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MIESIĘCZNIK  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 im. WOJSKA POLSKIEGO 
    w Poznaniu na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 

 

Detektyw Piórko 

zanotował: 

 

• Uczymy się pilnie zdalnie, liczymy na dobre 

wyniki na półrocze.  

• Takich długich ferii zimowych jeszcze nie było…   

• Koronawirus ciągle rozrabia i zmienia nasze plany 

• Święta tuż, tuż. 
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„Nic nie zastąpi uczucia dotyku papieru, 

zapachu druku” - rozmowa z panią Moniką 

Wójtowicz   z księgarni Bookowski  

„Szkolniaczek”: Księgarnia jest trochę ukryta, 

znajduje się w Zamku na drugim piętrze.  W jaki 

sposób trafiają do Was klienci?  

Monika Wójtowicz: To prawda, Bookowski 

się trochę skrywa na antresoli, ale nasi stali 

bywalcy doskonale wiedzą jak do nas dotrzeć. 

W czasach przed pandemią przychodziło do nas 

wiele osób, które spędzały czas w sąsiadującej 

kawiarni Szklarnia, a aktualnie przy wejściu do 

Centrum Kultury Zamek znajdują się 

informacje, że jesteśmy, działamy i cały czas 

można nas odwiedzać i przychodzić po 

książki.   

„Szk”.: Ciekawa nazwa księgarni. Czy ona też 

przyciąga?  

M. W. : Właściwie trudno powiedzieć, czy 

sama nazwa przyciąga klientów, ale wiele osób 

dostrzega właśnie przekorne nawiązanie do 

naszego literackiego patrona Charlesa 

Bukowskiego i myślę, że je doceniają.   

„Szk”.: Żyjemy w epoce różnorodnych 

technologii informacyjnych. Młodzi ludzie 

wpatrzeni są w ekrany telefonów, smartfonów, 

tabletów, komputerów. Czy stanowi to 

zagrożenie dla książki, tej pachnącej tuszem 

drukarskim?  

M. W. : Wiele już było przepowiedni o śmierci 

książki drukowanej, ale te się nigdy nie spełniły 

i myślę, że się nie spełnią. My w Bookowskim 

uważamy, że książki to są takie magiczne 

przedmioty, których treść owszem można 

przeczytać na ekranie komputera bądź czytnika, 

ale nic nie zastąpi uczucia dotyku papieru, 

zapachu druku. W dodatku wydawnictwa coraz 

bardziej starają się, aby wydawane przez nich 

książki nie tylko miały dobrą zawartość, ale też, 

aby pięknie wyglądały, zarówno pod kątem 

projektu okładek, doboru papieru 

odpowiedniego fontu, kolorów, to wszystko 

sprawia, że żaden ekran nie jest w stanie 

zastąpić posiadania prawdziwej książki.   

„Szk”.: Kto odwiedza Waszą księgarnię? 

Młodsi czy starsi czytelnicy? Więcej kobiet czy 

mężczyzn?  

M. W. : Przekrój wiekowy odwiedzających nas 

czytelników jest ogromny. Mamy tutaj małe 

pełzające stwory, które przychodzą z rodzicami 

i dorastają na książkach z Bookowskiego. 

Odwiedzają nas seniorzy, którzy poza 

kupowaniem książek chętnie z nami 

rozmawiają. Wpadają studenci i wykładowcy, 

wielopokoleniowe rodziny i wydaje mi się, że 

każdy jest w stanie znaleźć tutaj coś dla siebie.   

„Szk”.: Jak pracuje się w czasach pandemii? Z 

jakimi problemami boryka się księgarnia?  

M. W. : Niestety w czasie pandemii nie jest 

lekko, ale nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. 

Wiosną, kiedy zarówno Zamek i Księgarnia 

były zamknięte realizowaliśmy akcję Książka 

na telefon (która trwa cały czas), kiedy to 

realizowaliśmy zamówienia naszych klientów 

w większości w naszych prywatnych domach 

oraz dowoziliśmy książki na rowerach. Teraz na 

szczęście Księgarnia jest cały czas otwarta i 

można nas odwiedzać, oczywiście 

zachowujemy pełen reżim sanitarny. 

Podstawowym problemem jest to, aby 

przetrwać ten trudny czas, a niestety księgarnie 

kameralnie nie miały lekko nawet, gdy 

pandemii nie było. Ale trudne warunki 

wzmagają w nas kreatywność i cały czas mamy 

nowe pomysły na dalsze działania.   

„Szk”.: Praca księgarza to nie tylko sprzedaż 

książek. Służycie Państwo radą, polecacie 

książki wymagającym czytelnikom. Jak się do 

tego przygotowujecie? Czytacie wszystkie 

książki?  

M. W. : Niestety taki mit, że księgarki i 

księgarze poza obsługą klientów mogą cały czas 

czytać jest nieprawdziwy. Właściwie czas na 

czytanie mamy dopiero po pracy, bo tak całe 

dnie wypełniają nam różne działania 

administracyjne. Myślę, że każdy, kto pracuje w 

księgarni chciałby mieć czas na czytanie 

wszystkich książek, ale nie jest to możliwe, 

gdyż książek jest zbyt dużo, a czasu zbyt mało. 

Co do polecania to mamy swoje wybrane tytuły, 

które zawsze się sprawdzają, do tego dużo 

czytamy o książkach, ale też słuchamy naszych 
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klientów i przyjaciół, którzy chętnie dzielą się 

swoimi opiniami.   

„Szk”.: Na pewno mają Panie swój ulubiony 

rodzaj literatury. Co lubią Panie/Państwo 

czytać?  

M. W. : Chciałoby się powiedzieć, że czytamy 

jedynie dobre książki, ale niestety nie zawsze 

tak jest. W działanie Księgarni 

zaangażowanych jest kilka osób i każdy ma 

swoje odrębne preferencje. Mówiąc za siebie. 

przyznam, że nic nie działa lepiej niż dobrze 

napisana opowieść i emocjonalnie angażujący i 

wyrazisty reportaż.   

„Szk”.: Jest może jakiś szczególny tytuł, po 

który należy/wypada sięgnąć?  

M. W. : Od ponad roku naszym hitem jest 

książka “Ukochane równanie profesora” Yoko 

Ogawy i jest to pozycja, którą za każdym razem 

jak komuś polecimy to ta osoba wraca 

zauroczona tą kameralną ciepłą historią i prosi 

o więcej takich książek.   

„Szk”.: Jak przekonać tych, którzy nie lubią 

czytać, po sięgnięcie po książkę?  

M. W. : Małymi kroczkami, a na pewno nigdy 

nie zaczynać o monumentalnych tytułów, od 

których można się odbić na starcie. Dobrze jest 

zacząć jakąś małą, ale bardzo wciągającą 

historią i tak krok po kroku, aż się połknie 

bakcyla.   

„Szk”.: Które książki z półek Bookowskiego 

poleciliby Państwo na długie zimowe wieczory 

wszystkim nieprzekonanym?   

M. W. : Na pewno już wspomniane “Ukochane 

równanie profesora”, nisamowicie wzruszające 

i zabawne “Pasztety do boju!” Clementine 

Beauvais, najnowszą książkę naszej noblistki 

Olgi Tokarczuk “Czuły narrator” i wszystkie 

komiksy naszego ulubionego Tomka 

Samojlika.   

„Szk”.: Dziękujemy serdecznie za rozmowę. 

Życzymy księgarni Bookowski wielu klientów, 

a Państwu dużo czasu na czytanie książek.  

  

  

WŚRÓD NOCNEJ CISZY…  
  

Boże Narodzenie na Mazowszu  

Na pewno wiecie, że w różnych regionach 

Polski różnie obchodzi się święta Bożego 

Narodzenia. Ja chciałabym Wam opowiedzieć, 

jak się obchodziło i jak obchodzi się te święta 

na Mazowszu     .   

Dawniej w kącie chłopskiej izby ustawiano 

snop zboża o dużych i pełnych kłosach. 

Natomiast w jadalniach szlacheckich oraz u 

drobnej szlachty często pojawiały się cztery 

snopy wykonane z czterech różnych rodzajów 

zbóż: żyta, pszenicy, owsa i jęczmienia. Z kolei 

formą pośrednią była podłaźniczka, 

podwieszana pod sufitem w formie większej 

gałęzi lub mniejszego drzewka, przeważnie 

świerku lub sosny.    

Należy podkreślić, że najszybciej ubieranie 

choinki przyjęło się na dworach szlacheckich 

(w połowie XIX w), w chałupach chłopskich 
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powszechnie zaczęto dekorować drzewko 

dopiero w okresie międzywojennym.   

Wykonywaniem ozdób na choinkę głównie 

zajmowały się dzieci i młode kobiety. Ozdoby 

miały zazwyczaj wymowę symboliczną. 

Choinkę dekorowano jabłkami -  na pamiątkę 

rajskiego drzewa, orzechami - symbolem 

pomyślności i ozdobami z  opłatka. Na 

Mazowszu szczególnie popularną ozdobą były 

światy, czyli przestrzenne konstrukcje 

wykonywane z różnokolorowych opłatków.  

Dodatkowe nakrycie przy stole, nie było, jak 

obecnie sądzi, przeznaczone dla zbłąkanego 

wędrowca. Pozostawiano je dla dusz zmarłych 

przodków, które miały nawiedzać domostwo 

podczas Wigilii, ale też podczas świąt. Nie 

domykano drzwi, unikano też gwałtownego 

siadania na stołku, aby takiej duszyczki nie 

przygnieść. Dawniej po wigilijnej kolacji 

sprzątano dopiero w świąteczny poranek, a 

jedzenie pozostawiano na noc na  stole dla 

bliskich z zaświatów.  

Na terenach Polski stajenki pojawiły się w XIII 

w. i zawdzięczamy je franciszkanom. 

Współczesne szopki są bardzo różnorodne; 

wykonuje się je z drewna, tektury, i innych 

materiałów, z gotowymi figurami albo ręcznie 

robionymi. Są też takie z żywymi osiołkami, 

owieczkami, rybami, ptactwem, a w roli Świętej 

Rodziny bywa, że pojawiają się czasem młodzi 

małżonkowie z dzieckiem. W stajenkach 

bywają też elementy typowe dla różnych grup 

etnograficznych, jak np. stroje ludowe czy 

rękodzieło.   

Postnik, Pośnik czy Zilija? Wszystkie te nazwy 

odnoszą się do Wigilii. Po kurpiowsku Wigilia 

to Zilija. Natomiast na Boże Narodzenie 

mówiło się Gody, ponieważ stary rok godził się 

z nowym, ustępował mu miejsca.    

Postnik i Pośnik nawiązują natomiast do 

zachowywania w tym dniu postu. W dawnych 

czasach przygotowywano dania z tego, co dały 

pole, las, rzeka i staw, sad czy pasieka. W 

północnej części Mazowsza na stołach 

królowały kiedyś kluski z makiem, czerwony 

barszcz z uszkami, pierogi z grzybami, groch z 

kapustą czy śledzie podawane zwykle z 

kartoflami. Pyszności! 

Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś 

nowego i zainteresował Was przedstawiony 

przeze mnie temat      . 

Anna Formanowicz, klasa 7 b  

  

Zwyczaje bożonarodzeniowe na Podlasiu 

Okres bożonarodzeniowy obfituje w wiele 

różnych obrzędów i zwyczajów. W dawnych 

czasach cały dzień wigilijny wypełniały 

wróżby, obowiązywały różnego typu zakazy i 

nakazy. Przede wszystkim należało wcześniej 

wstać, żeby nie mieć z tym kłopotu przez cały 

rok. Dla zachowania zdrowia należało się umyć 

w rzece lub strumieniu. Czynność ta spełniona 

w szafliku z wrzuconą monetą, miała 

spowodować, żeby się pieniądze człowieka 

trzymały. Aby nie wymieść z domu szczęścia, 

starano się niczego sąsiadowi nie pożyczać, 

wręcz należało ukraść, co miało zapewnić 

szczęście. Od dzieci wymagano 

posłuszeństwa, przestrzegając przed karą, która 

przez cały rok byłaby im wymierzona. Wiele 

wróżb dotyczyło pogody.  I tak jasny dzień, a 

według innych wyiskrzone niebo 
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prognozowało, że kury będą się dobrze niosły, 

niebo pochmurne zwiastowało obfitość mleka, 

natomiast szron - urodzaj.  

Liczba potraw w chłopskich katolickich 

domach na Podlasiu musiała być nieparzysta i 

nie przekraczała zwykle pięciu do siedmiu. 

Potrawy miały być z ogrodu, pola, lasu i wody. 

A więc prażony groch, bób, ziemniaki, grzyby, 

ryby, kompot z gruszek lub jabłek i kisiel z 

owsa. Na Podlasiu również katolicy spożywali 

kutię - gotowane ziarna pszenicy z dodatkiem 

maku, miodu, a czasem bakalii.  

W trakcie wieczerzy wigilijnej występowały 

praktyki magiczne. I tak w trosce o dobre zbiory 

rzucano pod powałę słomę, z której oby jak 

najwięcej źdźbeł zaczepiło się o belki, gdyż 

spodziewano się zebrać tyle kop zboża.  

Pomyślności w gospodarstwie miało służyć 

podrzucanie łyżką do sufitu kutii, kaszy czy 

grochu (tradycyjnych potraw). Z wyglądu 

wyciągniętych spod obrusa źdźbeł siana 

wróżono, czy dziewczyna wyjdzie za mąż, a 

przez liczenie kołków w płocie lub drew 

przyniesionych w naręczu - o stanie cywilnym 

przyszłego męża. Pobudzano też psy do 

szczekania i z kierunku,  z którego pies 

zaszczekał, miał przyjść kawaler. Jako prezenty 

dla dzieci służyły jabłuszka i orzechy. Siano 

spod obrusa z resztkami opłatków zanosi się 

zwierzętom. Na mszę św. odprawianą o północy 

wybiera się do dziś większość domowników. 

Pasterkę rozpoczynała i obecnie w niektórych 

kościołach na Podlasiu rozpoczyna gra na 

ligawce.   

  

Na podstawie: 
https://www.niedziela.pl/artykul/45041/nd/Zwyczaje-
bozonarodzeniowe-na-Podlasiu  

Agnieszka Formanowicz, kl.4 b  

  

Tradycyjne święta u górali 

W każdym regionie Polski święta wyglądają 

troszeczkę inaczej. W większości jednak 

wigilię uznaje się za główną część obchodów 

świąt Bożego Narodzenia. Na Podhalu 24 

grudnia jest jedynie początkiem tradycyjnych 

obchodów. Po Pasterce u górali rozpoczynają 

się tzw. ,,podłazy”. Jest to zwyczaj odwiedzania 

przez kawalerów panien, które przypadły im do 

gustu. Zgodnie z wierzeniami życzenia 

wypowiadane w święta mają magiczną moc 

spełniania się, więc życzy się innym 

wszystkiego co najlepsze. Następnego dnia, 25 

grudnia, chłopcy kontynuują ,,podłazy”. 

Chodzą od domu do domu, wchodzą do nich i 

obsypują ziarnem ich domowników. 

Śpiewają wtedy także okolicznościowe 

przyśpiewki. Często dostają od domowników 

pieniądze oraz słodycze. Kolejnego dnia, w 

dzień św. Szczepana zaczyna się okres 

kolędowania na Podhalu. W kościele święci się 

wtedy zboża, które na wiosnę sieje się w polu, 

aby zebrać lepszy plon. Sam dzień 26 grudnia 

upływa w bardzo radosnej atmosferze, po 

kościele przebywa się w domach, by wspólnie 

śpiewać kolędy. Tego dnia niezamężne 

dziewczyny zamiatają też wszystkie kąty, w 

których może kryć się brud i bałagan. 

Wyrzucając śmieci sprawdzają czy w pobliżu 

nie ma wrony lub sroki. Strona, z której nadleci 

ptak, wskazuje kierunek, z którego nadejdzie 

przyszły małżonek. Najczęściej zamiast ptaków 

nadchodzi jednak korowód kolędników, 

https://www.niedziela.pl/artykul/45041/nd/Zwyczaje-bozonarodzeniowe-na-Podlasiu
https://www.niedziela.pl/artykul/45041/nd/Zwyczaje-bozonarodzeniowe-na-Podlasiu
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tradycyjnie przebranych za postaci pasterzy, 

królów, aniołów i diabłów. Przebierańcy 

powtarzają stare, tradycyjne formułki dla 

pasterza i Marii oraz Józefa. Kontycek 

(góralskich pastorałek) znają od rodziców oraz 

dziadków. W zamian za przebranie dostają 

słodycze lub pieniądze. Kolędowanie i 

świąteczna, góralska atmosfera trwają aż do 

Święta Trzech Króli.  

Źródło:  
Święta Bożego Narodzenia na Podhalu (portaltatrzanski.pl)  

 Aleksandra Weiss, 8c  

  

Czy wiecie jak obchodzi się Święta Bożego 

Narodzenia na Kaszubach?  

Kaszuby to region, który ze względu na swoje 

położenie, jest bogaty w wszelkiego rodzaju 

ryby. Tradycyjny, wigilijny stół na Kaszubach 

był dość skromnie zastawiony. Przeważały tu 

potrawy z suszonych owoców i grzybów, fasoli, 

grochu, maku, kapusty, ziemniaków i ryby. 

Ilość potraw w przeszłości nie mogła 

przekroczyć 10.    

Na stole wigilijnym pojawiają się głównie 

śledzie przyrządzane na różne sposoby, na 

przykład popularne – śledzie po kaszubsku.  Są 

także sieje, węgorze, łososie – wędzone, 

pieczone, duszone. Jednym z kaszubskich 

świątecznych specjałów są pierogi rybne. W 

zależności od regionu Polski na wigilijnym 

stole pojawiają się zupy różnego rodzaju: 

barszcz, grzybowa, rybna, migdałowa czy zupa 

wigilijna z suszonych owoców.  Najbardziej 

popularną potrawą wigilijną pochodzącą z 

Kaszub jest zupa o nazwie „brzad”. Jest ona 

przyrządzana z różnych suszonych owoców – 

śliwek, gruszek, jabłek, moreli i brzoskwiń, do 

której dodaje się starte ziemniaki, a całość 

zagęszcza się mąką i zabiela śmietaną. 

Zupa ta podawana jest na słodko. Inną ciekawą 

zupą kaszubską jest słodka zupa 

brukwiowa. Gotowana jest ona z włoszczyzny, 

żółtej brukwi, ziemniaków z dodatkiem 

przypraw takich jak: majeranek, ziele 

angielskie i cukier, dzięki którym nabiera 

właściwego smaku.   

W ramach świątecznego deseru Kaszubi podają 

miodny kuch – tradycyjny wypiek kuchni 

kaszubskiej z dodatkiem miodu, tartej marchwi 

i orzechów, często wzbogacany jest bakaliami, 

a na wierzchu smarowany 

warstwą czekoladową lub marmoladą. Na 

kaszubskich stołach podczas świąt można 

znaleźć także inne słodkości takie jak: pierniki, 

serniki, drożdżówki, różnego rodzaju 

ciasteczka świąteczne.  

Choinkę na Kaszubach przystraja się dopiero w 

wigilię. Kiedyś na gałązkach drzewka wieszano 

jabłka i ciastka. Według prastarych wierzeń, 

Wigilia Bożego Narodzenia to jest jedyna tak 

noc, w której zwierzęta mówią ludzkim głosem. 

Są one częstowane resztkami wigilijnej kolacji. 

Trzeba jednak uważać, ponieważ 

podsłuchiwanie zwierząt w wigilijną noc może 

przynieść całej rodzinie pecha.   

W regionach Polski, które znajdowały się w 

przeszłości pod zaborem pruskim, zamiast 

Mikołaja, można spotkać 

Gwiazdora.  Kaszubski Gwiazdor ubrany jest w 

odwrócony na spodnią stronę kożuch i 

przewiązany jest w pasie słomianym sznurem. 

Na głowie ma myce (czapkę), na nogach 

skorznie (kalosze), a w ręce korbacz (rózgę), ale 

również kosz z łakociami dla grzecznych dzieci. 

Na twarzy ma maskę z cielęcej skóry, która 

nazywa jest larwą. Dzisiaj najczęstszym 

strojem Gwiazdora jest przyozdobiony 

kolorowymi wstążkami płaszcz i słomiana 

korona.   

Zadaniem Gwiazdora jest odpytanie dzieci ze 

znajomości pacierza i dowiedzenie się od ich 

rodziców, czy dzieci były grzeczne. 

Niegrzeczne dzieci Gwiazdor karci rózgą, a 

grzeczne dostają on niego smakołyki z kosza.  

https://portaltatrzanski.pl/wiedza/kultura/swieta-bozego-narodzenia-na-podhalu,1739
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W wigilię odwiedzają kaszubskie domy 

także kolędnicy, nazywani Gwiazdką – to wiele 

kolorowych postaci. Jest wśród nich 

prowadzący lub oprowadzacz, który ubrany jest 

w mundur. Często nazywany jest policjantem. 

Pilnuje on dyscypliny i porządku w grupie. 

Wśród kolędników jest też Gwiazdor, który 

karze lub nagradza dzieci. Gwiazdkę, tworzą też 

Baba z Dziadem, zwani też Strechem, którzy 

odgrywają krótką scenkę małżeńskiej kłótni, 

zakończoną zgodnym tańcem, zachęcając do 

tańca również domowników. Para ma ze sobą 

dziecko, to jest lalka, którą niesie Baba. Oboje 

wypraszają dary, ciasta, i wędliny.  

Andrzej Formanowicz, klasa 6 A  

 

Święta na Śląsku  

Jakie są śląskie zwyczaje bożonarodzeniowe? 

Boże Narodzenie na Śląsku obfituje w tradycje, 

które nie są znane w innych częściach Polski. 

Pamiętajcie, że prezenty na Górnym Śląsku 

przynosi Dzieciątko, które jest uosobieniem 

dzieciątka Jezus narodzonego w Betlejem. 

Tradycyjnie prezenty znajduje się pod choinką. 

Podczas gdy prawie cała Polska w święta 

Bożego Narodzenia zajada się pierogami i 

barszczykiem, na tradycyjnym śląskim stole 

próżno tych specjałów szukać. Co więc jada się 

na Śląsku? Kamil – dumny gorol z korzeniami 

spod Częstochowy (znaczy „nie Ślązak”, choć 

urodzony w Gliwicach) do dziś nie do końca 

potrafi zaakceptować moczki, makówek i zupy 

z rybich podrobów (a ona jest 

najpyszniejsza!!!). Śląska Wigilia to przede 

wszystkim tradycja, zestaw 

podawanych potraw od lat się nie zmienia. 

Myślę, że minie jeszcze sporo czasu, zanim do 

kanonu śląskich dań trafią pierogi, śledzie czy 

inne kutie. Co więc ląduje na wigilijnym stole u 

praktykujących śląskie zwyczaje rodzin?  

 Źródła: Podrozehani  

Julia Marek, 6a  
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Świąteczne lustro 

Dzwonków w okolicy już słychać dzwonienie,  

A kolędnicy śpiewają już swoją świąteczną 

pieśń,   

Niektórzy już świąteczne wieczerze zaczynają 

jeść,  

A mama na stół świąteczny przyniosła już 

jedzenie.  

Już w całym domu czuć przepiękny zapach 

świąt,  

Wiele dzieci zajada się już świątecznymi 

piernikami,  

A niektórzy zachwycają się już świątecznymi 

prezentami.  

A ja… Już nie dam rady i uciekam stąd...  

  

J już biegnę i uciekam przez ten gęsty myśli las,  

Próbując zapomnieć o bólu i zmienić czas,  

Pragnę uciec tam, gdzie ktoś doceni mnie.  

  

I już nie wiem, co dalej zrobić mam,  

Czy można coś zrobić, aby cofnąć ten czas?  

A on goni i goni ciągle mnie…Ale czy poddać 

mam się?...  

  

Anna Formanowicz, 7 b  

 Sonet o Bożym Narodzeniu  

  

Święta Bożego Narodzenia,  

Wypadają raz do roku!  

Po wigilii pełnej wspomnień,  

Wykwintnych smaków i prezentów.  

  

Stół przystrojony potrawami,  

Choinka cudnie odziana,  

Za oknem śniegu sporo,  

I gwiazd na niebie.  

  

Pod obrusem już siano leży,  

Wśród wielu potraw,  

Karp leży tłusty.  

  

Opłatek zaraz rozdany,  

Siedzi rodzina kochana,  

Przy wigilijnym stole.  

  

Iga Pietras 7b  
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Najdziwniejsze dni w grudniu  

4 grudnia  

• Międzynarodowy Dzień Geparda, 

https://www.youtube.com/watch?v=XDbpFWkR41k  

  

  

5 grudnia  

• Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

• Światowy Dzień Gleby   

  

6 grudnia 

• Dzień Anioła  

• Mikołajki  

Mikołajki – tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, 

biskupa Miry. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj (a 

właściwie osoba przebrana za niego) przynosił dzieciom prezenty. 

Współcześnie w Polsce nocą podkłada się dzieciom drobne upominki, małe 

zabawki a przede wszystkim słodycze.   

  

9 grudnia 

• Międzynarodowy Dzień Medycyny Weterynaryjnej  

11 grudnia  

• Dzień Chruścików   

Przepis na chruściki  

Składniki:  

• 2 szklanki mąki pszennej (=300g)  

• 4 żółtka  

• 1 łyżka spirytusu (lub ocet 6%)  

• Pół łyżeczki cukru   

• pół łyżeczki soli  

• około. 5 łyżek gęstej, kwaśniej śmietany  

• olej lub smalec do smażenia  

• cukier puder do posypania   

https://www.youtube.com/watch?v=XDbpFWkR41k


Nr 3 (201) grudzień 2020 
 

S t r o n a  11 | 28 

 

Sposób przygotowania:  

Mąkę wymieszać z cukrem i solą. Dodać żółtka, spirytus i śmietanę. Zagnieść na jednolitą masę. 

Następnie przełożyć ciasto na blat i zbijać drewnianym wałkiem ok. 10- 15 minut. (Należy uderzać 

wałkiem w ciasto rozpłaszczając je, po czym ponownie zwinąć i znów zbijać wałkiem. Dzięki zbijaniu 

ciasto będzie jednolite, elastyczne, a po usmażeniu kruche i z dużą ilością bąbelków). Ciasto 

rozwałkować porcjami cieniutko na blacie posypanym lekko mąką. (Ważne jest, aby blat podsypywać, 

jak najmniejszą ilością mąki. Ciasto oczekujące na rozwałkowanie należy przykryć ściereczką, żeby nie 

obsychało). Ciasto pokroić najpierw na paski o szerokości ok. 3- 4 cm, następnie na prostokąty lub 

równoległoboki o długości ok. 9- 10 cm. (Ja robię na oko tak, aby faworki ładnie wyglądały;)). Każdy 

kawałek naciąć w środku i przez nacięcie przeciągnąć jeden koniec.   

   Faworki smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty kolor. Wyjmować łyżką cedzakową i 

osączyć na ręczniku papierowym z tłuszczu. Gdy ostygną posypać grubo cukrem pudrem.   

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/ciastka-male-wypieki/268-faworki-chrust  

 

17 grudnia  

• Dzień bez Przekleństw  

19 grudnia  

• Dzień wiecznie zielonych roślin  

20 grudnia – 

• Dzień Ryby   

Czy wiecie że ponad 32 tysiące współcześnie żyjących gatunków opisano 

naukowo, a co roku naukowcy opisują 100–150 nowych gatunków 

morskich i nieco więcej słodkowodnych. Szacuje się, że nie odkryto 

jeszcze co najmniej 5000 gatunków, głównie ryb głębinowych ze strefy 

klimatu tropikalnego. W Polsce występuje około 120 gatunków.  

Moją ulubioną rybką jest barwniak szmaragdowy. 

  

  

  

21 grudnia  

• Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek  

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/ciastka-male-wypieki/268-faworki-chrust
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24 grudnia  

• Dzień Raju, no i oczywiście WIGILIA BOŻEGO 

NARODZENIA  

 

25 rudnia  

• Dzień ciasta dyniowego 

https://www.kwestiasmaku.com/zielony_srodek/dynia/ciasto_dyniowe/przepis.html  

 

 

 

 

26 grudnia  

• Dzień rzucania owsem w wieśniaków  

Rzucanie owsem daje wiarę w nowe życie, urodzaj. Zwyczaj ten 

najdłużej zachował się w Małopolsce, gdzie na mało żyznej ziemi 

rolnicy sadzili owies  na mąkę oraz paszę dla zwierzyny.  

 

27 grudnia  

• Dzień odpoczynku po świętach  

29 grudnia  

• Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych  

https://www.youtube.com/watch?v=XDbpFWkR41k  

Niedźwiedź polarny – gatunek dużego ssaka drapieżnego z 

rodziny niedźwiedziowatych, zamieszkującego Arktykę. Jest 

drapieżnikiem szczytowym  w zasięgu swojego występowania. 

Grube futro i warstwa tłuszczu chronią go przed zimnem.  

  

30 grudnia  

• Dzień Serka Wiejskiego   

https://www.kwestiasmaku.com/zielony_srodek/dynia/ciasto_dyniowe/przepis.html
https://www.youtube.com/watch?v=XDbpFWkR41k
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31 grudnia  

• ostatni dzień w roku   

  

  

Agnieszka Formanowicz, klasa 4b  

 

 

 Co w „34” piszczy?  
 

10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy 

Dzień Praw Człowieka. Święto zostało 

ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w 

rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka w 1948 roku. Co roku 

obchodzimy ten dzień w szkole w ciekawy 

sposób. W tym roku wszystko jest inaczej. 

Panie pedagog i psycholog przygotowały 

bardzo ciekawą prezentację, którą mogliśmy 

obejrzeć na stronie szkoły.   

 Red. 

Konkursy 

Mimo tego, że większość z nas uczy się zdalnie 

z domu, możemy wykazać się w wielu 

dziedzinach, biorąc udział w różnych 

konkursach 

odbywających się 

w szkole. Teraz 

częściej niż 

zwykle śledzimy 

stronę internetową 

szkoły i czytamy 

ogłoszenia w 

Librusie. Tego 

naprawdę jest 

dużo. Mamy w 

czym wybierać – 

konkursy 

plastyczne, muzyczne, informatyczne, w 

pisaniu na klawiaturze, na plakat o prawach 

dziecka, na bombkę świąteczną i… wiele 

innych. Uczniowie „34” nie mogą narzekać na 

nudę.   

Czy już wybrałeś konkurs, w którym weźmiesz 

udział?  
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Kuźnia talentów 

Najważniejsza jest miłość  

  

Czasy mamy trudne  

I w pandemii bezpieczeństwo jest złudne.  

Wszyscy z zasłoniętymi twarzami chodzimy  

I emocji innych ludzi nie widzimy.  

Zachowując dwumetrowy dystans od siebie  

Bezwiednie oddalamy się od siebie  

Mimo iż te wszystkie przeszkody  

Nie ułatwiają życia wygody.  

I choć w tych dniach sparaliżowani w domach 

siedzimy  

To jednak oznaki miłości widzimy  

Bo gdy bliźni pomocy potrzebuje  

To niejeden chętnie go poratuje  

Kucharz posiłki ugotuje  

Dobroczyńca zasponsoruje  

Kierowca do drogi się przygotuje  

I tak miłość na tym świecie kiełkuje.  

Marek Satkiewcz, 6 f  

  

Pustka  

Pragnę wydobyć mój wewnętrzny głos,  

lecz w moim wnętrzu całkowita pustka.  

Próbują mi pomóc różne narządy:  

mozg, serce, a nawet trzustka.  

Wciąż nic się nie dzieje,  

więc powoli oddycham.  

Przychodzą różne pomysły,  

lecz je wszystkie odpycham.  

Chwilę się zastanawiam,  

oddalam to, co niepotrzebne.  

Nic się tu nie układa.  

Chciałbym mieć myśli podniebne.  

Szukam inspiracji za oknem,  

spoglądam na jesienne drzewa.  

Zaglądam w oczy aniołom  

i patrzę, o czym natura śpiewa.  

Czym więc tę pustkę zapełnić?  

Jakie słowa są konieczne?  

Może napiszę więc o tym,  

że niektóre pytania są wieczne...  

                         Eryk Nieszczerzewski, 7 d  

  

Życie  

Szumią wierzby w zagajniku  

Pluska strumyk w lasku obok  

Bocian leniwie w gnieździe klekocze  

Słońce świeci jasnym blaskiem  

Nad moją głową wróbel przelatuje  

A ja w tym wszystkim siedzę i rozmyślam  

Rozmyślam nad życiem...  

                            Olivier Sadowicz, 7 d  

  

Nie potrzebuję…  

Nie potrzebuję słów, by coś powiedzieć.  
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Nie potrzebuje uśmiechy, by być szczęśliwą.  

Nie potrzebuje zgody, by coś zrobić.  

Nie potrzebuję muzyki, by tańczyć.  

Nie potrzebuje perfekcji, by być idealną sobą.  

Wystarczy to jedno spojrzenie,  

Którym mogę wyrazić wszystko.  

                          Małgorzata Tomczak, 7 d  

  

Kącik mola książkowego  

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jest to 

niezwykły czas, w którym wszyscy jesteśmy dla 

siebie mili, przeżywamy narodzenie Jezusa 

Chrystusa (chrześcijanie) i obdarowujemy się 

prezentami. Wszystko jest super, dopóty dopóki 

nie przyjdzie czas na wybranie prezentu dla 

bliskiej osoby. Nie wiem, czy jest wśród Was 

jest choć jedna osoba, która nigdy nie 

zastanawiała się nad zakupem prezentu, bo 

zawsze od razu wie, co kupić bliskiej osobie. 

Myślę, że wielu z Was ma takie problemy. W 

tym numerze chciałabym Wam polecić kilka 

propozycji na prezent dla przyjaciółki albo 

koleżanki. Prezenty będą oczywiście z zakresu 

literatury.  

Pierwszą propozycją jaką chciałbym Wam 

polecić jest seria książek autorki Kristin Gier pt. 

„Trylogia czasu”. W jej skład wchodzą trzy 

bardzo ciekawe i wciągające powieści, a 

mianowicie: „Czerwień Rubinu”, „Błękit 

Szafiru” i “Zieleń Szafiru”. Ja przeczytałam 

wszystkie te książki i naprawdę uważam, że są 

bardzo ciekawe. Pierwszą część trylogii 

otrzymałam pod koniec piątej klasy na 

zakończenie roku szkolnego. Na początku 

odłożyłam tę książkę na półkę, sięgnęłam po nią 

dopiero wiosną tego roku. Przeczytałam ją w 

niecały tydzień, od razu po skończeniu tej 

książki mama kupiła mi kolejne części. 

Książki mają około 350 stron, nie posiadają 

ilustracji, ale fabuła jest tak wciągająca, że 

ilustracji w ogóle nie potrzeba. Trylogia 

opowiada o dziewczynie, która okazała się 

podróżniczką w czasie (bo posiadała gen, który 

teoretycznie miała posiadać jej kuzynka). 

Bohaterka zaczęła niekontrolowanie przenosić 

się w czasie, bo to nie ona, ale jej kuzynka była 

do takich podróży przygotowywana przez wiele 

lat. Dziewczyna przez wszystkie części trylogii 

uczy się podróżować w czasie, odkrywa różne 

tajemnice, poznaje nieznane jej dotąd historie 

rodzinne. Musi stawić czoła wielu wyzwaniom 

i połączyć życie licealistki z życiem 

podróżniczki w czasie....i kto wie, czy nie 

poznaje miłości swojego życia?... Naprawdę 

bardzo polecam Wam tę trylogię, a jeżeli Wam 

się spodobała moja refleksja na temat tych 

książek, to może Wy sami poprosicie o taką 

książkę pod choinkę? Książki można kupić np. 

w empiku lub na allegro (ale także w wielu 

innych księgarniach internetowych) albo 

pobrać za darmo w postaci pdf.   
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A oto linki do strony na której można je 

pobrać:   

https://docer.pl/doc/n0v8xe1  - Czerwień 

Rubinu  

https://docer.pl/doc/n0v8x8x  - Błękit 

Szmaragdu   

https://docer.pl/doc/n8nnxc  - Zieleń Szafiru   

Pakiet trzech książek można najtaniej kupić za 

ok. 70 zł, a każdą książkę osobno można kupić 

do 30 zł.  

Dwie kolejne książki, które Wam polecam, to 

komiksy autorstwa Rainy Telgemeier pt.: 

„Uśmiech” i „Siostry”. 

Komiks pt. „Uśmiech” 

dostałam na Gwiazdkę 

zeszłego roku od mojej 

Mamy i przeczytałam ją 

jednego wieczoru. Naprawdę 

ją polecam. Drugi komiks 

dostałam później, ale także 

był bardzo ciekawy. Autorka 

jest główną bohaterką tych 

historii. Komiksy 

opowiadają o dziewczynie, 

nieszczęśliwej dziewczynie. Ma ona różne 

problemy. W komiksie 

„Uśmiech” dziewczyna 

wybiła sobie dwa zęby, 

dokładnie dwie jedynki. 

Miała także różne problemy 

związane z dojrzewaniem… 

I od tego momentu nie umiała 

być szczęśliwa. Przez kilka 

lat nosiła różne aparaty na 

zęby, i różne zastawki, aby 

naprawić zgryz, jednaki i tak 

w końcu nie wyglądało to 

wszystko dobrze. Bohaterka 

w końcu zaczęła to akceptować i na jej twarzy 

pojawił się...uśmiech      . Komiks pt. „Siostry” 

opowiada o relacjach bohaterki z siostrą i z 

rodziną. Dziewczyna przypomina sobie, jak jej 

siostra była mała i wraca myślami do tych 

wspomnień. Kłóci się z siostrą… Rodzice 

bohaterki również się kłócą… Ona ma 

niebawem pojechać z mamą i rodzeństwem do 

kuzynów w innym stanie USA… A ta podróż 

ma trwać tydzień… A jak ona wytrzyma przez 

tydzień w samochodzie z nienawidzącą jej 

siostrą?... Co się będzie działo  dalej?  O tym 

możecie doczytać w książce, jeżeli Wam się 

spodobała moja propozycja      . Jeżeli 

zainteresowałam Was, to polecam kupić te 

komiksy na prezent dla przyjaciółki, a może 

nawet dla  siebie      ?  Komiksy polecam, także 

z uwagi na piękne ilustracje. Książki można 

kupić w księgarniach internetowych w cenie do 

30 złotych za każdą.  

Mam nadzieję, że zaciekawiły Was 

przedstawione przeze mnie propozycje i z nich 

skorzystacie. Mnie te książki oczarowały i 

sięgam po nie czasami, i ciągle mnie 

zaskakują!  

Ania Formanowicz, 7B  

  

Świątecznie – w grach 

Okres świąt to okazja, aby odwiedzać 

najbliższych, ale skoro ze względu na 

pandemię, musimy teraz głównie siedzieć w 

swoich domach, to granie może być ciekawym 

rozwiązaniem na długie zimowe wieczory. W 

różnych grach na Boże Narodzenie są 

wydawane aktualizacje. W grze Fortnite co 

roku w okresie przedświątecznym „wychodzi” 

taka aktualizacja. W tym roku w Fortnite są 

specjalne wyzwania, za które można otrzymać 

świąteczne prezenty w postaci 

superprzedmiotów, np. świąteczną muzykę, 

plecak, który jest świątecznym papierem i 

świąteczną lotnię. Nawet zmienił się sklep w 

https://docer.pl/doc/n0v8xe1
https://docer.pl/doc/n0v8x8x
https://docer.pl/doc/n8nnxc
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grze i jest w nim wiele świątecznych skinów 

(postaci). Na wyspie, na której toczy się 

cała  gra, pojawił się świąteczny boss.  Jedna 

część mapy jest pokryta śniegiem. Na wyspie są 

też ozdobne choinki. Nie tylko w Fortnite są 

święta. Np.: w grze Pokemony prószy śnieg, 

pojawiają się nowe zimowe pokemony i 

ciekawe świąteczne wyzwania, np. trzeba 

złapać dziesięć zimowych pokemonów.    

Życzę powodzenia        

Andrzej Formanowicz, klasa 6A  

 

 

WYBITNE KOBIETY  
Olga Tokarczuk - nasza noblistka!  

Na pewno każdy z Was 

słyszał o Oldze 

Tokarczuk. Dostała ona 

bowiem w 2018 roku 

Nagrodę Nobla z 

dziedziny literatury. 

Dzisiaj chciałabym Wam 

przybliżyć tę postać od 

innej strony       

Zacznijmy od tego, że 

urodziła się  29 stycznia 

1962 w Sulechowie. Jej 

rodzice byli 

nauczycielami, a nazywali 

się Wanda i Józef. Olga 

miała także siostrę. Co 

ciekawe Olga miała 

interesujące raczej 

niespotykane w Polsce 

drugie imię. Mianowicie: Nawoja       

Była wychowywana w Klenicy, skąd przeniosła 

się z rodzicami do Kietrza. Tam ukończyła 

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila 

Norwida. Olga jest absolwentką Wydziału 

Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 

czasie studiów, jako wolontariuszka 

opiekowała się osobami z problemami 

psychicznymi. Zainteresowała się również 

pracami Carla Junga, co wywarło wpływ na jej 

twórczość. Po studiach pracowała jako 

psychoterapeutka w poradni 

zdrowia  psychicznego w 

Wałbrzychu.                   

 

 

Olga Tokarczuk napisała wiele ciekawych i 

nagradzanych powieści. Zdobyła także wiele 

różnych nagród. Jest laureatką The Man Booker 

International Prize 2018 za powieść 

„Bieguni”  oraz jest dwukrotną laureatką 

Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: 

„Bieguni” i „Księgi Jakubowe”.  

 Jak podała Szwedzka 

Akademia, pisarka 

otrzymała Nagrodę Nobla 

"za wyobraźnię 

narracyjną, która z 

encyklopedyczną pasją 

prezentuje przekraczanie 

granic jako formę życia".  

  

Jest feministką. Wspiera działania na rzecz 

ochrony środowiska, praw zwierząt, 

równouprawnienia i społeczeństwa 

obywatelskiego. Jest członkinią Rady Fundacji 

im. Stefana Batorego. Regularnie uczestniczy w 

paradach równości. Co ciekawe, Olga 

Tokarczuk jest weganką.  
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Jej działalność, 

poglądy oraz 

twórczość były 

często obiektami 

krytyki ze strony 

niektórych mediów 

prawicowych i 

konserwatywnych.  

Podziwiam Olgę Tokarczuk za to, że jest osobą, 

która nie tylko pisze powieści, ale jest także 

działaczką społeczną i pomaga ludziom       

Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam postać tej 

niezwykłej kobiety    

                                                                            

                                  Anna Formanowicz, 7 b  

Tajemnice świata 

Święta tuż, tuż... Na gwiazdkę gotuje się 

mnóstwo różnych potraw, piecze się rozmaite 

ciasta i słodkości, jednak zawsze wśród nich 

pojawiają się pierniki. Z tej okazji w 

świątecznym numerze „Szkolniaczka” 

przedstawię Wam parę ciekawostek o tych 

przepysznych ciastkach.  

Kiedy powstał pierwszy piernik?  

Już w starożytności powstał przepis na pierwsze 

pierniki, chociaż wtedy jeszcze się tak nie 

nazywały. Popularne wtedy były ciastka 

smarowane miodem, nazywane miodownikami. 

W jednej z ksiąg kucharskich z tamtych czasów 

znalazł się przepis na miodownik z pieprzem. 

Niestety do średniowiecza zapomniano o 

piernikach.  

Kto jadł pierniki w średniowieczu?  

W średniowieczu z wypraw krzyżowych 

przywieziono duże ilości nieznanych wcześniej 

przypraw. Według rzymskich przepisów zaczęli 

je piec zakonnicy, m. in. benedyktyni. Potem 

powstały specjalne cechy skupiające 

rzemieślników produkujących wyroby 

piekarnicze i pierniki. Mimo to na nie mogli 

pozwolić sobie tylko bogaci ludzie, ponieważ 

pierniki malowano, a nawet czasem pozłacano.  

Skąd wzięła się polska nazwa piernika?  

Polska nazwa piernika pochodzi od 

starodawnego słowa pierny oznaczającego 

pieprzny. Nazwa ta dobrze oddaje charakter 

polskich pierników zawierających przyprawy o 

intensywnym zapachu. Określenia tego 

używano już w XVI w.  

Jak, według legendy, powstały pierniki?  

Legenda głosi, że pierniki w średniowieczu 

powstały przez przypadek. Podczas wyrobu 

ciasta przypadkowo dodano do niego 

przyprawy korzenne. Efekt zasmakował jednak 

klientom i od tej pory w cukierni, której się to 

stało można było codziennie kupić pierniki.  

Co, oprócz pierników, wyrabiali piernikarze i 

ile musieli się uczyć?  

Piernikarze robili także wyroby marcepanowe, 

które w średniowieczu były zalecane jako lek 

przy chorobach płuc. Aby zostać piernikarzem, 

trzeba było uczyć się 2 lata, czyli o pół roku 

dłużej niż przyszli piekarze. Jednak nauka się 

opłacała, ponieważ piernikarze zarabiali nawet 

5 razy więcej niż ciastkarze i piekarze, 

ponieważ pierniki były wtedy produktem 

luksusowym.  

Jakie powiedzenie o toruńskich piernikach 

funkcjonowało w XVII wieku?  

W XVII wieku w Polsce było powiedzenie 

mówiące o słynnych rzeczach w Polsce. Były 

to: gdańska gorzałka, toruński piernik, 

krakowska panna i warszawski trzewik.    

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zerknij na:  

Źródła:   

Pierniki Ciekawostki o piernikach. Piernik, 

wszystko o pierniku (sadurski.com)  

Ciekawostki o piernikach. Pierniki - historia, 

legendy (superpolonia.info)  

Dowiedziała się Aleksandra Weiss, 8 c  

https://sadurski.com/pierniki-ciekawostki-o-piernikach/#:~:text=Ciekawostki%20o%20piernikach%20%2A%20Nie%20wiemy%20na%20pewno,%28Zygmunt%20III%2C%20W%C5%82adys%C5%82aw%20IV%29%2C%20%C5%9Bwi%C4%99tego%20Miko%C5%82aja%20i%20%C5%9Bw.
https://sadurski.com/pierniki-ciekawostki-o-piernikach/#:~:text=Ciekawostki%20o%20piernikach%20%2A%20Nie%20wiemy%20na%20pewno,%28Zygmunt%20III%2C%20W%C5%82adys%C5%82aw%20IV%29%2C%20%C5%9Bwi%C4%99tego%20Miko%C5%82aja%20i%20%C5%9Bw.
http://superpolonia.info/ciekawostki-o-piernikach/
http://superpolonia.info/ciekawostki-o-piernikach/
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Co w dalekich krajach? 

Święta, święta, święta… Kto nie czeka na 

kolorowe bombki i łańcuchy światełek. Dzisiaj 

dowiecie się, jak ludzie obchodzą święta w 

różnych krajach. Boże Narodzenie i Wigilia to 

dni, na które zawsze czekamy. Kojarzą nam się 

z czasem spędzanym z rodziną, stołem 

uginającym się od świątecznych potraw i 

prezentami. Święta to tradycja, którą każdy 

celebruje na swój własny sposób i wykorzystuje 

swoje ulubione rodzinne tradycje. 

Postanowiłam  sprawdzić, jak święta Bożego 

Narodzenia są obchodzone w innych krajach. 

Zaciekawieni? Zapraszam do lektury. 

Zobaczmy zatem, co ląduje na stołach w innych 

krajach, czy pojawia się Mikołaj, jakie 

dekoracje dominują. Ogólne spojrzenie na to 

jak świat (głównie katolicki) celebruje urodziny 

Jezusa.  

Argentyna  

 Zastanawia Was, jak wygląda celebracja w 

Ameryce Południowej? Otóż kolacja wigilijna 

rozpoczyna się bardzo późno, bo o 22/23. 

Argentyńczycy często kolację spożywają przy 

grillu w ogrodzie. W Argentynie nikt nie pości, 

mając tak doskonałe steki. To idealne danie, 

żeby właśnie nim celebrować narodziny 

Chrystusa.   

 

 

Armenia   

Kraje prawosławne, leżące na Wschód od 

naszej granicy, obchodzą wszystkie święta 13 

dni później. W ich kalendarzu religijnym Boże 

Narodzenie wypadnie w Trzech Króli (6.01). 

Bardzo dużo mieszkańców Armenii na 

tydzień przed postem nic nie je… niezła 

noworoczna głodóweczka.  

 Japonia   

Idziemy jeszcze dalej na wschód i tak trafiamy 

do Japonii.  Zdziwieni? Ja też, głównie dlatego, 

że w Japonii liczba chrześcijan jest na 

poziomie około 1,5% populacji, a 57% 

obywateli nie utożsamia się z żadną religią, z 

kolei ponad 1/3 z buddyzmem. Jednak kwestie 

religijne nie przeszkadzają Japończykom w 

świętowaniu.  

Finlandia   

Najpopularniejszy produkt, jaki kojarzy Wam 

się z Finlandią? Ja mam 4: Mikołaj, Muminki, 

niezniszczalne przed laty Nokie i (dla dorosłych 

oczywiście) wódka Finlandia, która pewnie 

zniszczyła niejedną dobrze zapowiadającą się 

sportową karierę. Jak się zapewne domyślacie, 

w święta dla Finów najważniejszy jest jeden 

mieszkaniec Laponii zwanym Świętym 

Mikołajem.  

Julia Marek, 6a   

  

LEGO  

Kto by nie znał słynnych klocków lego! 

Wszyscy uwielbiają konstruować z nich 

budowle. Lego… Jest to  przedsiębiorstwo 

zabawkarskie, założone przez Ole Kirka 

Christiansena 12 października 1932 roku w 

Billund w Danii. Nazwa  klocków pochodzi od 

duńskiego zwrotu Leg Dot czyli baw się dobrze. 

Ja właśnie jestem w trakcie budowania 

dwupiętrowego domku rodzinnego. Jak już 

pewnie zauważyliście, klocki lego mają 

wypustki, które umożliwiają ich doczepianie. 

Wypustki te powstały, gdy syn Ole Kirka 

Christiansena zbudował z klocków wielki 

wieżowiec, lecz gdy chciał go podnieść, rozpadł 

się. Już nawet najmłodsze dzieci mogą 

obeznawać się z Lego, gdyż jest ono podzielone 

na kategorie wiekowe. Lego jest też 

antystresowe. Przy budowaniu można się nieźle 

zrelaksować. Polecam!  

Julia Marek, 6a   
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6.12.2020  

Z pamiętnika Lusi 

Rano moja Róża popędziła do salonu. 

Podążyłam za nią i zobaczyłam paczki leżące na 

tapczanie. Róża dostała piękną piżamkę w 

pieski, poduszkę i kocyk do kompletu oraz mały 

słoik krówek mlecznych. Pani Mama dostała 

puszkę chrupiących pierniczków, ale najlepszy 

prezent dostałam ja. Dostałam nową kość do 

żucia i nowe posłanko. Potem Róża i Pani 

Mama zaczęły śpiewać kolędę:  

-Cicha noc, święta noc…  

Potem poszłyśmy na spacer i moja Pani jeździła 

na sankach. Ja natomiast brodziłam zakopana w 

śniegu. Wieczorem zmarznięta położyłam się 

pod kołdrę Róży. Jednak ta ani myślała o spaniu 

. Wymknęła się z łóżka cichutko jak myszka i 

podeszła do wieszaka z kurtkami. 

Postanowiłam ją śledzić. Róża szła ulicą daleko 

od latarni. Miała ze sobą małą paczuszkę. Moja 

Pani podeszła do skrzynki z napisem ,,Prezent 

dla ubogiego’’ i wrzuciła tam pakunek. Potem 

powiewając płaszczem, pobiegła do domu i 

położyła się spać. Nie, no nie kapuję tych ludzi!  

Julia Marek, 6a  

 

OKRĄGŁE ROCZNICE - GRUDZIEŃ 2020 

7 grudnia 1990 roku ( 30 lat temu) w II turze 

wyborów prezydenckich wygrywa LECH 

WAŁĘSA  i  zostaje I Prezydentem III RP 

wybranym w wyborach powszechnych. 22 

grudnia  Lech Wałęsa złożył na posiedzeniu 

Zgromadzenia Narodowego przysięgę 

prezydencką. Tego samego dnia na Zamku 

Królewskim odebrał z rąk ostatniego 

prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda 

Kaczorowskiego insygnia władzy 

prezydenckiej II RP.  

14 -  22 grudnia 1970 roku (50 lat temu) - 

doszło do wydarzeń grudniowych – 

protestów robotników w Polsce (demonstracje, 

protesty, strajki, wiece, zamieszki) głównie 

w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu, 

stłumione przez milicję i wojsko - w rezultacie 

zginęło ponad 40 osób.  

25 grudnia 800 roku (1220 lat temu) - w 

Rzymie odbyła się koronacja króla Franków 

KAROLA WIELKIEGO na cesarza 

rzymskiego.  

 

 

 

 

Wyboru rocznic dokonał  Dariusz 

Kołodziejczyk 

  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamieszki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gdynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gdańsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elbląg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludowe_Wojsko_Polskie
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Niemieckie tradycje świąteczne - Weihnachten in Deutschland 

Jarmarki Bożonarodzeniowe, czyli 
Weihnachtsmarkt  - zwyczaj coraz popularniejszy 
w Polsce. Na straganach, można kupić smakołyki i 
ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Jarmarki są 
uwielbiane przez Niemców i cieszą się ich dużym 
zainteresowaniem. Na jarmarkach świątecznych 
można poczuć prawdziwą magię świąt.  
 

 

 

Grzane wino, czyli Glühwein – ulubionym trunkiem 
dorosłych na jarmarkach jest grzane wino z goździkami, 
cynamonem, a czasami nawet z dodatkiem rumu.  
 

Kalendarz adwentowy, czyli Adventskalender – 
to typowo niemiecka tradycja, która w symboliczny 
sposób pozwala odliczać dni do Bożego Narodzenia. 
 

 

 

Wieniec adwentowy, czyli Adventskranz – zgodnie z 
tradycją, wieniec jest wykonany z gałązek iglastych oraz 
ozdobiony czterema świecami, symbolizującymi cztery 
niedziele adwentu, a także ciepło rodzinnej i świątecznej 
atmosfery. 
 

Aromatyczne pierniczki, czyli Lebkuchen – ten 
przysmak to nieodłączny element Świąt Bożego 
Narodzenia w Niemczech. Pierniki te są o wiele 
większe od tych, jakie przygotowujemy w Polsce. 
 

 

 Noc Krampusa, czyli Krampusnacht – według wierzeń 
ludowych Krampus to demoniczny kozioł, który jest 
przeciwieństwem Świętego Mikołaja. Jego zadaniem jest 
ukaranie niegrzecznych dzieci i oczyszczenie Ziemi ze 
zła. Parady z okazji Krampusnacht odbywają się w 
niemieckich i austriackich miastach w noc przesilenia 
zimowego. Właśnie wtedy osoby przebrane za piekielne 
kreatury, biorą udział w paradzie. 
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Christmas traditions - the unusual ones 

1. In Venezuela people rolleskate to the church on Christmas Eve. 

 

2. In Ukraine the most popular ornaments are spiders and cobwebs. 

Finding a spider in your Christmas tree is considered good luck. 

 

3. In Sweden you can’t do without watching Donald Duck on Christmas 

Eve. Every year at 3 pm, you can watch on TV Donald Duck and his 

friends wishing you all the best. 

 

4. In Norway you don’t clean your house before Christmas! All the 

brooms are hidden! Why? Norwegians are afraid of witches that may 

come around Christmas time. 

 

5. In Japan you will eat KFC from December 23rd-25th. The restaurants 

are so popular during this time that people have to make orders two 

months in advance! 

 

6. In Italy you will find candies on January 6th. The sweets will bring you 

Befana (NOT Santa Claus). She will also sweep your floor to brush the 

problems of the previous year. 

 

7. In Ireland Santa Claus will not get any cookies and milk. He will get a 

mince pie and a pint of Guinness instead. 

 

8. In Germany parents hide a pickle in the Christmas tree. The first child 

to find it, will get an extra gift. 

 

9. In Iceland you should be afraid of a cat- the Yule Cat. It eats naughty 

children! BUT you can avoid meeting the cat by buying yourself new 

clothes before December 24th. You better do that! 

 

10.  In South Africa they eat fried caterpillars as the treat for Christmas! 

 

11.  In Canada Santa Claus has his own postcode which is HOHOHO. How funny is that? ☺  

 

 

 

 

 

 

 

http://vitedicarta.blogspot.com/2011/12/e-qui-comando-io-e-questa-e-casa-mia.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://whydyoueatthat.wordpress.com/2011/12/11/day-11-japanese-christmas-delights/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://youtu.be/UqItlHUSN-4
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Ze sportu  

 

Nagroda Miasta Poznania dla naszej 

uczennicy  

Decyzją Kapituły Lena Brzustowska, 

uczennica klasy 8 f otrzymała „Nagrodę Miasta 

Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów 

poznańskich szkół” w kategorii SPORT.  

W roku szkolnym 2019/2020  Lena zdobyła 

srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży razem z kadrą Wielkopolski, a w 

tym roku szkolnym wspólnie z kadrą 

Wielkopolski odniosła zwycięstwo na Turnieju 

Dywizji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

o rozstawienie w turnieju finałowym.  

Serdecznie gratulujemy Lenie tego 

wyjątkowego wyróżnienia!  
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Kącik matematyczny 

Poniżej znajdziesz rozwiązania łamigłówek z poprzedniego numeru gazetki        
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Poniżej, jak znalazł na święta, kolejna porcja łamigłówek. Dobrej zabawy! 

Julia Hybiak 
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MAŁY 

SZKOLNIACZEK 

Plakat promujący zdrowy styl życia, bo klasa 1b stawia na zdrowie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas zajęć z innowacji "Baśnie, 

bajki, opowiadania wprowadzają 

nas w realny świat" uczniowie 

klasy 1b poznają różne legendy. 

Jedną z nich jest legenda o 

Bazyliszku! A oto jak dzieci 

wyobrażają sobie postać 

Bazyliszka! 

  

Nadchodzi wielkimi krokami czas 

Świąt Bożego Narodzenia. Klasa 

1b życzy wszystkim Wesołych 

Świąt!  
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Śle również rysunki związane ze Świętami.  

 

 

Święta Bożego Narodzenia w moim 

domu rodzinnym rozpoczynają się, jak 

zabłyśnie na niebie pierwsza 

gwiazdka. Wtedy dzielimy się 

opłatkiem i składamy sobie życzenia. 

Potem zasiadamy do wigilijnego stołu 

przy pięknie ubranej choince. Na stole 

jest 12 potraw i jedno dodatkowe 

wolne miejsce dla wędrowca. Jak 

zjemy kolację wigilijną, to przychodzi 

do nas Święty Mikołaj z prezentami. 

W tym roku chciałbym dostać grę 

planszową i słodycze. Przy choince 

śpiewamy kolędy.   

Oskar Dziedzic, I c  
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