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Czekając na Gwiazdkę… 

 
Na początku grudnia przeprowadziliśmy w siódmych i ósmych klasach 

ankietę dotyczącą tego, jaki prezent chcieliby dostać na święta. Przeważającą 

odpowiedzią były pieniądze, co oznacza, że uczniowie raczej w praktyczny 

sposób patrzą w przyszłość. Niektórzy marzyli o zdalnych lekcjach (marzenie 

spełnione ;)), a jeszcze inni o domu w Szwajcarii. My z kolei życzymy Wam 

wszystkim otrzymania tego, czego pragniecie i mówimy: Wesołych Świąt!!! 

Dominika Gałan 



Szykujemy się do Świąt! 

 

Grudzień to czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. W domu 

ubiera się choinki, kładzie się sianko pod obrus – to nasze polskie tradycje 

świąteczne. W tym artykule przedstawiamy Wam zwyczaje innych krajów. 
 

Hiszpania. 
W tym państwie panują różne poglądy na temat tego, kto przynosi dzieciom 

prezenty. Niektórzy utrzymują, że dzieje się to za sprawą pieńka – kawałka 

drewna z doczepionymi patykami i dorysowaną twarzą, co ma na celu upodobnić 

go do zwierzęcia. Najmłodsi mają za zadanie karmić go i nim się opiekować, 

a za to otrzymają później od pieńka dary. 
Innym odpowiednikiem naszego Świętego Mikołaja jest wiedźma Befana. 

Staruszka ubrana w łachmany przynosi prezenty dzieciom, które zostawiły jej 

wino i mandarynki. Legenda głosi że kobieta usłyszawszy o narodzeniu Jezusa 

od Trzech Króli, ruszyła go powitać, ale zgubiła drogę. Od tamtej pory odwiedza 

każdy dom i go obdarowuje na wypadek, gdyby to w nim znajdowało się 

Dzieciątko. 
 

Szwecja. 
W tym miejscu, a dokładniej w mieście Gavle, ma się do czynienia z ciekawym 

zwyczajem w postaci budowy ogromnej, słomianej kozy, co ma także 

nawiązywać do tradycji pogańskiej. Figura jest podpalana w pierwszy dzień 

Bożego Narodzenia. Zwyczaj wywodzi się od niefortunnego wypadku, który 

miał miejsce w 1966 roku, kiedy to w okolicy Nowego Roku postawiono taką 

właśnie figurę i niechcący zaprószono ogień. 

 

Austria. 
Jeśli chodzi o odmienność względem wyobrażeń o świętach, ten kraj 

zdecydowanie wiedzie prym. Okres świąteczny wypada tutaj w lecie, dlatego też 

rodziny zamiast posilać się przy wigilijnym stole – rozpalają grilla! Czapki 

Mikołaja noszą tam surferzy, a bliscy sobie spędzają czas razem na świeżym 

powietrzu. 

Dominika Gałan 

Źródło: Internet 

 

 

 



A czego w te święta życzą sobie nauczyciele naszej 

szkoły? 
 

 W czasie świąt Bożego Narodzenia najczęściej o świąteczne życzenia pytamy 

najmłodszych. Jednak co, gdybyśmy tym razem posłuchali osób, bez których okres 

przedświąteczny w szkole nie byłby taki sam? Zadaliśmy nauczycielom kilka pytań 

dotyczących tego, w jaki sposób przeżywają ten magiczny czas: 

Czy lubi Pan/Pani okres świąt Bożego Narodzenia i z czym Panu/Pani się one kojarzą? 

- Bardzo lubię okres świąt Bożego Narodzenia, bo mogę spotkać się z rodziną, a zważywszy 

na to, że cała moja rodzina mieszka w różnych stronach Polski, to mamy chwilę, żeby się ze 

sobą spotkać i się sobą nacieszyć. 

- Uwielbiam święta Bożego Narodzenia! W szczególności, gdy towarzyszy im śnieg. 

Kojarzą mi się z rodziną, ciepłem, wspólnym opłatkiem, kolędowaniem. Razem zasiadamy 

do wigilijnego stołu. Czekamy na wieczerzę, pierwszą gwiazdkę. Zawsze zostawione jest 

jedno wolne miejsce przy stole dla tych, którzy odeszli, bądż dla niespodziewanego gościa. 

Kolacje przygotowywujemy od dwóch lub nawet trzech dni. Przed wieczerzyą wigilijną 

zachowujemy ścisły post - mama zawsze powtarzała, że to kolacja wigilijna powinna być 

pierwszym posiłkiem tego dnia.  

- Tak, kojarzą mi się one z choinką. 

Co chciałby/chciałaby Pan/Pani znaleźć pod choinką? 

- Na święta chciałabym dostać bilet samolotowy dookoła świata. 

- Nie mam jakiś specjalnych marzeń. Zależy mi, żeby to Boże Narodzenie było przepełnione 

ciepłem i radością, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Właśnie takie są moje życzenia. 

- Nie wiem, wybieranie świątecznych prezentów zawsze wydawało mi się dość stresujące. 

Czy ma Pan/Pani jakieś postanowienia noworoczne? 

- Nie mam postanowień noworocznych. 

- Schudnę w następnym roku 10 kilo! 

- Nie mam. 

Czy są w Pana/Pani rodzinie kultywowane jakieś tradycje Bożonarodzeniowe? 

- Naszą tradycją bożonarodzeniową jest to, że drugiego dnia świąt, po obiedzie, całą rodziną 

idziemy na długi spacer. 

- Tak, obecnie (od śmierci dziadków) tradycje lekko zanikają. Były one właśnie związane 

z dziadkami od strony mojej mamy. Spotykaliśmy się na wsi i dziadek w Wigilię przynosił 

do olbrzymiej kuchni słomę, którą rozkładaliśmy nie tylko na stole, ale i na całej podłodze. 

Dla wszystkich dzieci była to wspaniała atrakcja, spały na niej, bawiły się i śmiały. 

- Choinka. 

 



Co najbardziej lubi Pan/Pani w okresie świątecznym? 

- W okresie świat Bożego Narodzenia najbardziej lubię to, że wszyscy możemy spotkać się 

przy stole. W dzisiejszych czasach wiadomo, że każdy żyje swoim życiem, jest gdzieś 

indziej i czasu na spotkania z rodziną jest dość mało. Tutaj jest właśnie chwila, żeby się ze 

sobą spotkać. 

- Lubię ten klimat, radość, wspólne rozmowy i kolędowanie. Gdy wszyscy razem spotykamy 

się w jednym domu, a jest nas około trzydziestu osób! Wigilię spędzamy u mamy, a Boże 

Narodzenie u mojego brata. Cieszy mnie to, że wszyscy możemy usiąść i radośnie spędzić 

czas. 

- Najbardziej lubię spędzanie czasu z rodziną. 

Gdzie spędza Pan/Pani święta? 

- Święta spędzam z rodzicami w domu rodzinnym. 

- Trochę u mamy, trochę u brata… Wspólnie, rodzinnie świętujemy i cieszymy się 

z narodzin Pana Jezusa. 

- W domu, z rodziną i choinką. 

 

Za rozmowę serdecznie dziękujemy Pani Annie Rut, Pani Edycie Gomułce oraz Panu 

Robertowi Pawliszakowi. 

 

Gabriela Kopiel, Magdalena Grzyb, Julia Bubiło 

 

 

 

 

 



 

Nietypowe święta w grudniu 
 

1. Dzień Jubilera. 
2. Dzień Placków. 
3. Światowy Dzień Majsterkowicza. 
4. Dzień górnika. Dzień Geparda. 
5. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
6. Dzień Anioła. 
7. Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego. 
8. Dzień kupca. 
9. Międzynarodowy Dzień Medycyny Weterynaryjnej. 
10. Dzień Praw Człowieka. 
11. Międzynarodowy Dzień Tanga. 
12. Dzień Gwiazdy Betlejemskiej. 
13. Dzień Księgarza. 
14. Dzień Małpy. 
15. Dzień Herbaty. 
16. Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą. 
17. Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz . 
18. Dzień Języka Arabskiego. 
19. Dzień Wiecznie Zielonych Roślin. 
20. Dzień Ryby. 
21. Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek. 
22. Światowy Dzień Wody. 
23. Światowy Dzień Snowboardu. 
24. Dzień Raju. 
25. Dzień Ciasta Dyniowego. 
26. Dzień Rzucania Owsem. 
27. Dzień Keksa. 
28. Międzynarodowy Dzień Pocałunku. 
30. Dzień Serka Wiejskiego. 
31. Sylwester. 

 
Julia Bortacka 

 

 

 

 

 

 
 

 



Poetycko… 

 
Co jeśli właśnie dzisiaj 

On znalazł swój własny kąt 
A ja pełna z marzeń widział 
Zobaczyć nie mogę go stąd 

 
Co jeśli wtedy w zimie 

Niechętny żołnierz zdradził mnie 
Wśród lawiny mój krzyk ginie 

Ból serce ukradzione wiecznie rwie 
 

Co jeżeli na rozstaju dróg 
Głos zabrał mu ojcowski kat 
A mnie, świadkiem tu Bóg 

wspomnienia tych beztroskich lat 
 

Co jeżeli dnia tego 
On losu swego dokonał sam 
A ja w snach ukochanego 

Widzę u szczytu bram 
 

Właśnie dzisiaj 
Człowiek ten stracił swój ląd 

Twoje iluzje widział 
Czekając na ostateczny sąd 

 
Wtedy w zimie 

Zmuszony zdrajca oddał cię 
Rozpacz twa niedługo minie 

Serce w lód zamieni się 
 

Na rozstaju tych dróg 
Głos zabrał mu ojcowski kat 

Przysięgi twe oceni Bóg 
Choć nie odda tamtych lat 

Dnia minionego 
  On los swój wybrał sam 

  Ty teraz płaczesz do tego 
 Który twoją duszę znał. 

 
 

Dominika Gałan 

 

 



Co czytamy, co polecamy… 
 

Jeżeli szukacie serii książek, które mają mroczny klimat i nie opisują szczęśliwych 

historii, to znaleźliśmy coś dla Was! “Seria niefortunnych zdarzeń” to cykl książek 

opowiadający o rodzeństwie Baudelaire: Wioletce, Klausie i Słoneczku. Bohaterów spotyka 

wielka tragedia i od tamtego czasu ich historia jest przepełniona tajemniczymi wypadkami 

i smutkiem. Postacie muszą sobie poradzić z wielkimi przeszkodami, a na ich drodze stoi 

chciwy krewny Hrabia Olaf.  

Seria zawiera 13 tomów, z czego trzy pierwsze znajdują się w naszej szkolnej 

bibliotece. Książki są przeznaczone dla uczniów w wieku od 11 lat. Powieści mają ok. 200 

stron, czyta się je bardzo szybko, mają także piękne ilustracje.  

Mamy nadzieję, że zaciekawią Was losy rodzeństwa Baudelaire i zajrzycie po 

proponowane przez nas książki do szkolnej biblioteki.  
 

 

 
 

Emilia Będziejewska 
Zdjęcie: Internet 

 
 
 

Krótka recenzja znanego filmu 

Zapewne większość z was kojarzy świąteczny seans filmowy z Kevinem. Ten młody 

chłopiec od ponad 30 lat gości w naszych domach. Powstały dwie ekranizacje tego 

kultowego filmu, mianowicie: „Kevin sam w domu” oraz „Kevin sam w Nowym Jorku”. 

W rolę tytułowego bohatera wcielił się Macaulay Culkin. Oba filmy zaczynają się od 

wielkiego zamieszania wśród rodziny McCallisterów, planującej świąteczny wyjazd. 

Niestety, wszyscy zapominają o ośmioletnim chłopcu, który przypadkowo – zostaje sam 

w domu. Malec zadowolony z zaistniałej sytuacji robi co chce i kiedy chce, korzystając przy 

tym z nieobecności nadgorliwych rodziców. Wolność wydaje się wspaniała! Niestety nie jest 

jednak tak różowo, gdyż sielankę przerywają podstępni złodzieje, planujący skok na jego 

posiadłość w wigilijny wieczór. Kevin dzielnie stawia im opór, broniąc rodzinnego domu.  



„Kevin sam w domu” to pewnego rodzaju tradycja, bez której Święta Bożego Narodzenia 

tracą po części swój wspaniały klimat. Kilka lat temu jedna ze stacji telewizyjnych zawiesiła 

emisję tego filmu. Spotkało się to jednak z olbrzymim sprzeciwem widzów, dzięki czemu 

następnego roku wszyscy mogli ponownie spotkać się z dzielnym Kevinem.  

Dużym atutem produkcji jest nie tylko znakomita obsada i rewelacyjne kreacje aktorów ale 

także znakomity klimat oraz ciepła, rodzinna atmosfera. Wszystko to idealnie wpasowuje się 

w bożonarodzeniową ramówkę!  

Polecam obejrzenie przygód Kevina, gdyż jest to film, który nawet podczas kilkukrotnego 

seansu – potrafi rozbawić do łez. 

Magdalena Grzyb 

 

 

 

 

Co w trawie piszczy…, czyli czym interesuje się 

nastolatka/nastolatek 

 

Trochę muzyki:  

 

W listopadzie wokalistka Taylor Swift wydała ponowną  
wersję swojego albumu “Red”, jednak furorę zrobił utwór 

“All Too Well”, który został wypuszczony wraz z filmem  

“All Too Well: Short Film”, w którym występowali:  

Sadie Sink, Dylan O’Brien i Taylor Swift.  
Zachęcamy do przesłuchania nowej wersji albumu! 
 

 

 

 

Billboard zamieścił listę przebojów na tydzień 6-11 grudnia. 
 Na podium uplasowali się:  

1.Adele - Easy On Me 
 2.Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You 

 3.The Kid LAROI & Justin Bieber – Stay 
 Aby sprawdzić dalsze miejsca zapraszamy na instagram Billboard. 

 

 

 

 

 

 

 



Trochę mody:  
 

 

Trendy jesień-zima 2021/2022: 

Na tą zimę zapowiadamy chłodne wieczory w miłym towarzystwie. 
Jednak, jeśli chcecie podążać za trendami, mamy dla was kilka wskazówek: 

 

 Krata, bardzo ważnym elementem szafy. 
  
Krata powraca każdej jesieni. W tym roku polecamy wyciągnąć z szafy ciepłe swetry 

zdobione kratą, grube szale i ogrzewające płaszcze - oczywiście wszystko w kratę. 

 
 Czerwony wraca do łask.  

 
 Od zawsze kolor czerwony kojarzy nam się z pewnością siebie, odwagą i oczywiście 

miłością. W tym roku na pewno zagości on na pokazach największych projektantów. 

 
 

Gabriela Kopiel 
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