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KALENDARIUM  

 1918—Wybuch Powstania Wielkopolskie-

go. 

 1930—Założono Aeroklub Śląski. 

 1981—Wprowadzenie stanu wojennego. 

 1991—Założenie „Radia Maryja”. 

 2007—Serial „Samo Życie” jako drugi w 

Polsce osiągnął 1000 odcinków. 

 2017—Premier RP Mateusz Morawiecki 

wygłosił w Sejmie exposé, po czym jego 

rząd uzyskał wotum zaufania.  
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Z okazji zbliżających się świąt 

Bożego Narodzenia zespół re-

dakcyjny przygotował dla Was 

świąteczny numer gazetki szkol-

nej. Zapraszamy do lektury i 

jednocześnie życzymy Wam 

spokojnych, wesołych świąt 

spędzonych w miłej, rodzinnej 

atmosfe-
Zespół Redakcyjny 
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Taneczne talenty naszej szkoły 

- Marcelina Durdyn i Weronika 

Drząkowska z kl. 3b 

Agata Zuchowska/dziennikarz: Na począ-

tek może zaczniemy od pytania, jaki ro-

dzaj tańca uprawiacie?  

Marcelina Durdyn: Taniec współczesny. 

A.Z.: Czy taniec wymaga ćwiczeń, specja-

listycznych wskazówek? 

M.D.: Tak.  Z tego powodu uczęszczamy na 

zajęcia w EDK, jednak bardziej kształcimy 

się na zajęciach taneczno-teatralnych w 

OCK. 

A.Z.: A czy macie jakieś osiągnięcia 

wspólnie lub solo? 

Weronika Drząkowska: Często jeździmy z 

zespołem na festiwale, w trakcie których 

osiągamy różne sukcesy. Ostatnio w Ostro-

wie odbywała się „Magia tańca” i obie otrzy-

małyśmy wyróżnienie. 

W tym roku razem z Marceliną 

„wytańczyłyśmy” drugie miejsce. Mnie pod-

czas festiwalu w Olsztynie udało się zdobyć 

wyróżnienie za solówkę.  

A.Z.: A jak długo tańczycie razem? 

M.D.: Ja tańczę od jedenastu lat, natomiast 

Weronika trochę krócej, dziewięć lub dzie-

sięć lat. Spotkałyśmy się dawno temu i od te-

go czasu razem prezentujemy nasze umiejęt-

ności taneczne. 

W.D.: Dziś już mogę stwierdzić, że tańczymy 

razem właśnie od tych około dziesięciu lat. 

A.Z.: Czy wiążecie z tańcem swoją przy-

szłość zawodową? A może to tylko hobby? 

M.D.: Raczej z tym zawodu nie wiążemy, ale 

ja chciałabym to kontynuować w przyszłości. 

W.D.: Dla mnie to raczej hobby. Mam inne 

plany na przyszłość, nie są one związane z 

tańcem. 

A.Z.: A jakie, jeśli można spytać? 

W.D.: Na przykład chciałabym iść do szkoły 

filmowej w Łodzi i zostać aktorką. 

A.Z.: Czy ktoś z waszych najbliższych 

tańczy lub miał kontakt z tańcem? 

W.D.: Nie. 

M.D.: Mnie w sumie na zajęcia zapisała mama, 

bo stwierdziła, że jestem zbyt... energicznym 

dzieckiem. 

A.Z.: Macie jakieś inne pasje, oprócz 

tańca? 

M.D.: Ogółem, to takie artystyczne rzeczy. 

Na przykład plastyczne i muzyczne. 

A.Z.: Dużo trenujecie? 

M.D.: Indywidualnie trzy razy w tygodniu. W 

zajęciach uczestniczymy dwa razy w tygo-

dniu, trwają one trzy lub cztery godziny. 

A.Z.: Czyli taniec zajmuje wam cały wolny 

czas? 

M.D.: No... praktycznie tak to wygląda. 

 

Agata Zuchowska, kl. 3a 

 

Wywiad 
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 Czujecie już magię świąt? Nie? Weźcie w dłoń kubek gorącej herbaty lub ka-

kao, ułóżcie się wygodnie pod kocem i sięgnijcie po książkę,  pt: "W śnieżną noc" 

autorstwa trzech wspaniałych pisarzy: John'a Greena, Maureen Johnson oraz Lau-

ren Myracle. Jeżeli już czujecie nadchodzące święta, ta książka tym bardziej jest 

dla was! 

 To zbiór trzech różnych historii, które, jak się okazuje, są ze sobą powiąza-

ne. Kto by przypuszczał, że zwykła burza śnieżna tak wiele może skomplikować, ale 

też odmienić życie człowieka! 

 Miasteczko Gracetown zostaje kompletnie zasypane przez śnieg. Zaspy powstałe 

na drogach nie dają możliwości, aby jakiekolwiek auto mogło się przez nie prze-

drzeć. 

Jubilatka, bo tak się nazywa bohaterka pierwszego opowiadania, w żadnym razie 

się nie spodziewa, że utknie w pociągu w trakcie podróży do dziadków na Florydę. 

Pociąg ten jest wyjątkowo…. dziwaczny. Razem z nią podróżuje czternaście cheer-

leaderek, Jeb - chłopak ślepo zakochany w swojej dziewczynie oraz inne bardzo 

intrygujące osoby. Bohaterka podejmuje decyzję, wysiada z pociągu i kieruje się 

do baru nieopodal. 

W tym samym czasie trójka przyjaciół zmierza przez metrowe zaspy do swojej 

ulubionej restauracji „Waffle House”, przy czym niektórym z nich udaje się od-

kryć, co tak naprawdę  do siebie czują. 

Trzecie opowiadanie mówi o Addie, dziewczynie, która przez własną głupotę ze-

rwała z chłopakiem i teraz żałuje, że w ogóle kazała mu się zmienić. Próbuje się do 

niego dodzwonić, lecz ten nie odbiera. 

Dziewczyna usilnie stara się zmienić i udowodnić, że nie jest egoistką i potrafi 

zrobić coś dla innych ludzi.  

 Jak potoczą się losy naszych bohaterów? Przeczytajcie tę książkę, to się te-

go dowiecie ;) 

Jest ona idealnym” umilaczem” czasu, jeszcze bardziej rozbudzi w was ducha 

świąt. Jest też idealnym prezentem dla bliskiej osoby!  

 

 

Natalia Matuszewska, kl.3a 

Koniecznie przeczytaj! 
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GRUDZIEŃ – CIEKAWOSTKI, KTÓRYCH ZAPEWNE NIE ZNAŁEŚ! 

 

1. Dwunasty i ostatni miesiąc roku - to się zgadza. Nie 

zgadza się natomiast nazwa - chociażby angielska, 

brzmiąca "December". "Decem -" to po łacinie przed-

rostek znaczący tyle co "dziesiąty", a zatem nie dwu-

nasty, tylko dziesiąty miesiąc kalendarza rzymskiego, 

obowiązującego do 46 roku p.n.e. i obejmującego tylko 

dziesięć miesięcy. Kalendarz się zmienił, zmieniła się 

liczba miesięcy, ale nazwa miesiąca pozostała. 

 

2. Przesilenie 

zimowe, przypadające na 21 lub 22 grudnia, to wyjątkowa doba - 

z najdłuższą nocą i najkrótszym dniem w roku (na północnej pół-

kuli). To oczywiście także początek astronomicznej zimy. Świę-

to o niezwykle długiej tradycji - "odrodzenie się Słońca" święto-

wali i starożytni Rzymianie, i Persowie, Germanie czy Słowianie. 

U początków naszej ery święto to przypadało na 25 grudnia i 

stąd utrwalona do dzisiaj data Bożego Narodzenia. 

 

3. Polska nazwa grudzień ma z kolei pochodzić od rzeczownika 

"gruda", oznaczającego zamarzniętą ziemię. Podobnie ostatni miesiąc roku określa się na Ukrainie ("hrudeń") 

czy na Litwie ("gruodis"). 

 

 

4. Niedostatki słońca sprawiają, że grudzień dla wielu 

ludzi jest dość depresyjny - już nawet pomijając sła-

wetny 28 grudnia. W XVIII wieku niejaki Benjamin Franklin sugerował zajadanie się kapustą, cebulą oraz pie-

czonymi jabłkami i gruszkami w celu uniknięcia grudniowej melancholii i flegmy. 

Ciekawostki 
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BOŻE NARODZENIE 

WTOREK, 25 GRUDNIA           

W tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające naro-

dziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgicz-

na przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzo-

ne jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie 

czterech niedziel), zwanego adwentem.  

W Kościele katolickim jest to święto nakazane. 

 

1. Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich, za-

adoptowanych przez Kościół w okresie średniowiecza. Pier-

wotnie kolacja była ucztą ofiarną składaną w darze mieszkań-

com zaświatów, czyli duchom. 

 

2. Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 języków i 

dialektów.  

 

3. Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asy-

żu, w 1224 roku. Miała ona wymiar czysto edukacyjny; 

przy jej pomocy, Franciszek wyjaśniał wiernym sedno 

Bożego Narodzenia. 

 

4. Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. 

Tego dnia ozdabiają oni groby bliskich kwiatami, 

gwiazdami betlejemskimi, ale także koszyczkami ze specjal-

nymi, bożonarodzeniowymi ciasteczka-

mi.  

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki 

Karolina Wojtczak, kl. 8d 
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Sport 
FC Barcelona – wszystko, co musisz wiedzieć. 

FC Barcelona powstała dzięki Hansowi Gimperowi. To właśnie on był założycielem jednego z 

najsławniejszych klubów piłkarskich świata, jakim jest Barça. Została założona 29 listopada 

1899 roku przez szwajcarskiego miłośnika futbolu i jego kilku przyjaciół anglików. Sala gim-

nastyczna Gimnasio Solé, przy barcelońskiej ulicy La Rambla na zawsze zostanie w pamięci 

jako miejsce utworzenia Foot-Ball Club Barcelona. Był to pierwszy klub w mieście, w którym 

piłka nożna była jeszcze niezbyt znanym sportem. FC Barcelona od razu stała się symbolem 

Katalonii i jej mieszkańców, którzy po dziś dzień wierzą, że uzyskają "wolność". Prezesem 

klubu został Walter Wild. Wybrano też bordowo-granatowe barwy, wzorowane na barwach 

klubu z Bazylei. Klubowym symbolem uczyniono miejski herb oraz ustalono składkę członkow-

ską na utrzymanie klubu, która wynosiła dwie pesety (w przeliczeniu na teraźniejsze polskie 

pieniądze  to tylko 0.05 zł).  Pierwszy nieoficjalny mecz odbył się przeciwko Anglikom, któ-

rzy wygrali 1:0. Ciekawostką jest to, iż grano w dziesięcioosobowych składach. Następnego 

dnia w istniejącym do dziś katalońskim dzienniku „La Vanguardia” napisano obszerną infor-

mację o tym meczu. Pierwsze swoje zwycięstwo świętowali 25 grudnia, wygrywając 3:1 w to-

warzyskim meczu z lokalnym zespołem Catala FC.  Nie całe trzy lata później, w Madrycie po-

wstał klub piłkarski - Real. Jak się okaże, będzie to największy "wróg" FC Barcelony. W 1902 

Barca rozegrała mecz w walce o Puchar Hiszpanii i wygrała 3:1.  Oprócz tego zdobywa drugi 

Puchar Katalonii. Ten sam wyczyn piłkarze ze wschodniej Hiszpanii powtórzyli w 1905, poko-

nując Espanyol. Trzy lata później, swoją karierę piłkarską zakończył Hans Gamper. Nie zna-

czyło to jednak, że pożegnał się z klubem. Wręcz przeciwnie - został jego prezydentem. Klub 

przez ponad 119 lat cały czas zaskakuje, a także zapisał się na zawsze w kartach pamięci 

futbolu. Barcelona do tej pory zdobyła 5 tytułów finalisty Ligi Mistrzów i 25 zwycięstw 

w Primera División. Najsłynniejsi piłkarze to między innymi: Lionel Messi, Xavi, Ladislao Ku-

bala, Ronaldinho, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Dani Alves, Paulino Alcântara, Luis 

Suárez, Neyma, Luis Figo. 

 

źródła : wikipedia, polsat sport, google grafika, fcbarca.com 
 

Nikola Paszek, kl. 3b 
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Schronisko 

Przedstawiam Wam dwa kolejne pieski, które czekają w schronisku 

na nowy dom… 

Tuti jest w schronisku od dłuższego czasu. Przywieziony z miejsco-

wości Szczury. Tuti jest psem wesołym, łagodnym i towarzyskim. Po-

trafi chodzić na smyczy i lubi spacery. Tuti zgadza się również z in-

nymi psami. Chętnie przebywa w obecności człowieka.           

Starsza suczka Jura w typie owczarka nie-

mieckiego. Suczka pomimo przeżyć jest ła-

godna, ufna, zgadza się z innymi psami, po-

trafi chodzić na smyczy. 

Jeśli nie możesz adoptować psa, możesz 

pomóc mu w inny sposób. Jak? Na przykład 

wyprowadzić go na spacer, albo przynieść 

skromny datek w postaci np. karmy, albo 

kocy.  

Martyna Leśniczak kl. 3a 

Natalia Królik kl. 3a 
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Chy- ba każdy zna już na pamięć największe bożonarodzeniowe  hi-

ty, które często słyszymy w radiu. A gdyby zmienić trochę klimaty i 

odkryć, jak te świąteczne piosenki brzmią  w… Korei Południowej? 

Oto kilka przykładów, które z pewnością możemy wam polecić: 

GOT7 – Confession song  

EXO – Universe 

EXO – Sing for you 

EXO – Christmas day 

EXO – First snow 

EXO – Miracles in december 

EXO – For life 

SNSD – Dear Santa 

Taeyeon – This Christmas 

NCT DREAM – Joy 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Malak, Karolina Kasprzak, kl. 3b 

Muzyka 
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Coś na ząb! 

Karp pieczony w miodzie 

 

SKŁADNIKI: 

ok. 850 g oczyszczonych filetów z karpia 

1 cebula 

1 ząbek czosnku 

sól, pieprz, 

mąka pszenna, 

masło klarowane do smażenia 

2 łyżki miodu + 2 łyżki musztardy + 1 łyżeczka oliwy 

 

 

PRZYGOTOWANIE 

Dzień przed przygotowaniem potrawy oczyszczone płaty karpia pokroić na porcje. Posypać 

solą, a następnie obtoczyć w mące pszennej. Cebulę obrać i pokroić w krążki. Ułożyć płaty 

karpia w naczyniu, przekładając je cebulą - lekko docisnąć, przykryć i odłożyć w chłodne 

miejsce (lodówka, balkon) na noc lub maksymalnie dwa dni. 

Wyjąć kawałki ryby z naczynia, usunąć cebulę (nie będzie potrzebna) i włożyć na rozgrzaną 

patelnię z masłem klarowanym. Smażyć partiami po około 3 - 4 minuty z każdej strony na 

złoty kolor. Obsmażone filety odkładać do naczynia żaroodpornego. 

Na wierzchu położyć obrany, cieniutko pokrojony czosnek. Polać mieszanką miodu, musztar-

dy i oliwy. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 160 stopni C i piec przez około 15 minut. 

Smacznego! 
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Przepis na pierniki 
SKŁADNIKI: 

2 szklanki mąki pszennej 

2 łyżki miodu 

3/4 szklanki cukru 

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej (najłatwiej gotowej lub DOMOWEJ) 

1 łyżka masła 

1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania) 

około 1/3 szklanki ciepłego mleka 

 

 

PRZYGOTOWANIE 

Mąkę przesiać na stolnicy, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). Ciągle sie-

kając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 

Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleko, zagniatać ręką ciasto, aż będzie średnio twarde i gęste. Po-

winno przypominać ciasto kruche (nie trzeba wykorzystać całego mleka). Dokładnie - przez około 10 

minut -  wyrabiać ręką, aż będzie gładkie. 

Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości maks. 1/2 cm. Foremkami wykra-

jać pierniczki. Smarować roztrzepanym jajkiem i układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia 

w odstępach około 2 cm od siebie. 

Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 15 minut, w 

zależności od grubości. 

Coś na ząb! 

Julia Bachmann, kl. 3d 

Kinga Sitarz, kl 3d 
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English is fun! 
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Humor 

Przyjaciel pyta Fąfarę:  

- Jak minęły święta? 

 - Wspaniale! 

Żona serwowała mi same zagraniczne 

potrawy.  

- Jakie? 

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bre-

tońsku, pierogi ruskie i sznycel po 

wiedeńsku z kapustą włoską 

Jaka jest ulubiona ko-

lęda świeżo upieczo-

nych rodziców?  

Cicha noc. 

Spotykają się dwaj kumple tuż przed 

Bożym Narodzeniem. 

Kupiłeś już coś pod choinkę? – pyta 

pierwszy. 

Tak, stojak – odpowiada drugi. 

Są święta Bożego Narodzenia.  

Nagle Jasiu przychodzi do mamy 

i mówi:  

Mamo, choinka się pali.  

Synku, nie mówi się "pali" tylko 

"świeci".  

Po chwili Jasiu znów przychodzi:  

Mamo, a teraz firanka się świeci. 

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół za-

stawiony, czekają tylko na pierwszą gwiazdkę. 

Oczywiście, przy stole zostawiono jedno dodat-

kowe, puste miejsce. Nagle rozlega się pukanie 

do drzwi. 

– Kto tam? – pyta ojciec. 

– Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miej-

sce? 

– Jest. 

– A mogę skorzystać? 

– Nie. 

– Ale dlaczego? 

– Bo tradycyjnie musi być puste. 

Na lekcji przed świętami Bożego Narodze-

nia pani rozmawia z dziećmi o tym, kim 

chciałyby zostać w przyszłości. Uczniowie 

wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, 

strażaków, policjantów, polityków. W końcu 

pani pyta Jasia, kim chciałby zostać. 

– Chciałbym zostać Świętym Mikołajem – 

odpowiada chłopiec. 

- Czy dlatego Jasiu, że Święty Mikołaj roz-

nosi prezenty i sprawia tyle radości lu-

dziom? – pyta uradowana nauczycielka. 

- Nie, dlatego, że Mikołaj pracuje tylko raz 

w roku. 

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

boze-narodzenie/ 

https://kawaly.tja.pl/o-swietach?st=3 

https://demotywatory.pl/4595087/30-swiatecznych-kawalow-na

-poprawe-humoru 

 https://gk24.pl/swiateczny-humor-dowcipy-bozonarodzeniowe-

rozbawia-kazdego/ar/4372367 
 Amelia Piłat, kl. 8d 

https://kawaly.tja.pl/dowcip,jaka-jest-ulubiona-koleda
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jaka-jest-ulubiona-koleda
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jaka-jest-ulubiona-koleda
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jaka-jest-ulubiona-koleda
https://kawaly.tja.pl/dowcip,jaka-jest-ulubiona-koleda
https://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
https://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
https://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
https://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
https://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
https://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
https://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
https://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
https://gk24.pl/swiateczny-humor-dowcipy-bozonarodzeniowe-rozbawia-kazdego/ar/4372367
https://gk24.pl/swiateczny-humor-dowcipy-bozonarodzeniowe-rozbawia-kazdego/ar/4372367
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