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Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym,  

a w Nowym Roku wiary w lepsze jutro, nauczycielom, pracownikom szkoły, 

uczniom i ich rodzicom życzy redakcja „NEWSÓW Z SP 203”  
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
Andrzejki 

 30 listopada br., we wtorek w naszej szkole 

odbyły się Andrzejki zorganizowane przez Samorząd 

Uczniowski. Na pierwszym piętrze, Samorząd przy-

gotował 5 stanowisk z wróżbami, m.in. losowanie 

imion swoich przyszłych miłości czy wywróżenie 

przyszłego zawodu. Podczas lekcji po szkole chodziły 

również wybrane osoby przebrane za wróżki, rozda-

jąc motywacyjne wróżby.  

 

Mikołajki 

 6 grudnia br. świętowaliśmy Mikołajki. Osoby 

przebrane w stroje lub z akcesoriami świątecznymi 

były zwolnione z odpowied zi ustnej na lekcjach, a 

na korytarzu na pierwszym piętrze podczas przerw 

można było usłyszeć piosenki “All I want for Christ-

mas” czy “Last Christmas” oraz inne. Samorząd Ucz-

niowski również zorganizował konkurs dla wszyst-

kich klas na znalezienie jak najwięcej liczby papiero-

wych bombek porozrzucanych po szkole. Wiele 

uczniów miało też swoje klasowe Mikołajki, gdzie 

wręczali sobie nawzajem prezenty.  

 

Redagowała: Natasza Normark, 8c  

 

 

3 



4 

 

Szlachetna Paczka 

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. 

Od 2001 roku wolontariusze szukają Rodzin i pomagają im. W tym roku uczniowie naszej szkoły wraz z 

nauczycielami i rodzicami  po raz kolejny dołączyli się do akcji „Szlachetna Paczka”. Koordynacją akcji w 

szkole zajęła się pani Joanna Ficak.  

 

Z internetowej bazy danych została 

wybrana rodzina Pani Magdy,  która 

mieszka wraz ze swoją mamą, dwójką 

braci i dwojgiem dzieci. 

W akcję pomocy włączyło się wielu 

uczniów i ich rodziców. Z dnia na 

dzień przybywało prezentów, środ-

ków czystości, artykułów spożyw-

czych, przyborów szkolnych, ubrań, 

butów, pościeli. Zaangażowanie rodzi-

ców, uczniów i nauczycieli pozwoliło 

na spełnienie marzeń wybranej rodzi-

ny. Udało się zebrać wszystkie po-

trzebne dary oraz zakupić upragnione 

przez członków rodzinny przedmioty. 

Z relacji wolontariusza ze spotkania z 

rodziną wiemy, że nie spodziewała się otrzymania aż tak dużej liczby paczek i cieszyła się z każdej poda-

rowanej im rzeczy. Rodzina prosi, by podzię-

kować każdej osobie, która włączyła się w 

przygotowanie paczek, każdemu, kto o nich 

pomyślał. 

Jesteśmy szczęśliwi, że po kolejny mogliśmy 

przyłączyć się do tej szlachetnej akcji pomocy 

potrzebującym. Mamy nadzieję, że dzięki 

współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli 

mogliśmy podarować wybranej rodzinie tro-

chę szczęścia i sprawić, że Święta Bożego Na-

rodzenia przepełnione będą magią i nadzieją. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszyst-

kim zaangażowanym w pomoc osobom: ro-

dzicom, uczniom i nauczycielom. Tylko dzięki 

współpracy tak wielu osób mogliśmy spełnić 

czyjeś marzenia!  

Redagowała: Beata Rusak 
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trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. Biskup z Mirry wrzucił im przez okno sa-
kiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. Gdy został biskupem, zasłynął wśród wiernych jako do-
broczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków, upra-
szając w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie mu życia. 

Święty Mikołaj był orędownikiem biednych 

Te i wiele innych cudownych historii o życiu biskupa z Miry 
przyczyniły się do jego beatyfikacji i na zawsze rozsławiły 
imię Mikołaja jako orędownika biednych i potrzebujących 
pomocy. Niewiele osób wie, że św. Mikołaj jest także patro-
nem marynarzy. Podczas jego pielgrzymki do Jerozolimy na 
morzu rozpętała się potężna burza. Wokół biskupa zgroma-
dziła się cała załoga, prosząc o wstawiennictwo do Boga, 
który wysłuchał modlitw i statek ocalał.  

Święty Mikołaj - czy istnieje naprawdę? 

Niewiele osób wie, że jest to postać historyczna. Musimy 
pamiętać, że obchodzenie dnia świętego Mikołaja ma jeden 
cel- niesienie radości innym. Dlatego 6 grudnia myślimy 
przede wszystkim o tym, żeby zrobić coś dobrego dla drugiej 
osoby. KAŻDY Z NAS MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM  
MIKOŁAJEM, MUSI TYLKO TEGO CHCIEĆ.  

Redagowała: Beata Rusak 
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ  

– KIM JEST NAPRAWDĘ? 

 
Święty Mikołaj kojarzy się wszystkim z czerwonym strojem 
i czapką oraz z tym, że lata z prezentami na wielkich saniach cią-
gniętych przez renifery. Taki obraz świętego Mikołaja to nic inne-

go jak fałszywa kreacja. Jaka 
jest prawdziwa historia tego 
świętego? Kim naprawdę 
był?  

Prawdziwa historia biskupa 
z Miry 

Mikołaj, nazwany biskupem 
z Miry, urodził się w Patarze 
na terenie obecnej Turcji 
około 270 roku. Od najmłod-
szych lat biskup był bardzo 
pobożny i chętnie pomagał 
ubogim, co było o tyle ła-
twiejsze, że jego rodzice byli 
bardzo zamożnymi ludźmi. 
Pewnego dnia Mikołaj do-
wiedział się, ze jeden z 
mieszkańców Patary popadł 
w biedę. Wychowywał on  
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Wielu z nas je zna, dla wielu są nieodłączną czę-
ścią Bożego Narodzenia, ale czy wszyscy wiedzą, 
skąd się wywodzą i co symbolizują? 
 
Sianko pod obrusem 
Ten zwyczaj wywodzi się jeszcze z czasów pogań-
skich i ma związek z dawnym świętem agrarnym. 
Jak pokazuje tradycja, siano należy położyć pod 
obrusem. Symbolizuje to narodzenie Jezusa w 
ubóstwie. 
 
Potrawy 
W zależności od regionu i tradycji rodzinnych ze-
staw wigilijnych potraw jest różny, ale zwyczajowo 
na stole powinno znaleźć się ich dwanaście. Spró-
bowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały 
rok. Najpopularniejsze polskie potrawy to czerwo-
ny barszczyk z uszkami, zupa grzybowa, karp lub 
inna ryba pod różnymi postaciami, kutia, pierogi z 
kapustą i grzybami, kompot z suszonych owoców.  
 
Opłatek 
Przełamanie opłatka ze wszystkimi uczestnikami 
wieczerzy wigilijnej jest jej centralnym punktem. 

Gest ten symbolizuje wzajemne poświęcenie się 
jednych dla drugich i chęć dzielenia się z bliskimi 
owocami swojej codziennej pracy. Dzielenie się 
opłatkiem ma w zamyśle zbliżać i łączyć ludzi. 
Dawniej opłatki były wypiekane na plebaniach, w 
klasztorach i roznoszone po domach.  
 
 

 

Choinka 
Jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijań-
skim - ubiera się ją w dniu, w którym wspominamy 
naszych pierwszych rodziców: Adama i Ewę. Przy-
pomina ona ludziom naukę o upadku i odkupieniu 
rodzaju ludzkiego – Bóg przywraca człowiekowi 
drogę do drzewa życia, którą utracił, czyli dar nie-
śmiertelności. Natomiast składanie prezentów 
(darów) pod choinką, jest naśladowaniem dobroci. 
 

Szopka 
Zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego Naro-

dzenia zwanej „szopką”, lub chociaż samego żłob-
ka z sianem i leżącą w nim figurką Dzieciątka, sięga 
XIII wieku. Pozwala wyobrazić sobie miejsce naro-
dzenia Jezusa. 
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Pierwsza gwiazdka 
Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się 
wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to sym-
boliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, 

oznaczającej narodziny Jezusa, którą według Bi-
blii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Kró-
lowie. Zadanie wypatrzenia na niebie pierwszej 
gwiazdki powierza się dzieciom. 
 
Świeca wigilijna 
Ten zwyczaj narodził się w Holandii. W wieczór 
wigilijny przed wejściem do każdego domu usta-

wiano płonący lampion, często bogato zdobiony, 
czasem zamiast niego ustawiano zwykłą świecę. 
Światło miało być znakiem zaproszenia do rodzi-
ny Marii i Józefa, aby Jezus narodził się w każdym 
domu. Oświecało więc drogę i zapraszało. 

 
Dodatkowe nakrycie 
Na stole gospodyni ustawia dodatkowe nakrycie, 
jedno więcej niż jest uczestników wieczerzy. Jest 
ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowie-
dzianego gościa. To także wyraz pamięci o na-
szych bliskich, którzy są nieobecni, którzy nie mo-

gli dotrzeć na wieczerzę, np. zza granicy. Puste 
nakrycie wyraża także pamięć o członku rodziny, 
który zmarł. 
 
Wspólne kolędowanie 
Radosne śpiewy, w które zaangażowani są wszy-
scy uczestnicy wieczerzy wigilijnej. Tradycja już 
niestety coraz rzadziej praktykowana, a szkoda, 
ponieważ świąteczne muzykowanie nie tylko 
wpływa na wzajemne relacje międzyludzkie, ale 
też pomaga rozwijać w sobie poczucie harmonii i 
wyrażać emocje. 
 
Źródło: https://dziecisawazne.pl/polskie-zwyczaje
-swiateczne/ 

 

Redagowała: Beata Rusak 
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NAJPOPULARNIEJSZE  
KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNE 

 
Przeprowadziliśmy wśród uczniów naszej ankietę dotyczącą ulubionych kolęd i piosenek świątecznych. 
 
 
 
Kolędy i pastorałki- klasa V a 
I miejsce „Cicha noc” 
II miejsce „Wśród nocnej ciszy” 
III miejsce „Pastuszek bosy” 
 
 
 

Kolędy i pastorałki- klasa VIII a 
I miejsce „Przybieżeli do Betlejem pasterze” 
II miejsce „Świeć gwiazdeczko” 
III miejsce „Jezus malusieńki”/ „Bóg się rodzi” 
 
 

 
Świąteczne piosenki- klasa V a 
I miejsce „Last Christmas” 
II miejsce „All I want for Christmas is you” 
III miejsce „Huli Luli Zaśnij” 
 
 
 

Świąteczne piosenki- klasa VIII a 
I miejsce „Merry Christmas” 
II miejsce „Last Christmas” 
III miejsce „Jingle bells”/ “Let it snow” 

 
 
 
Czy znacie wszystkie te utwory? A jakie są Wasze typy? 
 

Redagowała: Beata Rusak 
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BOŻE NARODZENIE W RÓŻNYCH REGIO-
NACH POLSKI 

Tradycje świąteczne są przekazywane z pokolenia na pokolenie po to, by podtrzymywać rodzinne więzi. 
To dzięki nim okres świąt jest wyjątkowy. Wierzymy, że pomyślane w Wigilię marzenia na pewno się speł-
nią, zwierzęta przemówią ludzkim głosem, a do naszych drzwi zapuka wędrowiec. Jakie zwyczaje świątecz-
ne panują w różnych regionach Polski? Sprawdźmy. 
 
Źródło: https://www.nocowanie.pl/zwyczaje-swiateczne-w-roznych-regionach-polski.html 
 https://dzieciakowelove.pl/zwyczaje-swiateczne-jak-to-wyglada-roznych-regionach-polski/ 
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Zwyczaje świąteczne na Śląsku 

Zacznijmy od Śląska. W Wigilię możecie zobaczyć 

w oknach dzieciaki wyczekujące pierwszej 

gwiazdki. Kiedy już dostrzegą ją na niebie, wszy-

scy zasiadają do wspólnego uroczystego święto-

wania. Najpierw domownicy podzielą się opłat-

kiem, a następnie przejdą do jedzenia potraw 

wigilijnych. Na śląskim wigilijnym stole nie może 

zabraknąć zupy z konopi, grochu z kapustą, pie-

rogów z grzybami, a także suszonych grzybów 

smażonych na oleju. Ślązacy uwielbiają dania z 

ziemniaków – nie może ich zabraknąć na Wigilii! 

Rdzenni Ślązacy na Wigilię jedzą zupę zwaną ko-

nopiotka – jej podstawą jest wywar z tłuczonych 

konopi. Jednak w wielu domach zastąpiono ją 

tradycyjnym żurkiem śląskim. W śląskim domu 

znajdziemy również karpia na patelni, który jest 

typowym wigilijnym przysmakiem. Ślązacy jedzą 

go oczywiście z ziemniakami i kapustą z grochem. 

Na deser nie może zabraknąć tutaj słodkich po-

traw, którymi są makówki oraz słodka moczka. 

Po wieczerzy wigilijnej Ślązacy rozpoczynają uro-

czyste kolędowanie i otwieranie prezentów spod 

choinki. O północy obowiązkowo z całą rodziną 

udają się na pasterkę. 

Zwyczaje świąteczne na Kaszubach 

A jak Wigilia wygląda na Kaszubach? Dzień ten 

rozpoczyna się od ostatnich porządków, by przy-

gotować dom na uroczystą kolację. Kaszubi w ten  

http://boze-narodzenie.nocowanie.pl/
https://www.nocowanie.pl/zwyczaje-swiateczne-w-roznych-regionach-polski.html
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sposób chcą zapewnić spokój przez cały nadcho-

dzący rok – w to wierzą. Przed kolacją wigilijną 

najpierw następuje odczytanie fragmentu Pisma 

Świętego, a potem łamanie się opłatkiem i skła-

danie życzeń. Kaszubi również czekają na pierw-

szą gwiazdkę. Tradycyjne potrawy kaszubskie na 

Wigilię to zupa rybna, smażone grzyby i ryż z ja-

godami. Nie obędzie się bez tradycyjnych kolęd-

ników, którzy wędrują od domu do domu. Wśród 

nich z pewnością dojrzymy diabła, muzykanta, 

śmierć i Cygana. Po wieczerzy Wigilijnej gospo-

darz domu udaje się do sadu, by uderzyć w 

drzewka siekierą, by zapewnić sobie obfite przy-

szłoroczne plony. Wszystkie zwierzęta kropi się 

również święconą wodą, a o północy rodzinnie 

maszerują na pasterkę. 

 

Zwyczaje świąteczne na Mazowszu 

Kolejnym z regionów jest Mazowsze. Na Mazow-

szu również domownicy wypatrują pierwszej 

gwiazdy, a także wróżą z czego się da. Jako że 

Wigilia jest przez nich postrzegana jako czas ma-

giczny, wypatrują więc znaków na chmurach, sia-

nie, a także wizyty sąsiadów. Również czyta się 

przed Wigilią fragment z Pisma Świętego, dzieli 

się opłatkiem i składa się życzenia. Na wigilijnym 

stole na Mazowszu znajdziemy z pewnością czer-

wony barszcz z uszkami, karpia w śmietanie, 

postny bigos, a także smażone grzyby. Po wiecze-

rzy rozpoczyna się wspólne rodzinne kolędowa-

nie. Resztki z kolacji zanoszone są zaś zwierzę-

tom, ponieważ wierzy się tutaj, że dzięki skonsu-

mowania ich o północy przemówią one ludzkim 

głosem, kiedy to wszyscy udają się na pasterkę. 

 

Zwyczaje świąteczne w Małopolsce 

A jak wygląda Wigilia w Małopolsce? Domownicy 

wierzą w to, że jeśli pokłócą się w ten dzień, to w 

domu będzie panować niezgoda przez cały rok. 

Dlatego starają się być dla siebie uprzejmi, by 

cały rok upłynął pod znakiem przyjaźni i zgody. W 

wielu domach możemy spotkać w kątach snopy 

zboża, których zadaniem jest zapewnienie obfi-

tych plonów w nadchodzącym roku. Na wigilij-

nym stole znajduje się koniecznie biały obrus, 

pod którym znajdziemy sianko, ziarno rozsypane 

na stole i opłatek do podzielenia się. Na stole 

znajdziemy również dodatkowe nakrycie dla nie-

oczekiwanego gościa. Po ujrzeniu pierwszej 

gwiazdki na niebie i odczytaniu fragmentów Pi-

sma Świętego następuje łamanie się opłatkiem i 

przystąpienie do Wieczerzy. Co znajdziemy na 

małopolskim stole wigilijnym? Barszcz czerwony 

z uszkami, kapustę z grzybami, karpia oraz kluski 

z makiem. 
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Zwyczaje świąteczne na Lubelszczyźnie 

Na Lubelszczyźnie całą Wigilię rodzina przygoto-

wuje się do wieczornego świętowania. Przygoto-

wuje nie tylko potrawy, lecz również odpowied-

nio przystroją dom. Na choince nie może zabrak-

nąć jabłek, ponieważ to te owoce były na biblij-

nym drzewie. Symbolizują one zdrowie, które 

jest tak pożądane przez domowników. Wigilijna 

kolacja składa się wyłącznie z postnych potraw, 

ich ilość jest nieparzysta, by nie ściągnąć na go-

spodarstwo nieszczęścia. Na wigilijnym stole 

znajdziemy grzybowy barszcz, czerwony barszcz z 

uszkami, grzybową zupę, postną potrawę z kapu-

sty, śledzie, ryby, kluski z makiem na słodko, róż-

ne ciasta, owoce, orzechy, kompot z suszonych 

śliwek, gruszek i jabłek, a także inne słodycze. 

Podczas kolacji z każdej potrawy wigilijne do-

mownicy odkładają po jednej łyżce do stojącego 

przy stole dodatkowego naczynia. Resztki te wraz 

z opłatkiem zanosi się zwierzętom do stajni i 

dzieli się pomiędzy nie wszystkie. O północy rów-

nież wszyscy udają się na pasterkę. 

 

A jakie są tradycje świąteczne w Waszym domu? 

Kultywujecie rodzinne tradycje przekazywane z 

pokolenia na pokolenie, czy może tworzycie wła-

sne? 

Redagowała: Beata Rusak 
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POMYSŁY NA PREZENTY 

 
Grudzień to dla dzieci zwłaszcza mikołajki i gwiazdka, 

a więc … PREZENTY! 
 

Jak powinniśmy wręczać prezenty swoim przyjaciołom oraz rówieśnikom? 
 

Przede wszystkim przy pakowaniu liczy pomysł i estetyka pracy. Wielkość prezentu nie ma zna-
czenia. Ważne, by był ładnie zapakowany i ozdobiony. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak wybrać prezent? 
 
Ludzie mają często problem z wybraniem prezentu dla innych  i zazwyczaj pytają ich, co chcieliby 
dostać. Pamiętajcie jednak, że lepiej jest wybrać prezent samemu. W ten sposób sprawimy na-
szym bliskim więcej radości i zaskoczenia. Dobrze również, jeśli poznamy gust osoby, którą chce-
my obdarować. Nikt nie lubi przecież nietrafionych prezentów! 
 
Podpowiadamy, co można podarować naszym bliskim 
 
Dla osób dorosłych dobrym pomysłem będą książki lub kosmetyki. Wśród nastolatków najpopu-
larniejsze były w ubiegłym roku pieniądze. Polecamy także ciepłe i wygodne skarpety, bluzy lub 
inne akcesoria odzieżowe. Nastolatki lubią też biżuterię, np. bransoletkę lub łańcuszek. Wśród 
najmłodszych królują zabawki i słodycze. 
 
Polecamy gry planszowe, które będą rozrywką dla całej rodziny.  
 

Redagowała: Beata Rusak 
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ŚWIĘTA Z FILMEM, 
KSIĄŻKĄ,  

WIERSZEM... 

 
KULTURALNE ŚWIĘTA 
 
Jak nam wszystkim wiadomo Święta Boże-
go Narodzenia to nie tylko wieczerza wigi-
lijna, choinka, czy prezenty, ale także czas 
wielkiego leniuchowania przed telewizo-
rem, nadrabiana  książkowych zaległości 
lub próby samodzielnej twórczości literac-
kiej. 
 
Film na święta dla całej rodziny 
 
Kiedy już pochłoniemy kolejne porcje świątecz-
nych dań i przyciśniemy je kawałeczkiem sernicz-
ka, możemy rozsiąść się wygodnie na kanapie z 
pilotem w ręku i rozpocząć poszukiwania ciekawe-
go filmu na świąteczne popołudnie. Możemy oczy-
wiście zatrzymać się na klasyce i kolejny raz obej-
rzeć Kevin sam  w domu, albo zdecydować się na 
coś mniej popularnego. Proponuję film animowany 
Rudolf - czerwononosy renifer, który zapewni roz-
rywkę całej rodzinie. 
 
Zaczyna się on tak. Młody renifer Rudolf marzy, by 
trafić do zaprzęgu Świętego Mikołaja. Gdy  więc 
nadchodzi czas dorocznego wyścigu reniferów, bie-
rze w nim udział i zwycięża. Zostaje jednak zdys-
kwalifikowany za nielegalne używanie czerwonego 
nosa. Zasmucony ucieka daleko za Koło Podbiegu-
nowe. Tymczasem nad krainę Świętego Mikołaja 
nadciągają czarne chmury. Zła królowa Mrozelda 
wywołuje potężną burzę śnieżną, która uniemożli-
wia mikołajowemu zaprzęgowi wyruszenie w po-
dróż. Na ziemi miliony dzieci czekają na prezenty. 
Tylko dzielny Rudolf może Mikołajowi ocalić 
Święta Bożego Narodzenia. Czy mu się uda? Zo-
baczcie sami. Polecam tę pełną ciepła i humoru ba-
śniową opowieść.  
 

Redagowała: Beata Rusak 
 

 

 
Hania poleca lektury na święta 
 
,,Osobliwy dom pani Peregrine” – Rasom Riggs 
 
Jacob Portman nigdy nie był jedną z popularnych 
osób w szkole, od najmłodszych lat będąc uważa-
nym za dziwaka, od momentu, gdy opowiedział o 
osobliwych przyjaciołach z walijskiego sierocińca 
dla emigrantów. Jednak gdy ten sam dziadek zosta-
je znaleziony umierający w lesie, wydając swoje 
ostatnie polecenie: ,,Znajdź ptaszysko. W pętli. Po 
drugiej stronie grobu starca. Trzeci września tysiąc 
dziewięćset czterdziestego roku.”, Jake’owi udaje 
się przekonać rodziców, by zabrali go na wyspę 
dzieciństwa zmarłego. Czy to, co zdawało się być 
kłamstwem, jest prawdą? 
Dziwne, może nieco niepokojące zdjęcia, a także 
poezja Ralpha Waldo Emersona rozpoczynająca 
każdą z książek, tworzy niepowtarzalny klimat, 
który sprawia, że nie można się od niej oderwać. 
Mimo tego że książek nie należy oceniać po okład-
ce, mogę spokojnie powiedzieć, iż każda z nich ma 
w sobie to ,,coś’’, co wywiera na człowieka taki 
wpływ, że ciągle patrzy i dostrzega nowe szczegó-
ły. 
 
,,Cudowny chłopak” – R. J. Palacio 
 
Auggie Pullman to zupełnie zwykły chłopiec z nie-
codzienną twarzą, 
spowodowaną wadli-
wym genem. W wie-
ku dziesięciu lat 
przechodzi z naucza-
nia indywidualnego 
na standardowe i tam 
zderza się z tym, ja-
kie dzieci potrafią 
być okrutne. Powoli 
jednak zaczyna przy-
jaźnić się z Summer, 
dziewczynką, która 
widzi jego osobo-
wość i pomaga mu 
walczyć o normalne traktowanie, przy okazji od-
mieniając życie innych ludzi. 
Osobiście mam słabość do (większości) książek z 
wieloma narratorami i mogę z przyjemnością po-
wiedzieć, że ta mnie nie zawiodła, choć część Justi-
na trochę trudno mi się czytało. Ponadto, wiersze, 
które otwierają nowe narracje książki, są dopaso-
wane do postaci, a lektura ma wyraźny i bardzo 
ważny przekaz. 
 

Redagowała: Hanna Girdwoyń, 8b 
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Nasza twórczość 
 
A może sami spróbujecie swoich sił i zaczniecie 
pisać wiersze lub opowiadania? Znakomitym wzo-
rem do naśladowania jest Maks Aratyk z klasy  
IV a, zdobywca Złotej Weny w konkursie lite-
rackim organizowanym w ramach Śródmiejskiego 
Festiwalu Młodych Talentów. Oto jego nagrodzone 
wiersze. 
 
 

14 

Piękno 
 
Piękne Słońce, co nam świeci, 
Piękne złote zboża kłosy, 
Piękne są radosne dzieci, 
Piękny wiatr mierzwiący włosy. 
 
Piękny dzień jest o świtaniu, 
Piękne kwiaty, tu na łące, 
Piękny powrót po rozstaniu, 
Piękne ptaki śpiewające. 
 
Piękna Mama, gdy się krząta, 
I przemawia do mnie mile, 
Gdy zabawki ze mną sprząta, 
To są dla mnie piękne chwile. 
 
Piękny dom mój jest rodzinny, 
Gdy w nim jestem, to odżywam, 
Każdy kącik w nim jest inny, 
Ale w każdym odpoczywam. 
 
Piękno wszędzie kontempluję. 
Moi Bliscy, moi mili, 
Kiedy bliskość Ich poczuję, 
To odżywam w jednej chwili. 
 
Zatem, gdzież Piękno znajdę? 
Czy spojrzeć muszę do nieba? 
Ono jest wszędzie, gdzie zajdę, 

Tylko rozejrzeć się trzeba. 

Czym Jest Piękno? 
 
Kto mi odpowie na to pytanie? 
Myślę, że sam mam już odpowiedź na nie. 
Siedzę przed szkołą, moi mili 
I wcinam kanapkę, właśnie w tej chwili. 
Mama ją sama przygotowała, 
By moje ciało dużo zdrowia miało. 
To ta kanapka kolorowa 
Jest pięknem w pełni tego słowa. 
Mama mi ją z miłością dała 

I to naprawdę historia cała.  

Piękna mnóstwa jest na świecie, 
Mam nadzieję, że to wiecie. 
Bo gdziekolwiek nie spojrzycie, 
Dużo piękna wypatrzycie. 
 
Patrzycie do góry, 
Widzicie chmury. 
Czytacie książki, 
Znikają bolączki. 
 
Dzień nowy świta, 
Mama was wita. 
Widzicie ludzi, 
Uśmiech się budzi. 
 
Idziesz do szkoły, 
Jesteś wesoły. 
Szkoła cię trudzi, 
Ale nie nudzi. 
 
A wolne chwile, 
Też spędzasz mile. 
Bo najpiękniejszy, 

Jest dzień dzisiejszy. 

Zebrała: Beata Rusak 
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ŚWIĄTECZNE SZALEŃSTWO  
JEDZENIOWE 

 
Zbliżają się święta, czyli okres, w którym kupujemy prezenty bliskim, spędzamy z nimi 

czas oraz gotujemy mnóstwo potraw i deserów świątecznych. Pomimo że od niedawna nie 

ma już obowiązku przygotowywania na Wigilię Świąt Bożego Narodzenia potraw post-

nych, to na polskich stołach nadal królują dania z ryb, barszcz czerwony czy pierogi. Często 

też jako deser pojawiają się na stołach samodzielnie wypiekane słodkości. Czym byłyby 

święta bez serniczka mamy? Ostatnio na jednej ze stron internetowych przeczytałyśmy, że 

na Boże Narodzenie jako danie podano lody. Bardzo nas to zdziwiło. Tutaj znajdziecie 

przepisy na kilka naszych ulubionych tradycyjnych dań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedną z propozycji jest makowiec. To ciasto, które jest dosyć proste w przygotowaniu oraz nie zajmuje za 

dużo czasu, dlatego bardzo często pojawia się na świątecznym stole.  

 

Składniki 

500 g mąki pszennej 

50 g świeżych drożdży 

50 g cukru 

200 ml mleka 

4 żółtka 

50 g masła 

850 g gotowej masy makowej 

2 łyżki bułki tartej 

15 
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4 białka 

lukier: sok z 1/2 cytryny + ok. 1 szklanka cukru pudru 

4 łyżki smażonej lub kandyzowanej skórki pomarańczowej 

opcjonalnie: po 50 g orzechów i suszonej żurawiny lub rodzynek 

 

Przepis 

Do miski wsypać mąkę, zrobić dołek, wkruszyć do niego drożdże i posypać cukrem. Stopniowo wlewać do 

dołka ciepłe mleko, mieszając je z drożdżami i zagarniając do środka kilka łyżek mąki. Przykryć ścierecz-

ką i odstawić na 10 minut do wyrośnięcia. 

Następnie dodać jajka i zacząć delikatnie mieszać wszystkie składniki łyżką. Gdy zgrabnie się połączą, do-

dać roztopione, ciepłe masło i zacząć wyrabiać składniki. Wyrabiać ciasto przez ok. 10 - 15 minut, aż bę-

dzie gładkie i elastyczne. Uformować kulę, umieścić ją w misce i odstawić w ciepłe miejsce na ok. godzinę 

do wyrośnięcia. 

Masę makową wymieszać z bułką tartą oraz z posiekanymi orzechami oraz żurawiną (jeśli ich używamy). 

Białka ubić na sztywną pianę z dodatkiem szczypty soli, delikatnie wymieszać z masą makową. 

Ciasto wyłożyć na stolnicę i chwilę powyrabiać, podzielić na 2 części. Rozwałkować jedną część ciasta na 

prostokąt o wymiarach ok. 30 x 35 cm, wyłożyć połowę masy makowej, zachowując ok. 1,5 cm wolnego 

brzegu. 

Zwinąć roladę wzdłuż dłuższego boku i zlepić brzegi, a następnie podociskać ciasto dłońmi (aby nadzienie 

równomiernie się rozłożyło i ciasto do niego przywarło). 

Potem położyć na natłuszczonym papierze do pieczenia. Zawinąć struclę w papier, zostawiając w środku 

ok. 2 cm wolnej przestrzeni na wyrośnięcie ciasta. Powtórzyć z drugim kawałkiem ciasta. 

Obydwa makowce (wraz z papierem) położyć łączeniem do dołu na dużej blaszce do pieczenia i odstawić 

na ok. 20 minut do podrośnięcia. 

Piec przez 35 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. Jeśli chcemy, możemy dla smaku po prze-

studzeniu polać lukrem: gorący sok z cytryny wymieszać ze skórką pomarańczową oraz ze stopniowo do-

dawanym cukrem pudrem. 

 

Kolejną propozycją jest piernik, z którym kojarzą nam się przyprawy korzenne i cynamon. Jest to typowe 

ciasto pojawiające się na naszym stole w święta. 

 

Składniki 

250 g miodu 

150 g masła 

180 g cukru 

500 g mąki 

1 jajko 

2 żółtka 

2 łyżki przyprawy do piernika 

80 ml mleka 
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1,5 łyżeczki sody 

50 g orzechów włoskich 

ok. 400 g powideł śliwkowych 

 

Przepis 

Na początku miód, masło i cukier włożyć do szerokiego garnka i mieszając drewnianą łyżką, zagotować. 

Odstawić z ognia, przestudzić. 

Następnie do masy (może być ciepła) dodać mąkę, jajko i żółtka, przyprawę do piernika i wyrabiać łyżką 

na jednolitą masę. 

Wlać mleko wymieszane z sodą, dodać bardzo drobno posiekane lub rozdrobnione orzechy. Wyrabiać 

drewnianą łyżką lub mikserem na małych obrotach przez ok. 10 minut. 

Masę przełożyć do szklanego lub kamiennego naczynia, przykryć podwójnie złożoną ściereczką oraz uchy-

loną pokrywką i odstawić w chłodne miejsce na 2 - 3 tygodnie. 

Dojrzałe ciasto piernikowe wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką i zagnieść gładką kulę. Rozwałkować na 

podsypanej mąką stolnicy na równy placek o wymiarach dużej blachy z wyposażenia piekarnika. 

Przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piec w temperaturze 180 stopni C (góra i dół bez 

termo obiegu) przez ok. 30 minut. Ciasto się trochę zrumieni i może stwardnieć po ostudzeniu. 

Przekroić pionowo (nie poziomo) na 3 części (3 mniejsze prostokąty), przełożyć powidłami. Przed przeło-

żeniem ciasto warto skropić likierem. 

Zawinąć szczelnie w folię aluminiową i odstawić w chłodne miejsce na minimum 1 tydzień. Po tym czasie 

ocieplić w temp. pokojowej, podzielić na 3 "kostki" i polać polewą czekoladową lub lukrem. Przechowy-

wać w pojemniku na ciasto.  

 

Trzecią propozycją jest kutia, czyli ukraiński i staropolski deser. Składa się ona z gotowanej pszenicy oraz 

maku i cukru. Jest to świetny deser dla całej rodziny. 

 

Składniki 

1 szklanka ziaren pszenicy 

1 szklanka maku 

1/2 szklanki cukru pudru (lub do smaku) 

3 łyżki likieru Amaretto lub kilka kropli ekstraktu migdałowego 

4 łyżki miodu 

50 g rodzynek 

50 g migdałów 

1/2 szklanki słodkiej śmietanki 

Przepis 

Pszenicę wypłukać, zalać na noc wrzącą wodą. Następnego dnia zagotować, odcedzić, wlać świeżą wodę i 

gotować do miękkości (3 - 4 godziny) *. Znów odcedzić. 

Mak opłukać, sparzyć wrzątkiem, odsączyć i zemleć w maszynce z gęstym sitkiem. 
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Połączyć z odcedzoną pszenicą, z rozpuszczonym i podgrzanym miodem oraz z cukrem pudrem i likierem 

Amaretto lub ekstraktem migdałowym. 

Dodać posiekane bakalie. Wymieszać ze śmietanką i wstawić na kilka godzin do lodówki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To są wszystkie przepisy, które chciałyśmy przedstawić. Mamy nadzieję, że Wam posmakują. Pamiętajcie, 

że te trzy dania najlepiej smakują, kiedy są wykonywane samodzielnie lub z rodziną. Pieczenie to nie tylko 

przygotowywanie potraw, ale też spędzanie czasu w gronie bliskich, „przypadkowe” brudzenie rodzeństwa 

mąką, obowiązkowe próbowanie masy na ciasta zanim jeszcze zostaną upieczone, czy podjadanie ich, po-

mimo że miały być na Święta.  

 

Miłego gotowania i Wesołych Świąt! 

 

Redagowały:  

Nina Salwa,  8c 

Olena Tymkiv, 8c 

Beata Rusak 

 

Źródła:  

Kutia | Kwestia Smaku  

Makowiec | Kwestia Smaku  

Piernik staropolski | Kwestia Smaku 
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CIEKAWOSTKI 
PRZYRODNICZE  

 
Diabeł tasmański 

(Sarcophilus laniarius)  

Diabeł tasmański jest endemicznym* ssakiem, który  

występuje na australijskiej wyspie Tasmania. Na-

leży on do rodziny niełazowatych. Jest najwięk-

szym obecnie żyjącym mięsożernym torbaczem. 

Zwierzęta te są wielkości średniego psa. Mają 

ostre zęby i jedne z najsilniejszych szczęk w świe-

cie zwierząt, które mogą przegryźć nawet metal. 

Głównym powodem zagrożenia wyginięciem tych 

ssaków jest nowotwór pyska, który powoduje po-

wstanie ran, co prowadzi do śmierci głodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki: 

- Nazwa ,,diabeł’’ wzięła się od dźwięków wydawa-

nych przez tego ssaka. Kolonizatorzy, którzy usły-

szeli odgłos tego zwierzęcia nazwali 

je ,,szczenięciem Belzebuba’’ 

- Ostatnio diabły tasmańskie zostały sprowadzone do 

Australii i po 3 tysiącach lat od wyginięcia gatun-

ku na tym kontynencie rozmnożyły się na wolno-

ści 

- Zdarza się, że dorosłe diabły zjadają młodszych 

przedstawicieli swojego gatunku. Zazwyczaj akty 

kanibalizmu występują w sytuacji braku pożywie-

nia. Prawdopodobnie z tej przyczyny młode osob-

niki wyewoluowały zdolność do wspinaczki na 

drzewa i krzewy, którą tracą wraz z wiekiem. 

*endemiczny – oznacza gatunek występujący tylko 

w jednym miejscu. 

 
Redagował: Michał Girdwoyń, 7c 
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Zbliżające się święta to czas wytężonej pracy 

dla Mikołaja. Do pomocy poprosił zaprzyjaź-

nionych Mikołajów. Jeśli 9 Mikołajów rozdaje w 

30 minut 60 prezentów, to ile prezentów rozda 

36 Mikołajów w 3 godziny? 

 

 

 

 

 

 

Zuza ma urodziny w mikołajki. Napisała list do 

św. Mikołaja i zapy-

tała, ile ma on lat. 

List schowała pod 

poduszkę, a następ-

nego dnia znalazła 

tam odpowiedź: 

„mam tyle lat, ile Ty 

liczysz sobie miesię-

cy”. Zuza pomyślała 

chwilę i wykrzyknęła: 

”To razem mamy 91 

lat!”. Ile lat ma Zuza? 

 

 

 

 

Pewien Mikołaj niósł z miasta A do miasta B 

ciężki wór z prezenta-

mi. Gdy był dokładnie 

w połowie drogi, spo-

tkał zaprzęg reniferów, 

który zabrał go do 

miasta B. Po rozdaniu 

wszystkich prezentów 

Mikołaj wrócił pieszo 

do miasta A. W którą 

stronę podróżował dłużej, jeśli z pustym wor-

kiem szedł dwa razy szybciej niż z pełnym? 

 

Renifery Mikołaja przebywały na podwórku, 

które miało kształt prosto-

kąta. Było długie na 516 

metrów i szerokie na 320 

metrów. Pewnego dnia Mi-

kołaj wydał zarządzenie, 

aby skrzaty zrobiły nowe 

ogrodzenie. Ile metrów no-

wego ogrodzenia muszą 

zrobić skrzaty? 

 

Mikołaj z żoną postanowili wydać małe przyję-

cie w ogrodzie. Zaprosili na nie 9 par królew-

skich, każdej towarzyszyły po 3 damy dworu, 7 

ambasadorów z żonami i grupę artystów cyr-

kowych. Obecnych było 85 osób. Jak liczna 

była grupa cyrkowców? 

Redagowała: Beata Rusak 

Tym razem zapraszam Was do „MIKOŁAJKOWYCH ZADAŃ MATEMATYCZNYCH”. Osoby, 

które do 15 stycznia 2022 roku prześlą na TEAMS poprawne rozwiązania zadań do nauczy-

cieli matematyki, otrzymają punkty dodatnie z zachowania. 

Ruszcie głową i … powodzenia! 
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