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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia kochanym 

Nauczycielom, wszystkim Pracownikom Szkoły oraz naszym koleżankom 

i kolegom składamy najserdeczniejsze życzenia! 

  

"Życzę Ci zdrowia, zdrowia, zdrowia... 

i mnóstwa gwiazd nocą.. 

i wspaniałych przebudzeń po krzepiącym śnie... 

i wygodnych butów, i ciepłych zimą skarpetek, 

i ciszy wśród opadających płatków śniegu, 

i zobaczenia wielkimi oczami, że każdy płatek jest słońcem. 

I zrozumienia, że wieczność jest tu i teraz... 

Tak! Tu i teraz!" 

(E. Stachura) 

 

Redakcja  
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„W dzień wigilii wszyscy bracia wraz z ojcem szli do lasu ściąć najlepsze drzewko, 

które po ozdobieniu przez mamę i młodsze rodzeństwo stawało się najpiękniejszą choinką. 

Gdy jeszcze nie było prądu, przypinano świeczniki, które można było zapalać tylko pod 

okiem dorosłych oraz papierowe ozdoby zrobione przez domowników.” 

 
Dziadek Józef 

 

Przygotowała: Anna Skorupska 

 

„Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia rozpoczynały się już na początku 

adwentu. Mama piekła wtedy ciasteczka. Mieszkaliśmy na wsi, więc trzeba było pojechać 

do miasta, żeby je upiec, bo w domu nie było piekarnika. Zanosiło się duże foremki do 

piekarni. Potem w domu cała rodzina kończyła dzieło, czyli wspólnie dekorowała. 

Kolorowe cukiereczki to była frajda, bo na co dzień tego nie było! Jedliśmy je dopiero na 

„Gwiazdkę”, bo tak nazywano u nas święta Bożego Narodzenia. Mama sama robiła 

prezenty. Szyła nam lalki z materiału, ubranka, sweterki, szaliki, rękawiczki. Było bardzo 

biednie, ale każdy zawsze dostał pięknie zapakowany prezent. W wigilię ojciec wychodził 

rano do lasu po choinkę. Razem ją ubieraliśmy. Dekoracje były zrobione przez dzieci. 

Wieszaliśmy jabłka, cukierki, ciasteczka, co się dało. Na koniec kolorowe świeczki. 

Wieczorem siadaliśmy razem przy stole. Modlitwa, dzielenie się opłatkiem i można było 

jeść. Po kolacji było czekanie na gwiazdora, który wydawał się nam straszny, ale bardzo 

na niego czekaliśmy. Miał długą brodę, dzwonek, a w ręce trzymał pasek. Baliśmy się go 

bardzo, ponieważ każdy z rodziny był wywoływany i musiał mówić wiersze lub śpiewać 

piosenki, kolędy. Każdy dostawał piękny prezent. A najlepsze były słodycze! Na koniec 

kolacji śpiewaliśmy.” 
 Babcia Mirka 

 

Przygotowała: Aleksandra Pietruszka 

 

„Święta jako dziecko zawsze wspominam bardzo ciepło. Co roku jeździliśmy wtedy 

wszyscy ( ja, bracia, rodzice) do wujostwa na wieś, zostawaliśmy tam aż do końca świąt. 

W wigilię po domach chodzili kolędnicy przebrani za bociany, śmierć i gwiazdorów, ale 

innych niż ci, których znamy dzisiaj. Zawsze łapali oni dziewczyny, które chowały się 

wówczas w szafach i pod łóżkami. Podczas wspólnej kolacji razem śpiewaliśmy kolędy. 

Jedzenie zawsze przygotowywała moja mama, która nigdy nikogo nie wpuszczała do 

kuchni. Święta mojego dzieciństwa były zawsze przepełnione miłością i ciepłem 

domowego ogniska, wspominam je z uśmiechem.” 

 
Babcia Ula 

 
Przygotowała: Klaudia Murszewska 
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Już na długo przed wigilijną kolacją dokładnie czyszczono cały dom. Zajmowano 

się również jego zdobieniem, m.in. wieszano na drzwiach wianki uplecione z borowiny 

lub bukszpanu, przybrane suszonymi kwiatami z własnego ogrodu. Tydzień przed 

świętami pieczono pierniki. Wkładano je w słoiki albo kartony, a następnie wynoszono na 

strych. Jednak nigdy nie było ich w wigilię, ponieważ zawsze wyjadały je dzieci. Z kolei 

dwa dni przed Bożym Narodzeniem przygotowywano kutię. 

 Kolację rozpoczynało pojawienie się pierwszej gwiazdki. Czytano wówczas 

fragment Pisma Świętego. Pod obrus wkładano sianko. Na stole musiało koniecznie być 

dwanaście potraw (tyle, ile miesięcy w roku). Należały do nich ryby przyrządzone na 

przeróżny sposób: w śmietanie, w galarecie, pieczone… W wazie znajdowała się jedna z 

zup: grzybowa lub barszcz. Jedzono również dynię w zalewie i ciasta drożdżowe oraz 

przede wszystkim makowce. Popijano to kompotem z suszonych owoców.  

 Po skończonym posiłku nikt nie mógł pierwszy wstać od stołu. Najstarszy z 

obecnych mówił, kiedy należy to zrobić, aby wszyscy uczynili to jednocześnie. Osoba, 

która nie zastosowałaby się do tego, według wierzeń miała niedługo zachorować lub 

umrzeć. 

 Później wspólnie śpiewano kolędy i otwierano prezenty. Dzieci dostawały np. lalki 

uszyte ze szmat, rajstopy, szaliki bądź rękawiczki zrobione na drutach. W nieco 

późniejszych czasach, gdy było to już możliwe – banany i pomarańcze. Na koniec cała 

rodzina udawała się do kościoła na pasterkę. 
 

Opis na podstawie relacji babci Małgosi 

 
Przygotował: Bartosz Nowak 

 

 

 

Nasza propozycja łatwego i zarazem pysznego ciasta, nie tylko na święta. 
 

Ciasto z musem jabłkowym 

 

Składniki: 
 1 kostka margaryny,  

 3 żółtka, 

 1,5 szklanki cukru, 

 Około 0,5 kg mąki,  

 2-3 łyżeczki proszku do pieczenia. 

 

Przygotowanie: 
1. Wszystko zagnieść tak, żeby powstało bardzo kruche ciasto. Podzielić je na 

dwie części. 

2. Następnie przygotować mus jabłkowy lub drobno pokrojone jabłka. 

3. Położyć warstwami: kruszonka, mus, kruszonka. 

4. Piec około 60 minut w temperaturze ok. 180 stopni. 
5 Aleksandra Pietruszka 



 

 

 

 

Niedawno mieliśmy okazję spotkać się z panią Iwoną Nowicką w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Redzie, gdzie od 1 września br. pełni funkcję dyrektora. Zostaliśmy 

bardzo ciepło przywitani, poczęstowani pysznymi pasztecikami i przeprowadziliśmy miłą 

rozmowę.  
 

 - Czy lubi Pani święta? 

  

 - Święta? Bardzo je lubię, chyba wszyscy je lubią. 

 

 - A dlaczego? 

 

 - Ponieważ jest to czas odpoczynku i spotkań z rodziną, zatrzymania się od codzienności. 

Mamy możliwość spotkania się z bliskimi, z którymi nie widzimy się często. Święta są też 

czasem dla samego siebie. W Polsce mamy tradycję naprawdę ciepłych, radosnych świąt. 

 

 - Pani wymarzony prezent od św. Mikołaja. 

 

 - Nie chcę się skarżyć na brak jakiejkolwiek rzeczy, ale pragnę trochę wolnego czasu z 

dobrą książką. Codziennie mieć czas na zrobienie sobie chwili przerwy od obowiązków. 

 

 - Jaka jest Pani ulubiona potrawa świąteczna? 

 

 - Bardzo lubię uszka z grzybami i do tego barszcz. Jest to zarówno ulubiona potrawa 

moich córek, jak i moja. 

 

 - Czym pachną święta? 

 

 - Zdecydowanie choinką, przyrządzanymi przez nas potrawami, sernikiem, no i oczywiście 

uszkami. 

 

 - Bardzo dziękujemy za miłe spotkanie. Życzymy wesołych świąt. 

 

 - A ja, korzystając z okazji, chciałabym przekazać wszystkim Uczniom i Pracownikom 

Zespołu Szkół nr 2, a w szczególności Gimnazjum nr 2 serdeczne życzenia radosnych, 

pełnych rodzinnego ciepła świąt oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.  

 

 

 

Paulina Magdziak 
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1. Łyżwiarstwo 
 

Jest to sport dla każdego, wszyscy bez 

względu na warunki i predyspozycje 

mogą bez obaw wejść na lód. Co ważne 

nawet w naszym mieście zimą 

otwierane jest ogólnodostępne 

lodowisko oraz wypożyczalnia łyżew, 

gdzie za niewielką opłatą można 

wypożyczyć sprzęt. 

  

 

 

2. Narciarstwo 
 

Zarówno narciarstwo, jak  

i snowboarding są dyscyplinami bardzo 

popularnymi i uprawianymi przez wiele 

osób, ale nie każdy wie, że miejsca,  

w których możemy uprawiać te sporty, 

są na wyciągnięcie ręki. Z pewnością 

najbardziej znanym stokiem w naszej 

okolicy jest Wieżyca, jednak prócz niej 

istnieje też wiele innych mniejszych 

wyciągów i serdecznie zapraszam do 

ich odwiedzenia. 
Klaudia Murszewska 

 

 

 

 

 

Jeszcze niedawno w naszej szkole odbywały się pierwsze etapy konkursów 

kuratoryjnych. Mimo że niekiedy obejmowały zakres wiedzy aż do trzeciej klasy 

gimnazjum, każdy mógł wziąć w nich udział. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem 

uczniów, jednak tylko nielicznym udało się dostać do kolejnego etapu: 

  

 Weronika Bańdo – biologia 

 Michał Szreder – historia  

 Bartosz Nowak – geografia, chemia, biologia, historia 

 
Bartosz Nowak 
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„Spectre” 
 

6 listopada 2015 r. do kin trafił bardzo długo 
oczekiwany film sensacyjny pt. „Spectre” w 
reżyserii Sama Mendesa. W głównego bohatera 
wcielił się rewelacyjny aktor Daniel Craig. 
 Agent 007 odkrywa prawdę o najpotężniejszej 
instytucji przestępczej świata i postanawia na 
własną rękę postawić jej koniec. 
 Poprzednia część pt. „Skyfall” ma wielu 
fanów, do których również i ja należę, ale odnoszę 
wrażenie, że „Spectre” wywołał większą sensację. 
Film zapierający dech w piersiach, fantastyczny i 
niepowtarzalny. 
 Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, czy go 

obejrzeć, bez zastanowienia polecam go gorąco. 
 

Laura Elwart 

 

„Listy do M2” 
 

W listopadzie 2015 roku na ekranach kin 
pojawił się jeden z najbardziej oczekiwanych 
filmów tej zimy, czyli druga część kultowej 
komedii ,,Listy do M’’. Do tej pory film zyskał 
1,5 mln widzów (niedługo dorówna pierwszej 
części filmu, którą obejrzało 2 mln widzów).  
W ,,Listach do M2’’ reżyser Maciej Dejczer 
przedstawia dalsze historie bohaterów z 
pierwszej części. Aktorzy w filmie to sami 
profesjonaliści,  dobrze nam znani z polskiej 
telewizji, między innymi: Stuhr, Karolak, 
Dygant, Adamczyk, Kożuchowska czy 
Zakościelny. Do osób, które nie obejrzały tej 

komedii, kieruję pytanie: Czy warto wybrać się 
do kina na ten film? Jeśli jeszcze się wahacie, 
muszę Was zapewnić, że naprawdę warto. 
Świetna familijna komedia romantyczna, która 
gwarantuje dwie godziny dobrze zagranego, 

napisanego i wyreżyserowanego kina! 
Anna Skorupska 
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W dniu 3 grudnia odbył się trzeci już etap Wielkiego Maratonu 

Czytelniczego dla szkół gimnazjalnych „W lustrze książki” w roku 

szkolnym 2015/2016. Tym razem test konkursowy dotyczył książki 

szkockiej autorki Aileen Orr pt. „Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły 

żołnierz armii Andersa”. Opowiada ona historię tytułowego 

niedźwiadka, który przemierza z żołnierzami drogę do odległej 

Szkocji, służąc w polskim wojsku.  

 Poznajemy go jako małego misia, który zostaje odkupiony w 

Iranie od pewnego chłopca za trochę pieniędzy, czekoladę, nóż i 

konserwę. Odtąd zaczyna się jego żołnierska przygoda. Po drodze do 

brytyjskiego wybrzeża udaje się m.in. do Włoch, gdzie bierze udział w 

bitwie o Monte Cassino. Niemałą sensację wzbudza, kiedy przez 

nikogo nienamawiany, zaczyna samodzielnie pomagać w noszeniu 

pocisków artyleryjskich (i nigdy żadnego nie upuszcza!). Później 

obraz ten stał się logiem 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, w 

której odbywał służbę. Symbol przyczepiano do ciężarówek, namiotów, mundurów… 

 Wojtek niejednokrotnie wykazywał ludzkie zachowania. Jak wspomina autorka „stracił 

swoje zwierzęce nawyki, był bardziej człowiekiem”. Przepadał za słuchaniem muzyki, 

chodzeniem na zabawy taneczne czy pluskaniem się w basenie. Poza tym korzystał z wszelkiego 

rodzaju używek. Nie stronił od alkoholu (szczególnie piwa). Lubił też zjadać papierosy, które co 

ciekawe musiały być zapalone. 

 Po zakończeniu wojny Polacy (a razem z nimi Wojtek) zostali przetransportowani do 

Glasgow, a potem zamieszkali w obozie w Winfield na Szkockim Pograniczu. Niestety wkrótce, 

po demobilizacji jednostki, kapral Wojtek (taki posiadał stopień wojskowy) musiał zamieszkać w 

zoo w Edynburgu. Zmarł 2 grudnia 1963 r. w wieku 22 lat.  

 Opowieść, oprócz dziejów dzielnego niedźwiedzia, zawiera również opis drogi twórczyni 

książki do zrealizowania jej głównego celu: postawienia mu pomnika. Poza tym zamieszczony na 

końcu obszerny epilog Neala Ascherona, przedstawiający tło historyczne wymienionych 

wydarzeń, pozwala doskonale ją zrozumieć każdemu czytelnikowi. 

 Uważam, że powieść ta zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. Zawarte informacje, 

przedstawiające historię Polski, pozwalają na znaczne poszerzenie wiedzy na ten temat. Mimo 

tego stanowi doskonałą pozycję nie tylko dla osób interesujących się II wojną światową. 

Śmieszne perypetie głównego bohatera zachęcają do dalszego zagłębiania się w lekturę. To 

książka dobra dla czytelnika w każdym wieku. 

 

A tak prezentują się NAJLEPSZE wyniki tego etapu: 

   
 

 

 
 
 
 
 

 Bartosz Nowak 

Miejsce Imię i nazwisko Wynik 

1. 

 

Rafał Wasiuta 
19 

Bartosz Nowak 

2. Arkadiusz Szamocki 18 

3. 

Maciej Dopke 

16 Paweł Sawicki 

Artur Kwiatkowski 
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RELACJA Z KONCERTU ANI 

WYSZKONI 

 
Dnia 18 października 2015 roku w Miejskim Domu Kultury w Redzie 

odbył się koncert niezwykle uzdolnionej wokalistki, Ani Wyszkoni. Koncert 
w stylu akustycznym, w którym głos pani Ani był niepowtarzalny i porwał 
całą publiczność. Na scenie pojawiła się część zespołu, w którego skład 
wchodzili; Marek Raduli (gitara), Daniel Grupa (instrumenty klawiszowe), 
Łukasz Malinowski (gitara) oraz Krzysztof Krupa (perkusja). Muzycy 
zarażali energią i siłą. Wokalistka wykonała wiele znanych utworów, 
takich jak: ,,Zapytaj mnie o to kochany’’, ,,W całość ułożysz mnie’’, ,, Czy 
ten Pan i Pani?’’, ,,Wiem, że jesteś tam’’ oraz przepiękny utwór, który 
zadedykowała dwójce swoich dzieci, a mianowicie ,, Biegnij przed siebie’’. 
Artystka w trakcie koncertu kilka razy zmieniała swój ubiór i, trzeba 
przyznać, wyglądała niesamowicie.  

Podczas koncertu panowała niezwykła atmosfera. Należy on z 
pewnością do udanych i niezapomnianych występów tej piosenkarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anna Skorupska 
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Rozdział 2. 

Wczoraj mama wróciła o 17:30. Rob był o siódmej. Pan Brown zadzwonił do mamy zaraz 

po jej powrocie z zakupów. Ich rozmowa wyglądała następująco: 

- Tak, słucham? - zapytała mama, podtrzymując telefon ramieniem, bo jedną ręką mieszała ciasto 

na babeczki, a drugą przewracała karkówkę na patelni. Szybko przejęłam jedną z tych czynności, 

żeby ułatwić trochę mamie rozmowę z trenerem Brown'em.   

- Yy, dzień dobry. Najbardziej przepraszam, że dzwonię tak późno, ale jestem trenerem pańskiej 

córki Blue. Urządziłem sobie z nią dzisiaj pogawędkę na temat szkolnej drużyny koszykowej. 

Blue ma niesamowity talent. Dzięki niej możemy także wygrać najbliższe zawody, jeżeli 

oczywiście pani się zgadza. Krótko mówiąc, chciałbym jeszcze tylko przedstawić pani program 

moich zajęć, czyli np. kiedy będą zajęcia. Rozumiem, że ma pani czas? 

- Och, tak, oczywiście. Jak najbardziej zgadzam się, aby Blue uczęszczała na pańskie zajęcia, 

panie Brown.  

Mama spojrzała na mnie, a ja tylko uśmiechnęłam się do niej porozumiewawczo. 

Jeszcze przez dłuższą chwilę rozmawiała z panem Brown'em, ale ja nie słyszałam, o czym tak 

naprawdę przez tyle czasu rozmawiali, bo właśnie zadzwonił dzwonek do drzwi. To był Rob. 

- Hejka, Rob! 

- Cześć, Blue!  

- Mama gada z moim nauczycielem wf - u. Będę członkiem szkolnej drużyny koszykowej! 

Ojejkuu...Tak się cieszę! 

- No to trzeba to uczcić! Zabieram was na miasto. Dzisiaj zjemy w restauracji, a potem 

pójdziemy do kina, co ty na to? 

- No pewnie! - odkrzyknęłam do Rob'a. Szczerzyłam się od ucha do ucha - Poczekajmy jeszcze 

na mamę, a ja w tym czasie się przebiorę. Usiądź sobie w salonie, a ja zaraz do ciebie zejdę. 

Resztę wieczoru spędziliśmy w restauracji i w kinie. Potem spacerowaliśmy po parku, aż 

mama wspomniała o tym, że jutro muszę iść do szkoły, więc udaliśmy się do naszego domu. Rob 

oczywiście poszedł z nami. Wzięłam kąpiel i położyłam się spać. Mama z Rob'em siedzieli 

jeszcze długo w salonie, pili wino, jedli babeczki i oglądali jakiś film. 

Na drugi dzień wstałam rano o 6:30, specjalnie tak wcześnie, bo zazwyczaj wstaję o 7:00, 

ale dzisiaj postanowiłam wykonać trochę rzutów do kosza. Rob wczoraj o 23:00 montował mi na 

jednej ze ścian naszego domu kosz, specjalnie dla mnie. Po śniadaniu więc wyszłam na 

podwórko i porzucałam trochę. Chciałam poćwiczyć przed treningiem. Mama rano była w domu, 

co bardzo mnie zdziwiło, bo zawsze, gdy wstaję rano, to jej już nie ma, ale tłumaczyła się, że 

dzisiaj idzie na popołudnie do pracy. Do szkoły wyszłam o 7:40. Znajduje się ona kilka przecznic 

od mojego domu, ale chciałam być wcześniej, żeby złapać jeszcze pana Brown'a i zapytać,  

o której mamy dzisiaj trening, bo mama mi nie powiedziała.  

- Dzień dobry, trenerze! Bardzo się cieszę, że będę mogła chodzić na pańskie zajęcia - 

powiedziałam do pana Brown'a, gdy zobaczyłam go na korytarzu. 

- Oo, witaj Blue. A propos treningu. Dzisiaj spotykamy się o 15:00 na hali sportowej. 

- Dobrze, przyjdę.  

- No to do zobaczenia, Blue - powiedział pan Brown na pożegnanie z uśmiechem na twarzy. 

- Yyy, tak, do zobaczenia - w tym momencie wystraszyłam się czegoś. Nie do końca wiem czego, 

może tego, że w najgorszym wypadku mogłabym być najgorsza z całej drużyny. 

- A i jeszcze jedno. Blue! - zatrzymał mnie trener. - Pamiętaj, żeby wziąć pisemną zgodę od 

mamy i strój na przebranie, buty muszą być z białą podeszwą. 
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- Dobrze, na pewno mam takie. I tutaj pojawił się problem, wcale ich nie posiadałam. Jak już, to 

były one całe podziurawione. W tym momencie nie wiedziałam, co zrobić...Mogłabym 

zadzwonić do mamy, żeby mi je kupiła i przyjechała dzisiaj szybciej do domu. Tak! To właśnie 

zrobię. 

Po szkole udałam się od razu do domu. Mama powinna być już w drodze do centrum. I tak 

też było. Mama dotarła do domu chwilkę później niż ja. Kupiła mi wspaniałe biało - niebieskie 

buty sportowe oczywiście z białą podeszwą. Zrobiła szybko obiad (zapiekane ziemniaczki z 

kurczakiem) i zapytała mnie: 

- Blue? O której masz trening? 

- O 15:00, a co?- odpowiedziałam z pełną buzią. 

- Nie chcę cię niepokoić, ale chyba jesteś spóźniona - mama miała rację, była już 15:05.  

- Co?!?! - krzyknęłam. Na szczęście mama uratowała całą sytuację i postanowiła zawieźć mnie 

do szkoły. Pobiegłam tylko na górę po rzeczy i szybko wskoczyłam do auta.  

- Słuchaj, może wejdę z tobą i usprawiedliwię cię za to, że się spóźniłaś? 

- Nie trzeba, załatwię to sama, w końcu mam już 13 lat. 

- Jeszcze nie, przecież urodziny masz dopiero za dwa tygodnie. 

- Oj, no tak, ale rocznikowo mam przecież 13 - w tym momencie uderzyłam się o tylne drzwi 

auta, bo uznałam, że nie będę traciła czasu i przebiorę się teraz. Dałam mamie całusa na 

pożegnanie i szybko biegłam w stronę hali sportowej. 

 Wbiegłam na salę jak opętana. Krzyczałam, że bardzo przepraszam i, że to się już nie powtórzy. 

- Nic się nie stało, Blue - powiedział pan Brown - Co prawda ominęła cię rozgrzewka i dwutakty, 

ale spokojnie, za chwilkę dołączysz do drużyny i zagrasz mecz, ale najpierw musisz się rozgrzać. 

Pomoże ci w tym Mack. I właśnie teraz na salę wszedł chłopak. Przez chwilę straciłam 

orientację.   

- Mack, chodź tutaj!  

- Tak, trenerze? - Mack miał piękne, brązowe oczy, które idealnie pasowały do jego blond 

włosów. Miał na sobie czerwoną, przepoconą koszulkę, czarne szorty i białe sportowe buty. 

- To jest Blue. Pomożesz jej zrobić prawidłową rozgrzewkę i poćwiczycie dwutakty, dobrze? 

- Tak jest, trenerze! - roześmiał się Mack, a ja uśmiechnęłam się do niego i ruszyliśmy na drugie 

boisko. 

- Cześć, Blue, miło cię poznać. 

- Hej, Mack, mnie ciebie też - odpowiedziałam zakłopotana. 

- Więc, robiłaś już kiedyś dwutakty? - zapytał. 

- Tak, dzisiaj rano także ćwiczyłam - uśmiechnęłam się do niego. 

- Wow, widzę, że chęć masz, trzeba jeszcze poćwiczyć nad rzutami. 

- Moimi? A skąd wiesz, jak rzucam? - spytałam. 

- Noo tak, w sensie nie wiem, jak rzucasz, ale i tak trzeba jeszcze poćwiczyć dwutakty i w ogóle. 

 W tym momencie podałam mu piłkę do koszykówki i powiedziałam: 

- Ty pierwszy. Rzucaj stąd - zarządziłam. 

- No dobra - wykonał całkiem niezły rzut, ale szkoda, że niecelny. 

- Teraz ja, podaj piłkę - rzuciłam spod brzucha, tak jak on, ale ja przynajmniej trafiłam. - Chyba 

jednak trzeba będzie poćwiczyć nad twoimi rzutami - powiedziałam poważnie, ale 

wybuchnęliśmy śmiechem. 

Dalszy trening z Mack'iem nie trwał długo. Na szczęście zdążyłam zagrać mecz z 

dziewczynami z drużyny. Dałam z siebie wszystko. Trener był ze mnie dumny i powiedział, 

żebym nigdy nie przestała grać w koszykówkę, bo w przyszłości mogę zostać „wielką gwiazdą 

boiska”, jak to nazwał pan Brown. 
Patrycja Konkol 
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Przygotowała: Anna Skorupska 
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„CHLEB MIŁOŚCI” 

Halina Golczowa 
 

„A gdy zabłyśnie gwiazda 

W błękitnej dalekości. 

Będziemy z sobą dzielić 

Opłatek – chleb Miłości. 

 

A łamiąc okruch biały, 

Wśród nocy świętej ciszy, 

Niechaj się serca nasze 

Jak dzwony rozkołyszą. 

 

Oto już cud się spełnia, 

Już biją w niebo dzwony. 

O witajże nam, Jezu, 

W Betlejem narodzony. 

 

Rozwarły się niebiosa, 

Już kolęd płyną dźwięki: 

O witajże nam, witaj, 

Jezuniu malusieńki. 

 

Ty, któryś jest Miłością 

i Sercem tego świata, 

Zagarnij serca nasze 

I w Imię Swoje zbrataj. 

 

Niechaj zamilkną swary, 

Zawiści, ludzkie złości. 

Noc święta, wigilijna... 

Dzielmy – CHLEB 

MIŁOŚCI.” 
 

„Zima” 

Julian Tuwim 
 

„O ciemnej szóstej 

W mroźny poranek 

Bębni w ulice 

Jazgot blaszanek. 

 

Juczący po bruku 

Wolno, daleko. 

W sinych blaszankach 

Bulgoce mleko. 

 

Konie parują, 

Ludzie się chwieją, 

Wozy skrzypiące 

Ciężko kuleją. 

 

O ciemnej szóstej  

W mroźny poranek 

W sen mój się wbłąkał 

Werbel blaszanek. 

 

W grubym kożuchu 

Drzemię na koźle, 

Chucham jak matka 

W sny moje zmrożone. 

 

Żywot mój senny, 

Znieruchomiały, 

Zalewa bełkot 

Mleczny i biały. 

 

Biały i ciepły 

Bulgot matczyny 

Tuli mnie w łonie 

Pod burką zimy. 

 

Już mnie poczęło, 

Już się zaczynam, 

Tchnieniem się błąkam 

We śnie matczynym. 

 

W mleku dalekim 

Echo kołysze, 

Dudnią furmanki 

Wciąż dalej, ciszej.” 

„Gwiazdka” 

Bronisława Ostrowska 
 

„Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci,  

Jak małe ptaki z gniazd,  

Patrzą na niebo, czy już świeci  

Najpierwsza z wszystkich gwiazd. 

 

O zimne szyby płaszczą noski  

W okienkach miast i wsi,  

Czy już sfrunęła z ręki Boskiej,  

Czy już nad nami tli. 

 

Różowe niebo pociemniało,  

I cień błękitny legł  

Na ziemię białą, białą, białą,  

Na nieskalany śnieg. 

 

Anioły mogą zejść do ludzi,  

Przebiec calutki świat:  

Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi  

Białych anielskich szat. 

 

Białe opłatki, białe stoły,  

Świeżych choinek las...  

Doprawdy mogą dziś anioły  

Zagościć pośród nas. 

 

Tylko ta gwiazda niech zaświeci  

Nad ciszą białych dróg  

I zawiadomi wszystkie dzieci,  

Ze się narodził Bóg”. 



 
 

Z czego jesteś dumny/a jako obywatel Polski? – to pytanie 

zadaliśmy uczniom naszej szkoły. 

 
„Jako obywatel Polski jestem dumny z naszej 

reprezentacji siatkarzy. Zdobyli oni ciężką pracą  

1. miejsce na mistrzostwach świata. Jestem także 

dumny z reprezentacji szczypiornistów, ponieważ 

ciężką pracą zasłużyli na 3. miejsce. Jesteśmy ludem 

ciężko pracującym. To też jest powód do dumy, 

ponieważ pracowitość popłaca. Dzięki niej stajemy 

się coraz bardziej nowoczesnym narodem. 

Zbudowaliśmy 4 piękne stadiony. Zostaliśmy 

współgospodarzem Euro 2012. Jestem dumny z 

historii naszego narodu. Jestem dumny z osób, które 

go stworzyły.” 
Przemysław Rutkowski 

 
„Każdy kraj ma swoje tradycje i obyczaje. Tak również jest w Polsce. Mamy 

swoje: hymn, flagę, godło, walutę, mowę. Te symbole są ważne dla każdego patrioty. 

Historia pokazała nam, że byliśmy bardzo walecznym narodem. Nasi przodkowie 

oddali życie, abyśmy mogli teraz żyć w wolnym kraju. Walczyli o Polskę podczas 

wojen i rozbiorów. Nigdy się nie poddali – byli prawdziwymi patriotami. Jestem 

pewna, że mimo tego, że moje pokolenie nie wie, jak wyglądała wojna w naszej 

ojczyźnie, to wielu młodych ludzi ruszyłoby z pomocą, aby obronić nasz kraj. 

Niezależnie jak by się to skończyło, nie wszyscy by się poddali. Dzięki osobom, które 

są patriotami, Polska zawsze będzie niepodległa i wolna.” 
Weronika Kaczmarska 

 
„Kocham żyć w Polsce, w mojej Ojczyźnie. Uważam, że Polska jest wspaniałym 

krajem zarówno ze strony kulturowej, jak i cywilizacyjnej. Nasz kraj jest pełen 

możliwości i nowoczesnych rozwiązań, z których możemy być dumni. Oprócz tego 

niewątpliwie dumą naszego kraju są sportowcy, którzy zdobywają trofea na 

najróżniejszych zawodach i olimpiadach. Cieszę się również ze wspaniałych gór i 

morza, które stanowią wizytówkę naszego kraju. Moja Ojczyzna słynie także ze 

wspaniałych artystów (np. Romana Polańskiego). Mogę też z dumą mówić o zabytkach 

naszego kraju, bo są częścią historii Polski. Czuję również dumę, mówiąc o polskich 

alpinistach (np. Piotrze Pustelniku). 

Polska jest krajem mającym bardzo wiele powodów do dumy i powinniśmy to 

doceniać.” 
     Klaudia Murszewska 
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„Jako młoda obywatelka Polski jestem dumna z naszego narodu. Można na to 

patrzeć pod różnym kątem np. gospodarczym. Żyjemy w kraju wolnym i niepodległym. 

Kolejnym powodem do dumy są wybitni Polacy: Jan Paweł II, nobliści np. Lech 

Wałęsa, Maria Skłodowska-Curie. Po trzecie mamy dużo zabytków, ważnych dla nas 

miejsc. Są to między innymi: Zamek Królewski w Warszawie, Wawel, zamek w 

Malborku i wiele innych. 

Kolejnym powodem do dumy, który interesuje zarówno młodzież, jak i 

dorosłych, jest sport. Być może w Polsce nie mamy jakiejś najlepszej drużyny 

piłkarskiej, choć poprawiliśmy się od zeszłego sezonu, ale w innych dyscyplinach 

mamy się czym pochwalić. Nasi mistrzowie świata 2014 w siatkówce, czy lekkoatleci 

tj. Anita Włodarczyk, Piotr Małachowski, Paweł Fajdek, rajdowcy: Robert Kubica, 

Adam Małysz, pływaczka Otylia Jędrzejczak lub w sportach zimowych Justyna 

Kowalczyk, Kamil Stoch, Piotr Żyła. 

Mamy wiele powodów do dumy, ale każdy patrzy na to pod innym względem. 

Niektórzy są dumni z polityki i ekonomii, a niektórzy, tak jak ja, ze sportu i zabytków.” 

      
Marta Kojałowicz 
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Uwaga! Część pozdrowień została usunięta ze względu na nieodpowiednią, 

niecenzuralną bądź pozbawioną sensu treść. 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałybyśmy życzyć wszystkiego najlepszego. 

Siatkarski klub dziewcząt  <3. 

 Pozdrawiam Frańczaka. 

 Wesołych świąt od klasy IC dla TKS REDA CIECHOCINO. 

 Kocham Cię Grzancia <3 Cicha wielbicielka :*. 

 Kocham Cię, Tato, za to, że tak wiele mnie nauczyłeś. 

 Dziękuję Ci, Mamo, za to, że tak bardzo mnie kochasz. 

 Pozdrowienia dla Kasi Ranachowskiej, Weroniki Miotke i Patrycji Plotzke. Najlepsze <3. 

 Życzę Rafałowi kasy and good rangi! Dybiczowi kompa i skilla! 

 Pozdrawiam Bujasa i Olcię ;* Mrr moje BFF :D i Wikę :D. 

 Pozdrawiam Wiktorię, Oliwię i Nikolę z klasy IC. Wesołych Świąt! Juliz. 

 Pozdrowienia dla Wiktorii Wenty z 3C. Kocham :*. 

 Najserdeczniejsze pozdrowienia dla naszego kochanego Czarnuszka. Kochamy Cię, jesteś 

najlepszy! <3<3<3<3. 

 Pozdrawiam: Martynę Czader, Julię Oczeretko, Pawła Pranczkę i Dianę Gusiman. 

 Pozdrawiam najlepsze dziewczyny z klasy 3C! Wasza tajemnicza wielbicielka ;). 

 Droga Wiktorio Sz., składam Ci pozdrowienia i chcę, żebyś w końcu mnie pokochała. 

Twój cichy wielbiciel. 

 Serdeczne pozdrowienia dla kochanej Karoliny K. 

 LISU, pozdrawiam Cię. 

 Serdecznie pozdrawiamy Wiktorię i Julię W. z klasy IC. Przyjaciółki Zuzia <3 Dziadu<3. 

 Pozdrawiam całą klasę 3C, a w szczególności Wikę, Anię, Dawida, Maćka Dopke i 

Marcina KC WAS <3. 

 Pozdrawiam Michasia z 3C :*  

 Serdeczne pozdrowienia dl Wiktorii Sz. I Weroniki K. Wasz Aleksander KCKC. 

 Pozdrawiam moją kochaną kuzynkę, Grzesia i Olcię :* Brzoza. 

 Pozdrawiam wszystkich redaktorów gazetki szkolnej ,,Bocianisko’’. 

 Pozdro dla fighterki Wiktorii Kożuch. 

 Wesołych Świąt!  <3 <3 Kacper Grubba II klasa. 

 Pozdrawiam Bartka z IIIB. 

 Pozdrawiam Annę Skorupską, Paulinę Magdziak i Wiktorię Wenta, najukochańsze 

koleżanki z 3c.  

 Pozdrawiam; Patrycję Plotzke, Weronikę Specht, Weronikę Miotke, Paulinę Kreft i 

Natalię Konicką z IIIB. 

 Pozdrawiam Panią Justynę, najlepszą nauczycielkę WF-u w szkole . 

 Pozdarwiam Lauritrę i Paulę kocham Was dziewczynki <3. 

 Pozdrowienia dla młodych i zdolnych redaktorów „Bocianiska” od p. Liegman. 

 Pozdrowienia od redakcji gazetki „Bocianisko” dla p. Liegman. 
Przygotowała: Anna Skorupska 
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Krzyżówka 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14.   

   

1. Może być w occie, w galarecie… 

2. Dzielimy się nim przy stole wigilijnym. 

3. Składamy je sobie z okazji świąt. 

4. Zimowa przerwa w nauce. 

5. 25 grudnia są Boże … 

6. Spędzamy z nią święta. 

7. Specjalne msze odprawiane w adwencie. 

8. Ozdabiamy nimi domy. 

9. Na stole wigilijnym powinno być … potraw. 

10.  W święta Bożego Narodzenia jemy barszcz …, a w Wielkanoc biały. 

11.  Są na nim cztery świece - … adwentowy. 

12.  Zawsze na stole wigilijnym powinno być jedno dodatkowe …  

13.  Kładziemy je pod obrus. 

14.  Obdarowujemy się nimi w wigilijny wieczór.  

 

 

    

       

          

     

 

         

       

      

      

         

        

       

        

      

 

 

        



 

Wykreślanka 
 

Znajdź 22 wyrazy (większość z nich jest powiązana ze świętami Bożego 

Narodzenia). Mogą być one umieszczone poziomo, pionowo, na ukos, a także 

wspak. Pozostałe litery utworzą hasło. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

S Z O P K A B N A W Ł A B D 

Y Ś N I E G O R Y B Y Ż Z W 

L O P Ł A T E K F E R I E A 

W Ś E R O D Z I N A E M Ć N 

E W P O T R A W Y C N A Ś A 

S I A A B Ó G G I O D R O Ś 

T Ę C O W C A Ą Z  E Y Ł C 

E T Z T R O T E L I F Y I I 

R A K N I K O L A C J A M E 

S I A N O E A I C Y R K A N 
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