 stopniach C przez 15 minut. Od razu wyjąć sernik z piekarnika i ostudzić w chłodnym miej-

scu. Po około 1/2 godzinie zaczną pojawiać się pierwsze kropelki rosy, po 1 godzinie powinny pojawić się już wszystkie.   

                           

SMACZNEGO! 

               

              Julia Klamka, kl. 5A 

Coś na ząb 
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