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Dnia 5 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyło 
się podsumowanie XV Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz 
Gminnego Konkursu ,, Zbiórka zuŜytych baterii”. 
W pierwszym z wymienionych konkursów jako jedyne w swej 
kategorii wiekowej wśród uczniów całej gminy zostały wyróŜnione 
uczennice klasy IIIA gimnazjum Kornelia Rohulko oraz Anna 
Kryty . Warto zaznaczyć, Ŝe uczennice te juŜ po raz piąty brały 
udział w tym konkursie i były kilkakrotnie nagradzane.  
W konkursie brała równieŜ udział praca wykonana przez uczennice 
klasy VIa Angelikę Foryś, Agnieszkę Pytel i Annę Polak. 
Natomiast w drugim z konkursów zajęliśmy III miejsce wśród 
placówek oświatowych i innych instytucji i otrzymaliśmy tytuł  
„Eko – szkoły”. Uczennicą która zebrała największą liczbę baterii 
(900 sztuk) jest Justyna Homel z klasy VIb, otrzymała ona tytuł 
„Eko – uczennicy”.  
Gratuluję zwycięzcom i zachęcam do udziału w następnych edycjach 
konkursów. 

Marzena Michniewicz- Bąk 
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W ramach Mikołajek, 4 grudnia 2007 r., wszystkie klasy gimnazjum 
wraz z wychowawcami pojechały do Krakowa. Głównym punktem 
wycieczki miała być wizyta w Teatrze Groteska.  

Wyjechaliśmy o 8.00, a w Krakowie byliśmy przed 10.00. Najpierw 
poszliśmy na Rynek Główny, gdzie akurat odbywał się kiermasz 
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świąteczny. Wśród tych wszystkich choinek, błyszczących bombek, 
drewnianych aniołków i… pachnących, grillowanych kiełbasek 
poczuliśmy się naprawdę świątecznie. Po kilku chwilach czasu wolnego, 
poszliśmy do teatru. Kiedy juŜ wszyscy rozsiedliśmy się w fotelach, 
okazało się, Ŝe wielu z nas nie wie nawet na jaką sztukę przyjechało.  

„Kandyd - czyli optymizm” był rewelacyjnym przedstawieniem. 
ChociaŜ sztuka powstała 300 lat temu, doskonale opisuje teraźniejszy 
świat. Opowiadała o olbrzymim fanatyzmie religijnym, okrucieństwie, 
pogoni za bogactwem i tych wszystkich problemach, z którymi 
spotykamy się, na co dzień. Znakomita gra aktorska w połączeniu  
z muzyką i piosenkami sprawiła, Ŝe na te dwie godziny przenieśliśmy się 
do całkiem innego świata, który miał być „najlepszym ze światów”. 

Kolejnym, i zresztą ostatnim punktem naszej wycieczki była Galeria 
Krakowska. Po wejściu do niesamowicie duŜego centrum handlowego, 
prawie wszyscy galopem rzuciliśmy się w stronę MacDonald’s. 

Przed 16.00 wyjechaliśmy z Krakowa. Atmosfera w autobusie była 
bardzo wesoła, więc droga nie dłuŜyła się. W Zagórniku byliśmy około 
17.00.  

Wycieczka była jedną z tych, których raczej się nie zapomina.  
Z pewnością kaŜdy z nas czegoś się na niej nauczył. Na przykład, Ŝe  
w Galerii Krakowskiej MacDonald’s znajduje się na pierwszym piętrze,  
a w teatrze ze stołu moŜna zrobić praktycznie wszystko. Od sceny, 
poprzez balustradę i statek, aŜ do więzienia.  
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Powstanie wielkopolskie -  było 
zbrojnym wystąpieniem polskich 
mieszkańców Wielkopolski 
przeciwko państwu 
niemieckiemu. Polacy domagali 
się powrotu ziem zaboru 
pruskiego do Polski, która w tym 

czasie umacniała swą niepodległość. Wybuchło  
27 grudnia 1918 roku w reakcji na demonstracje Niemców 
sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu polskiego pianisty  
i działacza niepodległościowego Ignacego J. Paderewskiego. 
Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielkopolskę  
z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej obrzeŜy. 
Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem  
w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu 
kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918. Było to jedno  
z dwóch, obok powstania wielkopolskiego 1806 roku, zwycięskich 
powstań w dziejach Polski.  

 

Ludwik Łazarz Zamenhof, właściwie 
Eliezer Lewi Samenhof (ur. 15 grudnia 
1859 w Białymstoku, zm. 14 kwietnia 
1917 w Warszawie) – polski lekarz, twórca 
sztucznego, międzynarodowego języka 
esperanto.  

Urodził się w rodzinie Ŝydowskiej  
w Białymstoku, wtedy pozostającym na 
terytorium Imperium Rosyjskiego. W 
domu mówiono w jidysz, a drugim 
językiem był rosyjski, lub polski. Wzrastał 
w wielodzietnej rodzinie. Dzieciństwo 
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małego Ludwika upłynęło w środowisku wielonarodowościowej 
społeczności Białegostoku, złoŜonej głównie z śydów, Polaków, Rosjan i 
Niemców. Mając 10 lat, napisał dramat WieŜa Babel, czyli tragedia 
białostocka w pięciu aktach; uwaŜał bowiem, Ŝe główną przyczyną 
nieporozumień i sporów między ludźmi jest bariera językowa. Jeden, 
wspólny język miał być jej rozwiązaniem. 

W latach 1879-1881 studiował medycynę w Moskwie. Po zamachu na 
cara Aleksandra II w 1881 z powodu narastającego antysemityzmu wrócił 
do Warszawy, gdzie kontynuował studia (1881-1885). Specjalizował się 
w okulistyce w Wiedniu (1886).  

JuŜ w czasie nauki w gimnazjum w Warszawie Zamenhof stworzył 
pierwszą, prymitywną wersję swojego języka – "Lingwe Uniwersala" 
(1878). W ciągu kilku lat stworzył trzy kolejne wersje języka. Unikając 
błędnych załoŜeń wcześniejszych projektów i opierając się na gruntownej 
znajomości wielu języków narodowych, w roku 1885 Zamenhof ukończył 
projekt języka międzynarodowego znanego w dzisiejszej formie.  

Po ukończeniu studiów pracował jako okulista w Warszawie, jednak jego 
pasją pozostawały języki. 26 lipca 1887 roku, po dwóch latach szukania 
wydawcy, ukazała się rosyjskojęzyczna ksiąŜka Język międzynarodowy. 
Przedmowa i podręcznik kompletny, pod pseudonimem Doktoro 
Esperanto, oznaczającym "mającego nadzieję doktora". Słowo to przyjęło 
się z czasem jako nazwa samego języka. Wydanie ksiąŜki moŜliwe było 
dzięki pomocy finansowej ojca Klary Silbernik, przyszłej Ŝony 
Zamenhofa. W tym samym roku podręcznik wydano po polsku, 
francusku, niemiecku i angielsku.  

Wkrótce po wydaniu podręcznika, ze świata zaczęły docierać sygnały  
o ogromnej prostocie i uŜyteczności języka. UmoŜliwiał on oddanie 
najróŜniejszych odcieni myśli ludzkiej, co potwierdziły tysiące publikacji 
naukowych i literackich, m.in. dokładny przekład Pana Tadeusza. Mimo 
początkowego sceptycyzmu, uprzedzeń, a nawet świadomego 
sabotowania esperanto przez władze francuskie na rzecz własnego języka, 
projekt Zamenhofa zdobywać zaczął coraz większą popularność, mając 
miłośników nawet wśród lingwistów. Zaczęły powstawać pierwsze kluby 
esperanckie (pierwszy w Norymberdze, następnie kolejne w całej 
Europie).  

Zainicjowany przez Ludwika Zamenhofa ruch esperancki szybko 
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rozprzestrzeniał się na świecie, a jego twórca zrzekł się wszelkich 
naleŜnych mu praw, oddając esperanto na uŜytek całej ludzkości. W roku 
1905 we francuskim mieście Boulogne-sur-Mer miał miejsce pierwszy 
Światowy Kongres Esperanto, gdzie podpisano deklarację dotyczącą 
esperantyzmu, podkreślaną przez Zamenhofa w kolejnych przemowach 
inaugurujących Kongresy. W drodze przez ParyŜ odznaczono Zamenhofa 
Orderem Legii Honorowej oraz podświetlono na jego cześć wieŜę Eiffla. 
Dzięki pieniądzom płaconym przez esperancką gazetę La Revuo za 
współpracę, mógł uczestniczyć we wszystkich przyszłych kongresach, 
nawet tym w Waszyngtonie (1910). Począwszy od Kongresu w Dreźnie, 
przed wojną były one organizowane pod patronatem przywódców państw 
europejskich.  

 Patrycja Gondko, kl. VI b 

W ojczyźnie świętego Mikołaja przygotowania do świąt zaczynają się 
juŜ w październiku. Finowie obchodzą dwa dni świąt, ale to wigilia jest 
tym najwaŜniejszym i najbardziej rodzinnym wieczorem. W wigilię po 
południowej mszy odwiedza się groby bliskich, a później w gronie 
najbliŜszych spoŜywa uroczystą kolację. Na stole nie moŜe zabraknąć 
świątecznej szynki, owsianki, potrawy z rzepy albo z marchwi  
i świątecznego chleba Joulueipa. Tradycyjnym fińskim zwyczajem jest 
teŜ wigilijna wizyta w saunie, w której wcześniej umieszcza się źdźbła 
słomy, by zmiękły i mogły posłuŜyć jako surowiec do świątecznych 
dekoracji. 

Anglikom Święta BoŜego Narodzenia kojarzą się z pieczonym indykiem  
i puddingiem, spoŜywanymi w pierwszy dzień Świąt. Uczta zaczyna się 
wczesnym popołudniem i trwa aŜ do wieczora. NajwaŜniejszym 
momentem świątecznego obiadu jest wygłoszenie o godzinie 15:00 
boŜonarodzeniowego orędzia Królowej do wszystkich Brytyjczyków.  
W czasie angielskich świąt moŜe posilić się równieŜ święty Mikołaj.  
W wigilijn ą noc, przy kominku, gdzie zostawia się prezenty, zawsze 
czeka na niego szklaneczka cherry i ciastko z nadzieniem. 

H iszpanie składają sobie Ŝyczenia, przełamując się turron, rodzajem 
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chałwy. Istnieje teŜ zwyczaj odwiedzania krewnych z pastel de los reyes,  
ciastem trzech króli, które przypomina nasz keks. Oprócz bakalii są w 
nim zapieczone nierzadko drogocenne prezenty: pierścionki i w ogóle 
biŜuteria oraz złote monety. Kto na nie trafi, musi upiec ciasto na 
następną  
wigili ę. Późnym wieczorem rozpoczyna się kolacja wigilijna, podczas 
której podawana jest pieczona ryba morska besugo. Po obowiązkowej 
pasterce wszyscy wychodzą na ulicę, śpiewają kolędy i bawią się do 
białego rana. Na ulicach jest mnóstwo pięknie ubranych choinek i właśnie 
tu przede wszystkim czuć radosny świąteczny nastrój. 

Dla Węgrów wigilia jest prawdziwym świętem miłości  
o niepowtarzalnym nastroju. Do najpopularniejszych dań naleŜą zupa 
rybna, bejgly, zawijaniec z makiem i orzechami, galareta z ryby lub  
z mięsa, gołąbki oraz domowa kiełbasa. Wszystko podane na 
najpiękniejszym obrusie, posypanym soczewicą, która ma symbolizować 
pomyślność i dobrobyt. Pod obrus kładzie się sianko. Im ktoś wyciągnie 
dłuŜsze źdźbło, tym dłuŜej będzie Ŝył. Zdrowie u naszych bratanków 
symbolizuje obecność na wigilijnym stole abłek i czosnku. 

Austriacy przygotowania do świąt zaczynają cztery tygodnie wcześniej, 
w pierwszą niedziele adwentu. W większości katolickich domów wiesza 
się tzw. adwentowe wianki z jodły lub świerku przystrojone fioletowymi 
wstąŜkami i czterema świeczkami. Zieleń jodły symbolizuje nadzieję, 
fiolet wstąŜek, refleksję nad przeszłością, a świeczki, światło. W kaŜda 
kolejną niedzielę wypala się jedną ze świec. JuŜ od listopada sporządza 
się wypieki, ozdoby choinkowe i szopki. W austriackich domach czas 
kolacji i prezentów oznajmia dzwoniący po południu dzwoneczek. Na 
wieczerzę podaje się najczęściej dania z ryb. 

Grecki sposób na święta to zabawa i tańce przy kolędach. Wigilijny 
wieczór większość Greków spędza poza domem z przyjaciółmi w barach,  
restauracjach, nocnych klubach. Popularną rozrywką tej nocy jest hazard.  
MoŜna teŜ zaprosić znajomych na tradycyjnego indyka faszerowanego 
pikantnym nadzieniem z ryŜu, mielonego mięsa i kasztanów. Na 
świątecznych stołach znajdują się takŜe kruche ciasteczka z migdałami 
kourabiedes, zwane ciasteczkami miłości, cięŜkie ciasta syropowe zwane 
kadaifi i baklawas, jagnię z ziemniakami czy wasylopity wielowarstwowe 
ciasto z serowym farszem, w którym ukryta jest moneta. Komu przypadł 
kawałek ciasta z monetą, tego według wierzeń czekał szczęśliwy rok. 
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Anieszka Pytel 

 
Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje i zabobony 
posiadające magiczną moc: jednym z nich był zakaz 
szycia, tkania, motania i przędzenia. Były to czynności 
szczególnie lubiane przez demony wody, które mogły 
zjawić się wszędzie tam, gdzie zakaz złamano. Do 
dzisiaj przestrzega się, aby w Wigilię nie kłócić się  
i okazywać sobie wzajemnie Ŝyczliwość. Przetrwał teŜ 
przesąd, Ŝe jeśli w wigilijny poranek pierwszym gościem 

w domu będzie młody chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok. Myśliwi tego 
dnia tradycyjnie udają się na polowanie, którego pomyślny wynik zapewni 
opiekę na cały rok patrona łowiectwa św. Huberta. 
 
Nieodłącznym elementem kolacji wigilijnej jest obdarowywanie się 
prezentami, które w polskiej tradycji przynosi pod choinkę, w zaleŜności 
od regionu: św. Mikołaj, aniołek lub Gwiazdor. Do tradycji naleŜy równieŜ 
rodzinne śpiewanie kolęd. O północy w kościele odbywa się uroczysta 
msza zwana pasterką. 
 
Choinka 
 
Tradycja ta wywodzi się z VIII w. Św. Bonifacy, 
nawracając na chrześcijaństwo pogańskich 
Franków, kazał ściąć olbrzymi dąb, któremu 
oddawano cześć. Upadający dąb zniszczył 
wszystkie pobliskie drzewa oprócz małej sosenki. 
Święty uznał to za znak niebios, a młode zielone 
drzewko za symbol Chrystusa i chrześcijaństwa. 
Zwyczaj ubierania choinki w znanej formie 
przyszedł do nas z Niemiec na przełomie XVIII i 
XIX w. Zawieszane na drzewku w wigilię ozdoby i 
smakołyki nie były dobrane przypadkowo. I tak: 

☺ jabłka symbolizowały zdrowie i urodę,  
☺ orzechy zawijane w złotko miały zapewnić dobrobyt i siły witalne,  
☺ miodowe pierniki - dostatek na przyszły rok,  
☺ opłatek umacniał miłość, zgodę i harmonię w rodzinie,  
☺ łańcuchy wzmacniały rodzinne więzi  
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☺ lampki i bombki miały chronić dom od demonów i ludzkiej 

nieŜyczliwości  
☺ gwiazdka na czubku - to pamiątka gwiazdy betlejemskiej oraz 

znak mający pomagać w powrocie członków rodziny 
przebywających poza domem,  

☺ dzwonki oznaczały dobre nowiny i radosne wydarzenia w rodzinie  
☺ aniołki - to opiekunowie domu 

M ikołaj  - osoba o tym imieniu jest człowiekiem szlachetnym  
i sprawiedliwym. Potrafi dociekliwie regulować swoje Ŝycie. Jest osobą 
inteligentną, kulturalną, lecz mało elokwentną. Lubi słuchać muzyki, 
natomiast nigdy nie jest jej wykonawcą. Popada czasem w nastrój 
melancholii. Otacza się przyjaciółmi, jest wierny w małŜeństwie, kocha 
dzieci. Bywa w towarzystwie, składa wizyty i wydaje przyjęcia. 

Święty Mikołaj z Miry  – biskup Miry w dzisiejszej Turcji, urodzony 
około 280 roku w Patarze, zmarł około roku 345 lub 352. Jeden  
z najbardziej czczonych świętych prawosławnych (nazywany zawsze św. 
Mikołajem Cudotwórcą), a takŜe święty katolicki. 

Zasłynął jako cudotwórca, ratował Ŝeglarzy i uratował miasto od głodu. 
Odwagą i sprawiedliwością wykazał się ratując od śmierci niesłusznie 
skazanych urzędników cesarskich. 
Według podań po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny 
majątek, którym chętnie dzielił się z ubogimi. WyróŜniał się poboŜnością 
i miłosierdziem. Mieszkańcy Miry wybrali go na swojego biskupa. Po 
Ŝyciu gorliwym i pełnym dobrych czynów, zmarł w połowie IV w., 
spontanicznie czczony przez wiernych. Gdy Mirę opanowali Arabowie, 
kupcom włoskim udało się zabrać jego relikwie i przewieźć do Bari  
w południowych Włoszech. Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie 
uwięzionych oficerach uwolnionych za jego wstawiennictwem; opowieść 
o trzech ubogich pannach wydanym za mąŜ dzięki posagom, których 
Święty dyskretnie im dostarczył; o trzech młodzieńcach uratowanych 
przez niego od wyroku śmierci; o Ŝeglarzach wybawionych z katastrofy 
morskiej. Jeden z utopców statku wiozącego świętego na pielgrzymkę do 
Jerozolimy miał podobno zostać przez niego wskrzeszonym. Święty 
Mikołaj wskrzesił teŜ trzech młodzieńców zabitych za nieuregulowanie 
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rachunku za nocleg w gospodzie. Święty Mikołaj brał udział w soborze  
w Nicei, gdzie miał spoliczkować heretyka Ariusza. Do dziś utrzymuje się 
zwyczaj składania podarunków w formie niespodzianki, choć obecnie 
zwyczaj ten jest często łączony z baśniową postacią Świętego Mikołaja. 
Mikołaj jest patronem Grecji, Rosji, Bari, Aberdeen, Antwerpii, Berlina, 
Głogowa, Miry, Moskwy, Nowogrodu, jak równieŜ bednarzy, wytwórców 
guzików, cukierników, gorzelników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, 
sprzedawców perfum, sprzedawców wina, sprzedawców zboŜa i nasion, 
marynarzy, uczonych, młynarzy, kancelistów parafialnych, piekarzy, 
pielgrzymów, piwowarów, podróŜnych, rybaków, sędziów, studentów, 
Ŝeglarzy, notariuszy, panien pragnących wyjść za mąŜ, więźniów oraz 
obrońców wiary przed herezją, patron pojednania Wschodu i Zachodu. 
Jest kasztanem. Atrybutami Mikołaja są szaty biskupie, trzy złote kule na 
księdze, troje dzieci w cebrzyku. Kotwica, okręt i pastorał. 

Barbara - ma ciekawą osobowość,  jest uczuciowa, spokojna, niezaleŜna. 
Interesuje się sztuką i Ŝyciem towarzyskim, ale jest przyzwyczajona do 
wygód. Typ kobiety perfekcyjnej, pewnej siebie i niezaleŜnej. Zawsze 
pozostaje lojalna wobec przełoŜonych, wierna swym Ŝyciowym zasadom, 
ciągle poszukująca dobrych rozwiązań trudnych spraw Ŝyciowych. Lubi 
poznawać nowe kraje, toteŜ duŜo czyta i podróŜuje. Posiada talent 
artystyczny, który musi być odkryty przez inną osobę. Jest wzorową 
matką i dobrą przyjaciółką męŜa. Bardzo czuła na krzywdę ludzką. 

Barbara – imię Ŝeńskie pochodzenia greckiego rozpowszechnione dzięki 
łacinie. Wywodzi się od przymiotnika barbaros oznaczającego 
"barbarzyńcę", a ściślej od jego łacińskiego odpowiednika w rodzaju 
Ŝeńskim barbara co oznacza "barbarzynkę", czyli cudzoziemkę. Święta 
Barbara była męczennicą i Ŝyła na przełomie III i IV wieku. Jest równieŜ 
kilka innych Świętych z późniejszych czasów o tym imieniu Święta 
Barbara. 

Barbara imieniny obchodzi 4 grudnia. 

Sylwester- w młodym wieku jest ruchliwy, pełen energii i musi się 
wyhasać, a jako dorosły jest przedsiębiorczy, lubi Ŝycie czynne, chętnie 
przewodzi, kieruje innymi, wprowadza w Ŝycie nowe pomysły. Wydaje 
się, Ŝe ma Ŝyłkę do interesów i do handlu. Ryzykant, często lekkomyślny  
i ufny w swoje szczęśliwe gwiazdy. 
 Sylwester – imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od 
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słowa silvestris oznaczającego "człowiek Ŝyjący w lesie", "dziki". 
Polskim odpowiednikiem tego imienia jest Lasota. Jego Ŝeńskim 
odpowiednikiem jest Sylwestra. 
Sylwester imieniny obchodzi 20 listopada, 26 listopada i 31 grudnia. 
Sylwester to takŜe potoczna nazwa święta powitania nowego roku, 
odbywającego się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. 

W innych językach 

• język angielski – Sylvester  
• język włoski – Silvestro  
• język hiszpański – Silvestre  
• język niemiecki – Silvester  
• język francuski – Silvestre  
• Łacina – Silvester  

Adam- lubi trzymać się faktów, ale często nie dowierza swoim 
umiejętnościom i traci samodzielność. Spokojny, dyplomatyczny; wybija 
się w szkole. Długo kocha w tajemnicy, ale w miłości wierny. Nie zawsze 
umie walczyć o swoje. Przyszłość w usługach lub handlu. Oszczędny aŜ 
do skąpstwa, często bardzo uparty! 
Adam - imię męskie pochodzenia semickiego. W języku hebrajskim םודא 
adom oznacza czerwony, od koloru ziemi, z której Adam był ulepiony.  
W językach ałtajskich słowo adam oznacza "człowiek". Według religii 
abrahamicznych Adam był pierwszym męŜczyzną, stworzonym na "obraz 
i podobieństwo" Boga. Wraz ze stworzoną później Ewą, dali początek 
wszystkim Ŝyjącym ludziom. Imienia Adam uŜywa się takŜe  
w odniesieniu do Jezusa Chrystusa określając go Nowym Adamem. 
Adam imieniny obchodzi: 6 kwietnia, 16 maja i 24 grudnia. 
Ewa - osoba o tym imieniu jest mądra, o wzniosłych ideałach, stara się 
być samodzielna w myśleniu i działaniu. Jest często altruistką, 
poświęcającą duŜo swych sił i czasu ludziom potrzebującym pomocy. 
Czyni wszystko rozsądnie, a uciech Ŝyciowych uŜywa z umiarem. Nigdy 
nie narzuca się innym. 
Ewa – imię Ŝeńskie pochodzenia hebrajskiego, od rdzenia הוח hajja - 
Ŝycie (czyli 'dająca Ŝycie'), według Biblii pierwsza kobieta, Ŝona Adama, 
matka wszystkich ludzi (zob. Adam i Ewa). Z Septuaginty - greckiego 
przekładu Biblii - zostało przejęte do łaciny w formie Eva. Imię to bywa 
wyprowadzane teŜ z arabskiego słowa hajja 'wąŜ'. Niekiedy spotykana 
jest przekształcona forma tego imienia, Awa. 
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Ewa imieniny obchodzi: 12 lutego, 25 maja 14 marca i 24 grudnia. 
Znane osoby z Biblii noszące imię Ewa: 
Ewa - pierwsza stworzona przez Boga kobieta (wg niebiblijnych legend - 
druga, zob. Lilith). Była Ŝoną Adama, pierwszego męŜczyzny. Stworzona 
wg wersji rabinistycznej z Ŝebra męŜa niewiasta urodziła synów: Kaina, 
potem Abla, Seta (ojca Noego, z jego linii wywodzili się Abraham, Dawid 
i Jezus Chrystus) oraz innych synów i córki, o których niewiele wiemy. 
Wg opisu biblijnego, to Ewa, skuszona przez węŜa (Szatana), namówiła 
swego męŜa, Adama, do spróbowania zakazanego nieznanego obecnie 
owocu (często przedstawianego jako jabłko) z Drzewa Poznania Dobra i 
Zła, przez co sprowadzili Śmierć na Ziemi i skazali się na wygnanie z 
Edenu (Raju). 

 

Pewnego BoŜego Narodzenia, bardzo dawno temu, Święty Mikołaj 
przygotowywał się do swojej corocznej podroŜy. Jednak wszędzie 
piętrzyły się problemy...  

Czterech z jego elfów zachorowało, a zastępcy nie produkowali zabawek 
tak szybko jak elfy, więc Mikołaj zaczął podejrzewać, Ŝe moŜe nie 
zdąŜyć...  

Następnie pani Mikołajowa oświadczyła mu, Ŝe jej Mama ma zamiar 
wkrótce ich odwiedzić, co bardzo zdenerwowało Mikołaja.  

Na domiar złego, kiedy poszedł zaprzęgać renifery, okazało się, Ŝe trzy  
z nich są w zaawansowanej ciąŜy, a dwa inne przeskoczyły przez płot  
i zwiały - Bóg jeden wie, dokąd. Mikołaj zdenerwował się jeszcze 
bardziej...  

Kiedy zaczął pakować sanie, jedna z płóz złamała się. Worek runął na 
ziemię, a zabawki rozsypały się dookoła.  

Wkurzony Mikołaj postanowił wrócić do domu na kawę  
i szklaneczkę whisky. Kiedy jednak otworzył barek, okazało się, Ŝe elfy 
ukryły cały alkohol i nic nie było do wypicia...  

Roztrzęsiony Mikołaj upuścił dzbanek do kawy, który roztrzaskał się na 
kawałeczki na podłodze w kuchni. Poszedł więc po szczotkę, ale okazało 
się, Ŝe myszy zjadły włosie, z którego była zrobiona...  
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I właśnie wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi... Mikołaj poszedł 
otworzyć. Za drzwiami stal mały aniołek z piękną, wielką choinką. 
Aniołek radośnie zawołał: 

- Wesołych Świąt, Mikołaju! CzyŜ nie piękny mamy dziś dzień? 
Przyniosłem dla Ciebie choinkę. Prawda, Ŝe jest wspaniała? Gdzie 
chciałbyś, Ŝebym ją wsadził?...  

Stąd wzięła się tradycja aniołka na czubku choinki....  
 

Skoki narciarskie  
Bez zmian w składzie reprezentacja Polski 
wystartuje w dniach 13 i 14 grudnia  
w zawodach narciarskiego Pucharu Świata  
w austriackim Villach. Tak jak w Trondheim  
w zespole będą Adam Małysz, Kamil Stoch, 
Marcin Bachleda i Maciej Kot. 

Na początku sezonu w Villach planowany był 
tylko jeden konkurs skoków, w piątek  
14 grudnia. Następny miał się odbyć  
w słoweńskim Kranju 16 grudnia. Zawody jednak 
trzeba było, z powodu braku śniegu, odwołać. 
Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) 

zdecydowała się ten konkurs rozegrać takŜew Villach. 
Reprezentacja Polski z Trondheim wróci do kraju  
w poniedziałek w godzinach popołudniowych. We wtorek 
zawodnicy będą trenowali w klubach, w środę wyjadą do Villach. 
Dwa następne konkursy narciarskiego Pucharu Świata  
w skokach zostaną rozegrane w dniach 22-23 grudnia na skoczni w 
szwajcarskim Engelbergu. 
Tabela punktowa: 
1.Thomas Morgenstern  Austria  300  
2.Tom Hilde  Norwegia  160 
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 3.Gregor Schlierenzauer  Austria  159  
4.Bjoern Einar Romoeren  Norwegia  141  
5.Wolfgang Loitzl  Austria  110  
6.Janne Ahonen  Finlandia  104  
7.Andreas Kofler  Austria  100 
 8.Jernej Damjan  Słowenia   99  
9.Matti Hautamaeki  Finlandia  89  
10.Simon Ammann  Szwajcaria  88  
11.Adam Małysz  Polska   83 

 

Ulubiony serial zagraniczny 
Tak jak obiecałyśmy, wyniki ankiety o Waszym ulubionym serialu 

zagranicznym. 

      Przyznajemy się bez bicia -sonda została przeprowadzona juŜ 

w listopadzie, a teraz podajemy wyniki. 

Chyba od początku było wiadomo, Ŝe wygra Skazany na Śmierć 

(Prison Break) z Went’em Millerem i Dominikiem Purcellem. Drugie 

miejsce- Zagubieni (Lost), chociaŜ wielu fanów przyznaje, Ŝe 
trzeci sezon zaczyna się juŜ dłuŜyć i w ogóle to juŜ jest nudne. 

Fenomenem i abstrakcją w tej sondzie jest Moda na Sukces. 
Zajęła trzecie miejsce i prześcignęła nawet Gotowe na Wszystko. 
Co najlepsze, wybierali ją przewaŜnie chłopcy ☺. 

Skazany na śmierć 28 głosów 

Zagubieni 20 głosów 

Moda na sukces 12 głosów 

Gotowe na wszystko 11 głosów 

Marina 7 głosów 

Chirurdzy 2głosy 

Razem: 80 głosów 
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Kolejne miejsce zajmuje Marina, brazylijska telenowela. Na 
początku nie mieliśmy jej w ogóle w ankiecie, ale zauwaŜyłyśmy, Ŝe 

cieszy się duŜą popularnością, szczególnie wśród dziewczyn z II 

gimnazjum. 

Na ostatnim miejscu Chirurdzy z zaledwie dwoma głosami 
dziewczyn z I gimnazjum.  

A.K. i  K.G. 

Przez okres ostatnich dwudziestu lat,  
w samochodach znacznie wzrosła ilość 
odbiorników zasilanych energią 
elektryczną.  

Powszechnie są stosowane: poduszki powietrzne, elektryczne 
podnośniki szyb, lusterka sterowane i podgrzewane elektrycznie, 
ogrzewana tylna szyba. W autach o wyŜszym poziomie 
wyposaŜenia znajdują się układy kontroli trakcji, automatyka 
włączania świateł  
i wycieraczek, parkpilot. Do tego dochodzą jeszcze układy kontroli 
pracy silnika oraz złoŜone układy związane z komfortem  
i bezpieczeństwem jazdy. Wszystkie wymienione urządzenia są 
zasilane i sterowane energią elektryczną. Aby niezawodnie 
pracowały, naleŜało uŜyć coraz większej ilości przewodów  
o odpowiednich przekrojach. Wzrastająca ilość odbiorników 
generowała zwiększenie ilości róŜnego typu złączek i gniazd 
wtykowych. Na przykład w samochodzie Citroen XM sumaryczna 
długość przewodów elektrycznych osiągnęła aŜ 3 kilometry. 
Skuteczne zarządzanie ogromną ilością danych płynących  
z róŜnych urządzeń przez tradycyjną okablowanie stało się 
niemoŜliwe. Naturalną niedogodnością była zwiększająca się ilość 
przełączników, które utrudniają obsługę pojazdu. Natomiast  
w czasie eksploatacji powstałby problem niepewnych połączeń, 
które zakłócają pracę czułych urządzeń elektrycznych. Opisane 
powody sprawiły, Ŝe w nowoczesnych samochodach liczących się 
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marek zrezygnowano z konwencjonalnej instalacji a kontrolę nad 
sterowaniem poszczególnymi układami powierzono niezaleŜnie 
działającym mikroprocesorom lub modułom kontrolnym. Są one 
połączone tak zwaną szyną danych. Poszczególne stany urządzeń 
są identyfikowane przez specjalne kody i przekazywane do 
komputerów nadzorujących ich prace. PoniewaŜ procesory 
przetwarzają proste sygnały, moŜliwa jest obróbka stosunkowo 
duŜych ilości danych w małych odstępach czasu. Komunikacja za 
pomocą szyn danych jest więc znacząco szybsza od przepływu 
prądu przez pojedyncze przewody, co więcej umoŜliwia 
automatyczna realizację wielu nowych funkcji i upraszcza 
diagnostykę błędów.  

W zaawansowanych technicznie samochodach moŜemy mieć do 
czynienia aŜ z trzema rodzajami szyn, które tworzą układ Controller 
Area Network w skrócie CAN.  

 

Ryszard Kapu ściński   

Urodził się 4 marca 1932 w Pińsku na 
Polesiu, zmarł 23 stycznia 2007 w wieku 
74lat po rozległym zawale serca  
w Warszawie. Wybitny polski reportaŜysta, 
dziennikarz, publicysta, poeta i fotograf, 
zwany "cesarzem reportaŜu".  

Pracował w "Polityce", "Kulturze", a takŜe 
jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej 
w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. 
Dokumentował m.in. upadek cesarstwa  
w Etiopii i Iranie. 

W latach 1974-1980 Kapuściński bezustannie 
podróŜował, kilkakrotnie był między innymi  

w Etiopii i Iranie. Z tych podróŜy powstały dwie ksiąŜki, które przyniosły mu 
międzynarodowy rozgłos 

Był laureatem wielu prestiŜowych nagród literackich, m.in. nagrody im. 
Dariusza Fikusa za rok 2004. Doktor honoris causa Uniwersytetów 
Jagiellońskiego i Gdańskiego, wybrany Dziennikarzem Wieku przez swych 
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kolegów w plebiscycie miesięcznika "PRESS". Łącznie otrzymał ponad 40 
nagród i wyróŜnień, jednak nie doczekał literackiego Nobla - był jednym  
z głównych pretendentów do niego w 2006 roku. 

Był najczęściej – poza Stanisławem Lemem – tłumaczonym za granicą polskim 
autorem. 

"Jeden Kapuściński wart jest tysiąca skamlących i fantazjujących gryzipiórków" 
- napisał Salman  Rushdie. "Dzięki jego niezwykłemu połączeniu reportaŜu  
i sztuki stajemy wreszcie tak blisko tego, co Kapuściński nazywa nie dającym 
się przekazać prawdziwym obrazem wojny". 

Twórczość: 

� 1962 Busz po polsku  
� 1963 Czarne gwiazdy  
� 1968 Kirgiz schodzi z konia  
� 1969 Gdyby cała Afryka  
� 1969 Che Guevara - Dziennik z Boliwii (przekład i przypisy R. 

Kapuścińskiego)  
� 1970 Dlaczego zginął Karl von Spreti?  
� 1975 Chrystus z karabinem na ramieniu  
� 1976 Jeszcze dzień Ŝycia  
� 1978 Wojna futbolowa  
� 1978 Cesarz  
� 1982 Szachinszach  
� 1986 Notes (tomik wierszy)  
� 1988 Wrzenie świata (zbiór)  
� 1990 Lapidarium  
� 1993 Imperium  
� 1995 Lapidarium II  
� 1997 Lapidarium III  
� 1998 Heban  
� 2000 Lapidarium IV  
� 2000 Z Afryki (album fotograficzny)  
� 2001 Lapidarium V  
� 2003 Autoportret reportera  
� 2004 PodróŜe z Herodotem  
� 2006 Prawa natury (tomik wierszy)  
� 2006 Ten Inny  
� 2007 Lapidarium VI  
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� 2007 Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku  

� Największym zwierzęciem, jakie kiedykolwiek Ŝyło na świecie jest 
płetwal błękitny. Osiąga 26 metrów długości i waŜy 120 ton. 
Największe osobniki dochodzą nawet do 31 m długości ciała 200 ton 
wagi!  

� Słoń afrykański to największe zwierzę lądowe świata. Osiąga do  
7,5 metra długości i 5 ton wagi. 

�  Największym ptakiem, jak kiedykolwiek Ŝył na świecie był moa, 
Ŝyjący na Nowej Zelandii. Osiągał 3,5 metra wysokości. Kilkaset lat 
temu został wytępiony przez człowieka. 

�  Największą rybą świata jest rekin wielorybi. Jego długość dochodzi 
do 20 metrów. Mimo to olbrzymi drapieŜnik Ŝywi się wyłącznie 
planktonem.  

� Największymi gadami są aligatory z Orinoko. Osiągają do 7 metrów 
długości.  

� Największym owadem jest patyczak z Madagaskaru. Jego długość 
dochodzi do 40 cm. 

� Największym mięczakiem na świecie jest kałamarnica atlantycka, jej 
wielkość moŜe przekroczyć 20 metrów, z czego połowę stanowią 
ramiona. Odnajdywano jednak wyrzucone na brzeg fragmenty 
martwych kałamarnic, które sugerowały, Ŝe mogą istnieć jeszcze 
większe osobniki.  

� NajcięŜszym latającym ptakiem jest łabędź niemy. Jego waga 
dochodzi do 23 kg. Łabędź niemy osiąga 155 cm długości ciała i 235 
cm rozpiętości skrzydeł. 

�  Struś emu to rekordzista w aŜ dwóch kategoriach. Jest nie tylko 
największym ptakiem na świecie, ale takŜe najszybszą dwunoŜną 
istotą. Biega z prędkością 70 km/h. 

� Największymi gadami świata są warany z Komodo. Niektóre spośród 
nich osiągają długość 3 metrów!  

� Największym motylem świata jest Attacus atlas z Nowej Gwinei. 
Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi do 28 centymetrów.  

� Największym Ŝółwiem świata jest Ŝółw skórzasty. Jego długość 
dochodzi do 2 metrów, a waga do 400 kg.  



 20 
� Największymi papugami świata są ary, ich długość dochodzi do  

90 cm. 
� Podczas rozładunku drewna, przywiezionego z Afryki do Francji, 

znaleziono tam ogromnego ślimaka o wadze 1,5 kg. 
�  W 1985 roku w rybacką sieć u wybrzeŜy Japonii złapał się krab  

o wadze 15 kg i rozpiętości 3 metrów.  
� W 1973 roku grupa brazylijskich naukowców odkryła w Mato Grosso 

mrówki, których długość dochodzi do 10 cm.  
� W 1984 roku w indonezyjskiej dŜungli znaleziono pszczoły wielkości 

kolibrów.  
� Największego pająka znaleziono w Mato Grosso. Miał 30 cm 

długości.  
� W 1948 roku Ŝołnierze z Fortu Abuna w Guapore zastrzelili 

ogromnego węŜa - anakondę. Miał on rekordową długość 35 metrów!  

� W ciągu jednej sekundy sto piorunów uderza w Ziemię .  
� Słoń po śmierci moŜe stać dalej  
� Na kaŜdego mieszkańca naszej planety przypada milion mrówek.  
� Serce krewetki nie jest tam gdzie myślisz - jest w jej głowie. 
� Impulsy nerwowe w mózgu poruszają się z prędkością 250km/h. 
� Na Ziemi Ŝyją ludzie, których piorun uderzył 7 razy.  
� Najjadowitszy wąŜ świata to czarna mamba - jej dawka jadu moŜe 

zabić 12 osób.  
� Rozgrzaną kostkę krzemu do 3000 stopni C moŜna wziąć bezpiecznie 

w palce juŜ po dwóch sekundach od wyjęcia z pieca. 

� Tym głębiej na jesień grzebią się robaki, tym zima bardziej daje się 
we znaki. 

� Kiedy klon wcześnie spada, srogą zimę zapowiada. 
� Kiedy Barbara po lodzie, BoŜe Narodzenie po wodzie. 
� Jeśli w grudniu często dmucha, w marcu i kwietniu będzie plucha. 
� Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie. 
� W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń chodzi. 
� Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze się zima długo się powlecze. 
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� W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń chodzi 
� Jeśli dzień wigilijny pogodny, roczek będzie urodny 
 

 

Baran 
Zapowiada się udany miesiąc. Jesienne 
wieczory wcale nie będą napawać cię 
smutkiem. Nie przegapisz Ŝadnego 
przedświątecznego spotkania w pracy czy 
u przyjaciół. Będziesz energiczny, 
pomysłowy i w dobrym humorze. 

Waga 
Zapowiada się udany miesiąc. Słońce 
powróci do twojego znaku zodiaku, 
przyniesie ci sympatyczne wydarzenia i 
sprawi, Ŝe łatwiej uporasz się z 
codziennymi kłopotami. Nie zwlekaj 
dłuŜej z tym, co dla ciebie waŜne! 

Byk 
W tym miesiącu staniesz się bardziej 
ostroŜny i cierpliwy. Postanowisz zająć 
się tylko tym, co na prawdę waŜne i 
zyskowne. Cudze opinie i ryzykowne 
propozycje przestaną się dla ciebie liczyć. 
Opozycje Wenus i Merkurego sprawią, Ŝe 
pomogą ci ludzie, na których zawsze 
mogłeś liczyć 

Skorpion 
W tym miesiącu staniesz się bardzo 
zdecydowany i pewny siebie. Nie 
zniesiesz sprzeciwu wobec ustalanych 
przez siebie planów. Będziesz wymagać, 
decydować i sprawdzać. Nie wahaj się 
przed rozpoczęciem porządków i zmian 
na lepsze. 

Bliźnięta  
Ten miesiąc pełen będzie zaproszeń na 
ciekawe imprezy, wykłady i spotkania. 
Pojawią się nowi ludzie, a ich 
doświadczenia będą dla ciebie bardzo 
interesujące. Podczas podejmowania 
decyzji nie kieruj się tym, co wypada, a 
tym, co jest dla ciebie korzystne! 
Inwestuj w swoje umiejętności i szukaj 
dla siebie korzyści, a koniec roku będzie 
bardzo udany 

Strzelec 
Jesienne słoty nie zdołają popsuć ci 
humoru. Będziesz energiczny i 
towarzyski, a takŜe pełen dobrych chęci i 
woli do Ŝycia. Szkolenia, krótkie podróŜe 
i niezobowiązujące ploteczki przyniosą ci 
więcej korzyści, niŜ sądzisz. Koniec roku 
sprzyja teŜ spotkaniom z ludźmi, których 
dawno nie widziałeś. 
 

Rak 
ZbliŜające się Święta i koniec roku 
sprawią, Ŝe postanowisz uporządkować 
wiele zaległych spraw. Popatrzysz 
krytycznym wzrokiem na swoje 
otoczenie i zaczniesz zastanawiać się, co 
trzeba naprawić lub zmienić. 
Sprawiedliwie podzielisz grudniowe 

KozioroŜec 
W tym miesiącu do szczęścia potrzebny 
jest ci przede wszystkim święty spokój. 
Ambitne projekty przekaŜesz innym 
znakom zodiaku, a nawet wymigasz się 
od uczestnictwa w firmowych 
świątecznych spotkaniach. Znów 
zainteresujesz się swoim hobby. 
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obowiązki między domowników, a 
szefowi obiecasz, Ŝe będziesz się bardziej 
starał. 
 

Wyłączysz telefon, będziesz czytać 
romantyczne opowieści i słuchać muzyki 
sprzed lat. 
 

Lew 
Nadchodzi miesiąc, w którym twoje 
sprawy przebiegać będą pomyślnie. 
Działaj szybko i nie odkładaj waŜnych 
spraw na później, bo jeszcze przed 
Świętami masz szansę na spektakularny 
sukces. 
 

Wodnik 
Będziesz w dobrym nastroju, a 
ciekawych pomysłów teraz ci nie 
zabraknie. Z niczym nie zwlekaj, bo 
grudzień sprzyja załatwianiu waŜnych 
spraw. Twoja odwaga zadziwi wrogów, a 
upór sprawi, Ŝe postawisz na swoim! 
 

Panna 
Będziesz podsumowywać sukcesy 
mijającego roku i ułoŜysz dobry plan na 
przyszłość. Bądź jednak spokojny i nie 
wpadaj w panikę na widok byle 
trudności. Kwadratura Słońca nie sprzyja 
rozpoczynaniu nowych spraw. Nie 
ryzykuj, nie ufaj obietnicom i podejmuj 
tylko takie decyzje, do których jesteś 
całkowicie przekonany. 

 

Ryby 
Gdy wszyscy zajmą się mikołajkowymi, 
a potem gwiazdkowymi zakupami, ty 
będziesz planował rozwój swojej kariery. 
Odkryjesz nowe zainteresowania i 
spostrzeŜesz, Ŝe masz prawdziwy talent 
do kierowania innymi ludźmi. 
Kwadratura Słońca uczyni cię pewnym 
siebie, a trygon Marsa doda ci sprytu i 
odwagi. 
 

Zimowe popołudnie, piękna pani wychodzi na 
spacer w futrze i spotyka na ulicy zapalonych 
ekologów z Greenpeace. 
- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z Ŝywych 
norek ?! 
- To nie norki, to poliestry. 
- A wie pani ile poliestrów musiało oddać Ŝycie na 
pani futro?! 

��� 
Dziennikarz z Europy pyta Eskimosa: 
- Czy moŜna u was pracować, gdy temperatura spada poniŜej 40 stopni 
Celsjusza? 
- MoŜna, ale wtedy do pracy uŜywamy kobiet... 
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Sekretarka do zapracowanego szefa: 

��� 
- Panie prezesie zima przyszła. 
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej, Ŝeby przyszła jutro, a najlepiej niech 
wcześniej zadzwoni to umówisz ją na konkretną godzinę. 

��� 
Kto to jest prawdziwy narciarz??? 
- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w jakiejś  bardzo 
znanej miejscowości górskiej przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu.  

��� 
Pani przedszkolanka pomaga dziecku włoŜyć zimowe, wysokie buciki. 
Szarpią się, męczą, ciągną... Jest! Weszły! Spoceni siedzą na podłodze, 
dziecko mówi: - Ale załoŜyliśmy buciki odwrotnie. - Pani patrzy, 
faktycznie. To je ściągają, sapią... Uff, zeszły. Wciągają je znowu, sapią, 
ciągną nie chcą wejść... Uff... Weszły... Pani siedzi, dyszy, a dziecko 
mówi: - Ale to nie moje buciki. - Pani się wkurzyła, odczekała i znów 
szarpie się z butami... zeszły. Na to dziecko: - To buciki mojego brata, ale 
mama kazała mi je nosić. - Pani zacisnęła ręce mocno na 
szafce, odczekała, aŜ przestaną się trząść, przełknęła ślinę  
i znów pomaga wciągać buty. Tarmoszą się, silą...weszły. - 
No dobrze - mówi wykończona pani - gdzie są twoje 
rękawiczki? - pyta - Mam schowane w bucikach... - 
odpowiada dziecko. 

��� 
 
W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie złodzieja, który kradł ścięte 
drzewo.  
- Co, kradniemy drzewo? 
- Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla królików! 
- Chcesz mi wmówić draniu, Ŝe króliki jedzą drewno? 
- Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę nim w piecu... 

��� 
Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. Mija wędkarza łowiącego w 
przeręblu ryby, a po chwili słyszy wołanie:  
- Ratunku! Lód pęka! Topię się! 
Harcerz sobie myśli: "Po co krzyczysz?! Medal za ratowanie tonących juŜ 
mam".  

��� 
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Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. Pierwszy pyta: 
- Gdzie lecisz?  
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską. 
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy 
 

Pytania do krzy Ŝówki : 

1. Kulista ozdoba wieszana na 
choince 

2. Przychodzi do nas 6 grudnia 
3. Kumka w stawie 
4. Palimy je na wigilijnym stole. 
5. Jeździmy na nich zimą. 
6. Pierwsza …… 
7. Imię jednego z trzech króli 
 

8. Drzewko świąteczne 
9. Miesiąc BoŜego Narodzenia 
10. Odmierza czas. 
11. Znajdziemy je pod choinką. 
12. Przeciwieństwo do "tak". 
13. Wchodzi przez niego św. 

Mikołaj 
14. Letni miesiąc 
 

 

NagrodaNagrodaNagrodaNagroda    

1             
2             
3             
4            
            
5            
6            
7            
8            

Kupon krzyŜówki nr.4 
         
 _________________________                        

Imię, Nazwisko i klasa 

 

__________________ 

             hasło 
9             
10             
11             
12             
13             
14             
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11 grudnia odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr. 3 
z numeru 48. Nagrodę wygrał Sławek Susfał z klasy IIIa 
gimnazjum. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  
( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani Jadwigi Cibor) 


