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DLA WSZYSTKICH WIERNYCH CZYTELNIKÓW 
„SPOKO” 

OD REDAKCJI GAZETKI. 
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NagrodaNagrodaNagrodaNagroda    
24 października odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr.2  
z numeru 27. Nagrodę wygrał Dominika Smaza z kl IVb 
Szkoły Podstawowej. Hasło krzyŜówki brzmiało: „ Niepodległość”. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  
( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani Jadwigi Cibor) 

UWAGA! 
 Zmieniamy zasady nagradzania zwycięzców konkursu! Od tego miesiąca 
uczniowie ( będzie ich trzech ), których kupony z poprawnym rozwiązaniem 
zostaną wybrane podczas losowania nie otrzyma Ŝadnej nagrody rzeczowej. Co 
będzie nagrodą? 

1. Po ogłoszeniu wyników losowania, uczeń musi zgłosić się po swój kupon 
do pani Cibor lub Hernas. 

2. W ciągu całego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników, uczeń moŜe raz, 
tylko jeden raz i na jednej lekcji wykorzystać magiczną moc kuponu, tzn. 
kupon zwalnia ucznia z odpowiedzi  
i niezapowiedzianych kartkówek. UWAGA! Kupon nie zwalnia z 
zapowiedzianych powtórzeń, sprawdzianów i kartkówek. 

3. Jak wykorzystać kupon? - Szczęśliwy posiadacz losu moŜe wybrać sobie 
jedną lekcję, na którą się nie przygotował. Na początku zajęć naleŜy 
nauczycielowi oddać kupon. Wówczas nauczyciel nie powinien takiego 
ucznia pytać. Proszę pamiętać, Ŝe kupon nie zwalnia z zapowiedzianych 
powtórzeń, kartkówek i sprawdzianów!!! 

4. JeŜeli uczeń oddał np. na matematyce kupon i była kartkówka, uczeń jest 
zobowiązany ją zdać w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

5. Kupon moŜna wykorzystać tylko raz i na jednej lekcji.  
W momencie oddania kuponu na początku lekcji, jego właścicielem jest 
nauczyciel!  

 

 
3 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbył się finał XVI 

go Gminnego Konkursu Ekologicznego. W konkursie wzięły udział prace pt. 
,,Cudze chwalicie, swego nie znacie” przygotowane przez uczennice klasy VI: 
Kamilę Pietroń, Katarzynę Smaza, Julitę Kiszczak oraz uczennice klasy IB 
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gimnazjum: Patrycję Gondko, Monikę Rokowską, Justynę Homel. Praca 
wykonana przez uczennice Szkoły Podstawowej, zawierająca ofertę ,,zielonej 
szkoły” na terenie gminy Andrychów zajęła trzecie miejsce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
W tym samym dniu odbyło się równieŜ podsumowanie konkursu 

,,Zbieramy zuŜyte baterie”. W konkursie tym drugie miejsce zajął Adrian Homel, 
uczeń klasy III gimnazjum. Adrian otrzymał tytuł  
,,Eko- ucznia”- zebrał 1000 baterii.  
                                                 opracowała Marzena Michniewicz – Bąk 
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Choinka Podejmowano wiele prób biblijnego uzasadnienia wprowadzenia do domów 
boŜonarodzeniowego drzewka, jednak nie znaleziono nigdy bezpośrednich źródeł 
pisanych, do których moŜna byłoby się odwołać. Faktem jest, iŜ na jednym  
z miedziorytów z roku 1553, obok Ŝłóbka widnieje drzewko jodłowe ozdobione gwiazdą i 
świeczkami. Następne lata potwierdzają występowanie choinki, nawet  
w mieszkaniach prywatnych w dniu obchodów BoŜego Narodzenia. Zwyczaj te stał się 
powszechnym w mieszczańskich rodzinach niemieckich, tyrolskich, austriackich 
promieniując stamtąd, zwłaszcza w wieku XIX, na pozostałe kraje europejskie 
i pozaeuropejskie. WaŜne były, rzecz jasna, ozdoby choinkowe. Im równieŜ nadawano 
głębszy sens. I tak na szczycie drzewka zawieszano gwiazdę symbolizującą gwiazdę 
betlejemska, w zawieszanych jabłkach widziano echo biblijnego jabłka Adama i Ewy, 
papierowe łańcuchy rozpoznawano jako okowy zniewolenia grzechowego czy nawet 
politycznego (w okresie rozbiorów), Oświetlenie choinkowe miałoby wskazywać na 
Chrystusa, który przyszedł na świat jako „światło dla pogan”. Zaś Ŝywe zielone drzewko 
miałoby symbolizować Chrystusa — źródło wszelkiego Ŝycia. Warto o tym pamiętać 
strojąc swoje świąteczne drzewko. A ubiera się je dopiero w wieczór wigilijny. Aby jednak 
zapalić świeczki, trzeba poczekać na pojawienie się na niebie pierwszej gwiazdy.  

Dzień Wigilii dniem spełnionych Ŝyczeń. W dawnej Polsce wierzono, Ŝe w Wigilię woda 
w studniach zmienia się w wino, a wszystkie zwierzęta o północy zaczynają mówić 
ludzkim głosem, Ŝe miłe słowo, komplement powiedziane pod adresem wybranej 
dziewczyny przyniesie miłość lub prezent, a wygrana w karty – pomyślność w nowym 
roku. 

Św. Mikołaj  Zwyczaj obdarowywania dzieci przez św. Mikołaja w noc wigilijną przed 
BoŜym Narodzeniem przyniesiony został z Niemiec ok. 1840 roku. Według dawnego 
obyczaju niemieckiego w noc wigilijną ktoś z dorosłych przebierał się w strój biskupi  
i rozdawał prezenty grzecznym dzieciom. O św. Mikołaju, biskupie Miry w Azji Mniejszej 
z IV wieku, krąŜyły, bowiem legendy. Mówiono, Ŝe nie tylko roznosi dzieciom miodowe 
placuszki, ale i przynosi po kryjomu dziewczętom złote bryły, uwalnia skazańców, ratuje 
tonących. 

Prezenty gwiazdkowe Dzisiejszą tradycję wręczania świątecznych prezentów 
zawdzięczamy Marcinowi Lutrowi, który w 1535 roku domagał się, aby protestanci 
zaniechali zwyczaju „św. Mikołaja”, a prezenty dawali swoim dzieciom jako dar samego 
„Dzieciątka Jezus”. Z czasem wszystkie kraje chrześcijańskie, takŜe katolickie przyjęły tę 
praktykę. JednakŜe ślad dawnej tradycji biskupa — św. Mikołaja nadal rozpoznajemy w 
postaci tzw. gwiazdora ubranego w szaty biskupie, z mitrą  
i pastorałem, względnie nazywanego wprost Santa Claus (kraje anglosaskie) czy 
Sinterklaas (Holandia). To on w wigilię BoŜego Narodzenia przynosi nadal prezenty, to 
dzieci nadal ze swoją dziecięcą wiarą piszą do niego listy.  

Wieczerza wigilijna „Wigilia BoŜego Narodzenia była wielką uroczystością” – pisze 
Niemcewicz. W dawnej Polsce uczestniczyli w niej wszyscy domownicy razem ze słuŜbą. 
Wieczerza ta miała, bowiem łączyć wszystkich razem. Wraz z pojawieniem się pierwszej 
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gwiazdki, wigilię rozpoczynał gospodarz, odmawiając modlitwę na głos. Potem łamano 
się opłatkiem i składano sobie Ŝyczenia (opłatki czasem smarowano miodem). Przy stole 
pozostawiano puste miejsce, czasem jedzenie dla nieobecnych bliskich lub zmarłych1. 
Wigilijne potrawy spoŜywano w wesołym nastroju, wypijając wielką ilość wina lub 
mocnych trunków. Potraw przy tym winno być, jak podaje Zygmunt Gloger, na wieczerzy 
chłopskiej – siedem, szlacheckiej - dziewięć, a pańskiej – jedenaście2. Wierzono, Ŝe kto ilu 
potraw nie spróbuje, tego tyle przyjemności  
w ciągu nowego roku ominie. Na wieczerzy jadano wiele ryb i jak podaje Niemcewicz: 
„Dnia tego jednakowy po całej moŜe Polsce był obiad. Trzy zupy, migdałowa  
z rodzynkami, barszcz z uszkami, grzybami i śledziem, kucja3 dla słuŜących, krąŜki  
z chrzanem, karp do podlewy, szczupak z szafranem, placuszki z makiem i miodem, 
okonie z posiekanymi jajami i oliwą itd.”. Po wsiach wieczerzano skromniej. Barszcz  
z grzybami, kapusta z grochem lub z fasolą, kluski z makiem, cukrem albo miodem, rzepa 
suszona lub gotowana, polewka z suszonych śliwek, gruszek bądź jabłek. Prawie zawsze 
musiała być takŜe zupa z nasion konopii (siemieniucha) oraz ryby i ciasta. 

Na podstawie wiadomości z internetu oprac. Weronika Gondko kl. Vb  

 

Jak co roku 10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka. Tego dnia, 58 lat temu, Zgromadzenie Ogólne ONZ 
przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka - dokument stanowiący 
jedno z największych osiągnięć tej organizacji. Prawa człowieka mogą być 
klasyfikowane w wielu kategoriach. Powszechnie przyjął się podział na 
prawa obywatelskie  
i polityczne z jednej strony, oraz prawa gospodarcze, społeczne  
i kulturalne z drugiej. Początkowo przewidywano, Ŝe obie kategorie praw 
zawarte będą w jednym dokumencie. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i 
równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni 
rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych  
w duchu braterstwa. KaŜdy człowiek ma prawo do Ŝycia, wolności  
i bezpieczeństwa swej osoby. KaŜdy człowiek ma na warunkach całkowitej 
równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach  
i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarŜenia 
o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie  
i publicznie przez niezaleŜny i bezstronny sąd. 

                                                                   oprac. Adrian Moskwik kl. 5 b 
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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 polskim 
mieście Białystok, który w tamtych czasach 
znajdował się pod panowaniem rosyjskim. 
Zamenhoff był człowiekiem wyjątkowo 
uzdolnionym i władał biegle następującymi 
językami: polskim, rosyjskim, niemieckim, 
francuskim, angielskim, łacińskim i greckim. W 
ówczesnych czasach Białystok zamieszkiwały 
cztery grupy narodowościowe: Polacy, Rosjanie, 
Niemcy i Zydzi. Fakt, Ŝe kaŜda z tych grup 

ludności mówiła swoim językiem ojczystym prowadził nieuchronnie do 
ustawicznych nieporozumień, konfliktów i zaostrzeń. Zamenhoff właśnie, dlatego 
rozpoczął wcześnie juŜ rozmyślać nad stworzeniem jednego, wspólnego języka dla 
róŜnych grup narodowościowych. W roku 1887 został wydany przez niego 
podręcznik – „Lingvo Internacia” (= język międzynarodowy, który nieco później 
otrzymał nazwę: esperanto). Język esperanto bardzo szybko zyskał sobie wielu 
entuzjastycznych zwolenników i rozprzestrzenił się na obszary róŜnych krajów. 
Zamenhoff stworzył dla esperanto solidną podstawę, na której język ten mógł stale 
rozwijać się dalej. Gramatyka powstała 
 z zapoŜyczonych elementów z róŜnych języków, a szerokie spektrum słownictwa 
zbudowane zostało ze słów zapoŜyczonych takŜe z wielu języków, przede 
wszystkim zaś z łaciny i języków romańskich. Esperanto zawiera w sobie w 
wysokim stopniu międzynarodowe pierwiastki językowe. Wszyscy ci, którzy uczą 
się esperanto, rozpoznają wkrótce, Ŝe jest to prawdziwy język, zbudowany na 
prostej, logicznej gramatyce, dającej poczucie pewności. 

W działalności publicystycznej Zamenhof posługiwał się takŜe pseudonimami D-
ro Esperanto i Unuel (Unu el la popolo - jeden z ludu). 

 

Kultura esperanto to kultura tworzona przez ludzi posługujących się językiem 
esperanto. Międzynarodowym symbolem esperantystów jest zielona gwiazdka, 
znajdująca się na fladze esperanckiej. 
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PoniewaŜ ilość uŜytkowników esperanto jest bardzo 
duŜa, kultura ta jest równieŜ niezwykle bogata  
i zróŜnicowana. Na świecie wydawanych jest wiele 
czasopism  
i ksiąŜek w języku esperanto. Istnieją stacje radiowe 
nadające audycje w tym języku (m.in. Polskie 
Radio). Dla pewnej grupy ludzi esperanto był 

pierwszym językiem którego się nauczyli; rodzice pod ich urodzeniu 
porozumiewali się z nimi wyłącznie w esperanto. 
Istnieje oryginalna literatura w języku esperanto, jednym  

z twórców był znany polski poeta Julian Tuwim. Istnieje takŜe wiele gazet 
esperanckojęzycznych, takich jak: La Monato 

Grudzień  - miesiąc jednego z największych przekrętów 
popkultury XX wieku  

Jak wszyscy doskonale wiemy, w grudniu (konkretniej:  
6 grudnia) przychodzi do nas Święty Mikołaj. Dzień radosny dla kaŜdego, bo 
chyba nie ma osoby, która nie byłaby obdarowana jakimś upominkiem. No, bo 
upominkiem moŜe być, chociaŜ… darowane odkurzanie w domu? Odpuszczone 
mycie naczyń? ☺ 

śeby nie było - wiemy teŜ doskonale, Ŝe grudzień powinien być czasem 
wyrzeczeń, postanowień i w końcu świętowania z powodu BoŜego Narodzenia dla 
wszystkich katolików. Ale skupmy się na Mikołaju… 

Święty Mikołaj to (z Wikipedii) „baśniowa postać starszego męŜczyzny z brodą 
ubranego w czerwony strój, który wedle legendy w okresie świąt BoŜego 
Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg 
reniferów”. 

Wizerunek współczesnego Mikołaja – czerwony płaszcz i czapka – został 
opracowany w 1930 roku na zlecenie koncernu Coca-Cola przez amerykańskiego 
artystę, Freda Mizena, jednak pierwsze wizerunki Mikołaja w tym stroju pojawiły 
się juŜ w latach 20., kilka lat zanim został uŜyty w reklamie napoju. Na pewno 
jednak reklama ta pomogła utrwalić w powszechnej świadomości ten kostium 
świętego. Rok później nowy wizerunek św. Mikołaja przygotował, takŜe na 
zlecenie Coca-Coli, Huddon Sundblom. 
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Nie byłoby, więc zbyt wielkim naduŜyciem osądzić, Ŝe to właśnie Coca-
Cola wykreowała Mikołaja z brodą. 

Współcześnie, ze względów komercyjnych, postać św. Mikołaja jest uŜywana 
przez handlowców, a okres wręczania prezentów rozciągnął się od imienin 
Mikołaja do Nowego Roku. Jako postać reklamowa Mikołaj jest popularny w 
okresie świątecznym takŜe w krajach Azji (mimo niewielkiej liczby mieszkających 
tam chrześcijan), dokąd trafił  
z USA. Towarzyszy kończącym rok handlowym promocjom nawet  
w Chinach, gdzie jest znany jako Staruszek BoŜonarodzeniowy. 

Zaraz, ale dlaczego przekręt? A no, bo ile Polaków dzisiaj pamięta, Ŝe wg 
naszej tradycji Święty Mikołaj nie jest starcem  
z reklamy Coli? Powinniśmy pamiętać, Ŝe zwyczaj obdarowywania się prezentami 
pochodzi od biskupa Miry - wielkiego filantropa  
i wolontariusza - który przez całe swoje Ŝycie sprawiał biednym ludziom miłe 
upominki. Nie oszukujmy się- to amerykański mit, wykreowany na potrzeby 
światowego rynku. A reszta świata, jak to reszta świata, jak zwykle przejęła go i 
upowszechniła. 

W Rosji św. Mikołaj był równieŜ otoczony kultem jako patron uciśnionych i 
skrzywdzonych, ale przejętą z zachodu postać rozdającą dzieciom prezenty 
nazwano Dziadkiem Mrozem. W Wielkopolsce i na Kaszubach prezenty 
tradycyjnie przynosił Gwiazdor, która to postać obecnie zlała się ze świętym 
Mikołajem. 

Listy z Ŝyczeniami do świętego Mikołaja dzieci mogą wysyłać na adresy dwóch 
urzędów pocztowych: 

• do Drøbak w południowej Norwegii: Julenissen’s Postkontor, Torget 4, 
1440 Drøbak, Norwegia 

• do Rovaniemi w Finlandii: Santa Claus, Arctic Circle, 96930 Rovaniemi, 
Finlandia 

Przegląd literatury młodzieŜowej 
 

1. Jeżycjada, Małgorzata Musierowicz 

Cykl 18 książek. Jego nazwa pochodzi od poznańskiej dzielnicy Jeżyce,  

a prawie cała akcja cyklu ma miejsce w Poznaniu. To pełne ciepła  

i humoru książki. 
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Poszczególne tomy: Szósta klepka, Kłamczucha, Kwiat kalafiora, Ida 

sierpniowa, Opium w rosole, Brulion Bebe B., Noelka, Pulpecja, Dziecko piątku, 

Nutria i Nerwus, Córka Robrojka, Imieniny, Tygrys i Róża, Kalamburka, Język 

Trolli, Żaba, Sprężyna. 

 

2. Felix, Net i Nika, Rafał Kosik 

Cykl książek science fiction dla młodzieży. Opowiada o przygodach trójki 

przyjaciół – Felixa Polona, Neta Bieleckiego oraz Niki Mickiewicz – chodzących 

do warszawskiego Gimnazjum im. profesora Stefana Kuszmińskiego. W 

książkach tych znajdziecie: akcję, intrygę, dynamikę, kreatywność, specyficzny 

język, codzienne problemy, a także edukację mimochodem – wszystko w 

jednym. 

Składa się z następujących części: Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych 

Ludzi, Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, Felix, Net i Nika 

oraz Pałac Snów, Felix, Net i Nika oraz Pułapka Nieśmiertelności, Felix, Net i 

Nika oraz Orbitalny Spisek. 

 

3. Książki Ewy Nowak 

Twórczość Ewy Nowak podpowiada jak sobie radzić w domu i w szkole, w 

dobrych i złych chwilach, z przyjaciółmi i z rodzicami. Odnosi się do wartości 

takich jak uczciwość, szczerość wobec siebie i innych, przyjaźń, miłość i 

szacunek dla drugiego człowieka. Jej książki czyta się lekko. Są ciekawe i nie 

pozbawione humoru. 

Napisała m.in.: Wszystko, tylko nie mięta, Diupa, Krzywe 10, Lawenda w 

chodakach, Drugi, Michał Jakiśtam, Furteczki. 

 

4. Książki Krystyny Siesickej 

Krystyna Siesicka tworzy wspaniałe książki dla młodzieży. Mają w sobie 

szczególny klimat, nastrój i ciepło.  

Napisała m.in.: Zapałka na zakręcie, Przez dziurkę od klucza, Jezioro 

osobliwości, Czas Abrahama, Beethoven i dżinsy, Urszula, Zapach rumianku, 

Fotoplastykon, ...nie ma z kim tańczyć...,  -?...-zapytał czas. 

A.K.
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„Dinozaury polskich szos cz. II 
Syrena  – rodzina samochodów osobowych i dostawczych produkowanych w 
Polsce w latach 1957-1983. Pierwsze egzemplarze syren miały nadwozie o 
konstrukcji drewnianej, jednakŜe wkrótce zastąpiono je nadwoziem z blach 
stalowych. Konstrukcję do 1972 r. rozwijano w warszawskiej FSO, następnie 
przeniesiono ją do bielskiej FSM. Kolejne modele seryjne nosiły oznaczenia 
trzycyfrowe zwiększające się z kaŜdym modelem o 1, począwszy od 100  
a skończywszy na 105. Wyjątkiem od tej reguły były oznaczenia modeli 
prototypowych oraz konstrukcji dostawczych. Ostatecznie produkcję zakończono 
w 1983 r. 

Historia 

Syrena miała być samochodem z silnikiem czterosuwowym chłodzonym 
powietrzem, o nadwoziu samonośnym, przeznaczonym do przewozu czterech 
osób. Brak blach głęboko tłoczonych i konieczność minimalizacji kosztów 
spowodowały, iŜ pierwsze Syreny 100 miały mieć nadwozia wykonane z drewna 
pokrytego tworzywem skóropodobnym,  
a napędzał je dwusuwowy silnik. Jeden z inŜynierów FSO, opracował prototyp 
Syreny z nadwoziem z blach stalowych. W sierpniu 1955 r. zorganizowano rajd 
doświadczalny o długości trasy 5600 km Jeden  
z samochodów wywrócił się i po dachowaniu okazało się, Ŝe jego dach mający 
szkielet drewniany został zniszczony doszczętnie. Po tym incydencie dachy 
wymieniono na metalowe. 20.03.1957 uruchomiono seryjną produkcję modelu 
Syrena 100. 

 
            
Syrena 105 przerobiona przez            Syrena104 
hobbystę na kabriolet 
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Syrena 104 

Model produkowany był w latach 1966-1972. Zastosowano w nim nowy silnik 
trzycylindrowy , skrzynię biegów zsynchronizowaną, zmienione nieznacznie klosze 
lamp tylnych. Model 104 ozdabiano listwami bocznymi na wysokości klamki. 

Syrena 105 

Syrena 105 była produkowana od 1972 r. Od poprzednika odróŜniają go drzwi z 
zawiasami z przodu. Zastosowano tu klamki zewnętrzne. Syrena 105 L posiada 
takŜe węŜsze fotele z regulacją kąta oparcia. Zmieniono miejsce montaŜu radia. 
Zastosowano prostokątne tylne światła odblaskowe obok kloszy lamp tylnych. 

Opracował: Michał. G 
 

 

Nietoperze Ŝarłoki 

Dziesięć milionów molosów zamieszkuje jaskinię 
Bracken. Wspólnymi siłami poŜerają, co noc 100 ton 
owadów. 

Zwierz ęta w sądzie 

W mnie cywilizowanych czasach zwierzęta łamiące 
ustanowione przez ludzi prawa musiały ponosić konsekwencje. Na przykład  
w średniowiecznej Francji świniom pozwalano włóczyć się swobodnie po wiejskich 
ulicach, czego czasami naduŜywały. Jedną z takich świń powieszono w 1394 r. w 
Normandii za zjedzenie dziecka. Podobną zbrodnie popełniła maciora wraz z 
sześcioma warchlakami w 1547 roku. Świnię powieszono, młode zaś, ze względu 
na ich wiek i zły matczyny przykład, puszczono wolno.:) 

Przedsi ębiorcza wydra morska 

Wydra morska uŜywa,,ulubionego’’ kamienia do rozbijania muszli mięczaków. Gdy 
kamień nie jest potrzebny, wydra nosi go pod pachą, aŜ do następnego razu. 

Na tropie 

Zmysł węchu psa posokowca jest milion razy czulszy niŜ człowieka. 

O kłach 

Wielkie kły samca pawiana są dłuŜsze niŜ lwie. 

Wewnętrzne informacje 

W kaŜdej komórce ludzkiego ciała znajduje się jeden metr DNA zawierający do 
pięciu miliardów par zasad. 
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O rozmiarach atomu 

Gdyby ułoŜyć obok siebie 100 milionów atomów, zajęłyby około  
2,5 cm. 

Beata O i Natalia K 
 

Skoki narciarskie  
Wystartował juŜ Puchar Świata w skokach narciarskich. 
Przedstawiamy aktualne wyniki po pierwszych zawodach. Jak 
widzimy naszym „orłom” nie wiedzie się najlepiej, ale trzymamy 
za nich kciuki i wierzymy, Ŝe będzie lepiej 
 
Lp. Zawodnik Kraj pkt.  

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
21 
41 

 Simon Ammann  
 Gregor Schlierenzauer 
 Ville Larinto 
 Thomas Morgenstern  
 Wolfgang Loitzl  
 Matti Hautamaeki  
 Anders Bardal  
 Martin Koch  
 Anders Jacobsen 
 Andreas Kuettel 
 Adam Małysz 
 Marcin Bachleda 

Szwajcaria  
Austria  
Finlandia 
Austria  
Austria  
Finlandia 
Norwegia 
Austria  
Norwegia 
Szwajcaria 
Polska 
Polska  

245  
220 
145 
140 
135 
116 
113 
100 
92 
83 
28 
2 

 
 
Następne zawody 
Pragelato – 13 i 14 grudnia 2008 
Engelberg – 20 i 21 grudnia 2008 
 

W pewien niezbyt ciepły, listopadowy dzień udałyśmy się na szkolne korytarze, by 
zadać uczniom naszej szkoły pytanie: 'Co chciał/abyś dostać na Gwiazdkę?" 
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Uczniowie nie byli zdziwieni pytaniem, błyskawicznie wymieniali rzeczy, które 
chcieliby otrzymać. Najczęściej wymieniali... laptopa (Gwiazdka powinna się 
niepokoić!) oraz róŜne zwierzęta. Często pojawiającą się odpowiedzią była 
równieŜ mp4, jednak niektórzy mądrzy uczniowie odpowiadali 'nic' albo 'nie 
wiem, coś drobnego wystarczy'. PowyŜsze wyniki sondy przeraŜają nas, gdyŜ 
młodzieŜ staje się coraz bardziej samolubna i wymagająca! Mamy nadzieję, iŜ 
zaakceptuje, jeŜeli Gwiazdka nie będzie w tym roku zbyt hojna.  

A.F. 

Wigilia - jeden magiczny dzień w roku. Przypada zawsze 24 grudnia. W tym dniu wszyscy 
ludzie są jakby odmienieni, zaczarowani, szczęśliwi i radośni. 
        Gdy nadejdzie wieczór całe rodziny zasiadają do wspólnej kolacji, którą 
rozpoczynają modlitwą. Wigilijna kolacja bardzo róŜni się od zwykłych, codziennych 
posiłków. Powinno się na niej  podawać 12 dań. Bardzo wzruszające jest łamanie się 
opłatkiem. DuŜo radości dzieci czerpią z prezentów, które dostają pod choinkę. Kiedy 
zbliŜa się północ, ci którzy nie zasnęli, idą na pasterkę. 
 A ja zachęcam Was, Ŝebyście w ten czas świąteczny, wolny od nauki przeczytali 
opowiadanie księdza Mieczysława Malińskiego. Święta to nie tylko szał sprzątania 3 dni 
przed, to nie prezenty i choinka – to małe Dzieciątko we Ŝłóbeczku.  
I Ŝeby dostrzec to, co najwaŜniejsze podczas BoŜego Narodzenia, przeczytajcie sobie ten 
piękny tekst. Naprawdę warto!  Oto fragment :   
                                                                      Kasia Fijołek kl .5b 
 
     AŜ przyszedł dzień wigilijny. Dom był pełen zapachów rozmaitych zup, ciast, pieczeni. 
Tylko nie wiadomo, dlaczego od samego rana było wszystko w pośpiechu  
i na wszystko za późno, choć do wieczora była cała masa czasu. Mama, co chwila 
ostrzegała, Ŝe trzeba z nią obchodzić się ostroŜnie, bo moŜe im obojgu urządzić, lanie, a jak 
dzieci w Wigilię dostaną lanie, to będą je dostawały cały rok. Przypominała, Ŝe diabeł 
dzisiaj wszystko robi, Ŝeby ludzi zezłościć, bo chce popsuć święta.  

     I mimo to doszło do tego, przed czym mama ostrzegała, doszło do awantury. 
Oczywiście przez siostrę, którą Janek musiał lekko ukarać. Ona uderzyła w ryk, jak zwykle 
nie wiadomo, o co. Faktycznie zaczęła jej lecieć krew z nosa, ale przecieŜ nic wielkiego się 
nie stało. W to niepotrzebnie wmieszała się mama. Janek usiłował spokojnie mamie 
wytłumaczyć, jak było z siostrą od początku do końca, wtedy mama upomniała go, Ŝeby na 
nią nie krzyczał, bo nie ma prawa podnosić na nią głosu. W to  
z kolei wkroczył najzupełniej niepotrzebnie tata, zaczął krzyczeć, Ŝeby Janek natychmiast 
przeprosił mamę. Nie chciał słyszeć Ŝadnych wyjaśnień. Krzyczał tylko bez przerwy:  

     - Przeproś, bo dostaniesz lanie!  

     Nie dochodziło do niego zupełnie to, co Janek wciąŜ powtarzał, Ŝe chętnie przeprosi 
mamę, jak tylko będzie wiedział, za co. No i oczywiście wszystko skończyło się wielkim 
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laniem. Janek wrzeszczał wniebogłosy i to wcale nie, dlatego, Ŝeby go bardzo bolało, 
tylko uwaŜał, Ŝe dzieje mu się krzywda, bo na lanie nie zasłuŜył. Potem musiał chwilę stać 
w kącie, a co najgorsze, mama się na niego obraziła i nie chciała się do niego odzywać, 
chociaŜ on próbował na wszystkie sposoby. Wobec tego Janek teŜ się na mamę obraził. - 
JeŜeli mama się nie chce odzywać, to nie musi, ale on do mamy teŜ nie będzie mówił nic. 
MoŜe milczeć, tak jak mama, i udawać, Ŝe mamy nie dostrzega, tak samo jak ona jego. - A 
więc było gorzej niŜ źle i to w dodatku w taki dzień. Najbardziej był wściekły na siostrę, 
która naraz stała się ta dobra, najukochańsza i do tego pokrzywdzona. Do pasji 
doprowadzało go to, Ŝe chciała spełniać rolę pośrednika między nim a mamą.  

     Tak juŜ zostało do samego wieczora. Namyślał się, czy by nie pójść z domu, Ŝeby nie 
zasiadać przy stole wigilijnym. "MoŜe wtedy by sobie przypomnieli o mnie". Ale 
właściwie nie bardzo miał gdzie iść. U wszystkich kolegów była teŜ na pewno Wigilia i 
byłoby to dla nich niezręczne, gdyby on do nich przyszedł. Wtedy zresztą  
z pewnością zainteresowaliby się nim rodzice jego kolegów, dzwoniliby do taty Janka. Nie, 
to nie miało sensu. Po ulicach nie chciało mu się spacerować. Był przed południem po 
zakupy i zmarzł porządnie.  

     Do Wigilii, tak jak w roku poprzednim, ubrał się w najlepsze ubranie, zawiązał sobie, 
bez pomocy mamy, najpiękniejszy krawat. Węzeł nie był z pewnością tak zawiązany, jak 
być powinien, ale w końcu to nie było waŜne i Janek postanowił, Ŝe nie odezwie się do 
nikogo ani słowem. Patrzył na pozór obojętnie, jak mama przygotowywała stół. 
Najchętniej by jej pomógł, gdyby powiedziała, chociaŜ słowo. Nawet nie musiałaby prosić, 
tylko mogłaby polecić, Ŝeby zrobił to albo tamto, ale jak nie, to nie. Stał i przyglądał się. 
Było, jak co roku. Mama rozsunęła najpierw stół, potem na środku umieściła trochę siana, 
przykryła stół najpiękniejszym białym obrusem, jaki tylko był w domu. Z kolei na obrusie, 
w miejscu gdzie leŜało siano, połoŜyła opłatek. Ten widok zawsze, co roku, go wzruszał, 
bo wiedział, co to znaczy: opłatki oznaczają Pana Jezusa, który się narodził na sianie. Ale 
teraz stał obojętny  
i patrzył zimny jak głaz. Potem mama rozkładała talerze z pomocą siostry, która 
podlizywała się mamie jak mogła i była taka uprzejma, Ŝe aŜ się niedobrze robiło  
z tych słodkości. Gwiazdka na pewno juŜ dawno zaświeciła na ciemnym niebie, ale jakoś 
nikt nie pamiętał, by wyglądać przez okno. On pamiętał, ale teŜ nie wypatrywał jej. Gdy 
wieczerza była gotowa, podeszli wszyscy do stołu. Na koniec podszedł  
i Janek. Tata i mama uklękli -przy stole, ta smarkata teŜ uklękła. Uklęknął i on  
z ociąganiem. Tego bał się najbardziej. Tatą zaczął się modlić na głos, potem wszyscy 
wstali, tata wziął Ewangelię i zaczął czytać o tym, jak to tam wtedy było. Słuchał tego, co 
znał prawie na -pamięć i było mu bardzo smutno. Tak długo czekał na te święta, tak 
myślał, Ŝe moŜe dla niego Pan Jezus się teŜ narodzi, a tymczasem wszystko się 
pokiełbasiło i to przez tę głupią srokę.  

     Gdy tatuś skończył czytać, odłoŜył Ewangelię, schylił się nad stołem, wziął opłatek, 
podszedł do mamy, zaczął do niej coś mówić. Janek juŜ nie bardzo słyszał, co tam tatuś 
mówi, tylko patrzył na mamę. Mama najpierw się uśmiechała, ale najwyraźniej  
z duŜym zaŜenowaniem, a potem do uśmiechu zaczęły dołączać się łzy. Popatrzył na tatę. 
On był teŜ bardzo wzruszony, ucałował mamę najpierw w rękę, potem w buzię. Janek 
wiedział, Ŝe kolej na niego. Zrozumiał, Ŝe dopiero teraz przychodzi moment najgorszy. 
Tymczasem nagle znalazł się w objęciach mamy i poczuł jak wszystko tamto, co było w 
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jego duszy twarde jak skała, znikło. Zrobiło mu się bardzo Ŝal, Ŝe był taki niedobry dla 
mamy, przytulił się do niej i zaczął płakać jak malutkie dziecko. Słyszał tylko jak przez 
mgłę słowa mamy: "ty głuptasku" i Ŝyczenia jakieś: "Ŝeby był grzeczny i Ŝeby się dobrze 
uczył". Czuł, Ŝe mama wciąŜ głaszcze go po głowie  
i najchętniej trwałby tak przytulony do mamy, bo mu było dobrze, a oprócz tego wstydził 
się: bo jak tu pokazać swoją zapłakaną twarz tatusiowi i siostrze. Ale juŜ znalazł się w 
ramionach taty, który się tak zachował, jakby niczego nie zauwaŜył, poklepał go po 
plecach i powiedział jak zwykle:  

     - śebyś był dzielnym człowiekiem i Ŝebym ja się nie musiał za ciebie wstydzić.  

     Janek wciąŜ miał jeszcze mokre oczy i trudno mu było złapać oddech. Na szczęście 
przyszła kolej na siostrę, która była zaryczana jeszcze bardziej niŜ on sam i nie musiał się 
przed nią niczego wstydzić. Wreszcie trzeba było zasiąść do stołu. Wszyscy udawali, Ŝe są 
bardzo zajęci jedzeniem zupy. Tata nawet pochwalił, Ŝe świetna zupa grzybowa, mama z 
uśmiechem przetykanym łzami odpowiedziała, Ŝe to nie świetna zupa grzybowa, najwyŜej 
jest to świetny barszcz, wszyscy się śmiali i udawali, Ŝe to ze śmiechu wycierają łzy i było 
juŜ wszystko bardzo dobrze. Potem było jeszcze jedno danie i jeszcze jedno, i jeszcze 
jedno - trudno było je zliczyć. Nawet juŜ nie bardzo mógł jeść, ale jadł dalej, choćby, 
dlatego, by ukryć wzruszenie, które wciąŜ jeszcze nim wstrząsało. Wreszcie pojawił się 
kompot z suszonych śliwek i to był koniec. Wtedy tata powiedział:  

     - Janek, baw się w kościelnego i zapal świece.  

     Wobec tego zaczął zapalać świeczki. Tata zgasił światło i zaczęło się kolędowanie. 
Janek wziął śpiewnik z kolędami i śpiewał jedną za drugą alfabetem po kolei, które tylko 
melodie pamiętał. Siostrzyczka się do niego przytuliła i usiłowała mu wtórować fałszując 
na wszystkie strony. Całemu śpiewaniu przewodziła mama, która miała śliczny głos. Tata 
włączał się tylko od czasu do czasu.  

     Tak mógłby siedzieć do samego rana i kolędować, ale mama stwierdziła, Ŝe juŜ pora 
spać i Ŝe jeszcze moment, a Janek z siostrą pospadają z krzeseł jak gruszki  
z wierzby, bo im tak lecą głowy. ChociaŜ to nie była prawda, chętnie poszedł się myć, bo 
jednak w gruncie rzeczy spać mu się chciało. Za chwilę był juŜ w łóŜku, które na początku 
było zimne, pachniało krochmalem i świeŜością jak nigdy w ciągu roku. Mama 
oświadczyła, Ŝe Janek z siostrą zostaną w domu, a ona z tatą pójdzie na pasterkę. W 
międzyczasie zrobi tylko porządek w kuchni.  
     LeŜał w łóŜku i przez uchylone drzwi patrzył na choinkę błyskającą  
w ciemnościach wszystkimi swoimi wspaniałościami. Było mu dobrze jak nigdy w Ŝyciu, 
tak dobrze, Ŝe najchętniej by umarł ze szczęścia. PrzymruŜył oczy, jak to miał zwyczaj 
robić. Kolorowe paciorki mrowiły się z góry na dół coraz bardziej, coraz szybciej, wreszcie 
tyle ich było, Ŝe aŜ stały się całkiem białe - to juŜ nie były paciorki, tylko zawierucha, która 
wokół niego się kłębiła. Szedł w niej po omacku, ale wcale się nie bał. ChociaŜ płatki 
śniegu wirowały wokół niego, wcale nie czuł ani zimna, ani wiatru, ani śniegu na twarzy, 
było mu dobrze i ciepło. Szedł wciąŜ naprzód i nie obawiał się, Ŝe zbłądzi. Jeszcze mu tego 
nikt nie mówił, ani on sobie sam teŜ nie, ale wiedział, Ŝe idzie do Jezusa, który się narodził 
w stajni. Nagle znalazł się na drodze  
w lesie. Las był podobny do parku, gdzie w lecie bawił się, a w zimie chodził czasem  
z mamą i siostrą na sanki. Były podobne drzewa i krzaki, tylko wszystkie przysypane 
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grubą warstwą śniegu. ChociaŜ wiedział, Ŝe jest noc, to jednak było jasno - chyba od 
księŜyca - a śnieg się skrzył jak diamenty. Nagle znalazł się na skraju jakiejś polany. W 
głębi niej zobaczył stajenkę. Była podobna do tej, którą budował w czasie Adwentu. 
Strzecha przywalona śniegiem; nad nią gwiazda z wielkim ogonem. Światło, które padało 
przez otwarte drzwi i okna, oświecało krzaki i drzewa stojące w pobliŜu. Nagle znalazł się 
wewnątrz szopki. Klęczał na podłodze stajni. Obok siebie spostrzegł klęczącego tatusia i 
mamusię oraz siostrę, którzy uśmiechali się do niego. Poczuł się tak samo szczęśliwy jak w 
czasie Wigilii przy składaniu Ŝyczeń. Wtedy przypomniał sobie to, co mama mu 
powiedziała na samym początku Adwentu, Ŝe gdy będzie grzeczny, to Pan Jezus narodzi 
się dla niego. "Czy Jezus narodził się dla mnie takŜe?" Poczuł, Ŝe musi spojrzeć w Ŝłóbek. 
"Jezus tam na pewno jest. Tylko czy ja Go zobaczę?" - przeniknął go głęboki niepokój. Ale 
przecieŜ powinien zobaczyć. "PrzecieŜ przeprosiłem mamę, tatę i siostrę. PrzecieŜ starałem 
się być grzeczny podczas Adwentu". Pełen determinacji zdecydował się. Z oczami pełnymi 
łez podniósł głowę - i ujrzał. Na sianku przykrytym białą chustą stało Dzieciątko

 

Raz z noŜem łyŜka 
Przyrzekły sobie 

- Będziemy ślepe jak ta myszka. 
Nikt takim noŜem ni taką łyŜką 

jeść nie będzie chciał, ał ał. 
Trafiać nie będziemy w poŜywienie, 

Tępe będziemy jak kamienie. 
Leniuchować nam się chce, 

Pracy swej mówimy – „nie”! 
Wrócił po pracy ojciec rodziny, 

Złapał nóŜ z łyŜką za dolne kończyny. 
Do obiadu siadać trzeba, 

A tu z łyŜki coś się wylewa. 
A nóŜ nie słuŜy juŜ. 

Zdenerwował się ojciec rodziny, 
W dziką furię wpadł. 
- Nie będę nimi jadł! 

I tak leniwą łyŜkę i nóŜ, 
W szufladzie pokrył kurz. 

 
Autor: Dawid Kreska kl. Ib Gim. 
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Robot, który na śladuje ludzkie miny: 

Jules to pierwszy humanoidalny robot, który potrafi naśladować wyraz twarzy 
stojącego przed nim człowieka - informuje "Daily Mail". 

Materiał bardziej śliski od teflonu : 

Substancja twarda prawie jak diament i bardziej śliska niŜ teflon moŜe ochronić 
przed zuŜyciem części mechaniczne i przynieść wielkie oszczędności 
energetyczne dzięki wyeliminowaniu tarcia - informuje "New Scientist". 

W Japonii roboty graj ą w teatrze:  

Roboty w Japonii rozpoczynają podbój kolejnej dziedziny Ŝycia. Po robotach 
tańczących, grających w piłkę i sprzątających mieszkania, pojawiły się roboty-
aktorzy. Na uniwersytecie w Osace odbyła się premiera pierwszej sztuki teatralnej, 
w której obsada składa się z ludzi i robotów. 

Polska Dolina Krzemowa?  

Czy w Polsce da się choćby częściowo stworzyć Dolinę Krzemową? Mamy 
przecieŜ zdolnych programistów, którzy wygrywają międzynarodowe konkursy. Są 
pomysły, jest nie do końca wykorzystany potencjał badawczo-rozwojowy, 
rozsądne programy strategiczne. Co zrobić, Ŝeby to się udało? - na te pytania 5 
grudnia spróbuje odpowiedzieć prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego 
prof. Marek Hołyński, podczas wykładu otwartego na Wydziale Matematyki i 
Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. "Dolina Krzemowa to 
zjawisko wyjątkowe, fenomen technologiczny, socjologiczny i cywilizacyjny. 

Nowy wynalazek chemików z UJ pomo Ŝe chirurgom i pacjentom:  

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali innowacyjną metodę, która 
umoŜliwi usuwanie heparyny z krwi pacjentów. Jak informuje Piotr śabicki, 
specjalista ds. informacji z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju 
Uniwersytetu (CITTRU), wyniki badań Polaków zostały opublikowane w 
najnowszym wydaniu amerykańskiego czasopisma "Biomacromolecules". 
Oryginalna praca nosi tytuł: "pH-sensitive genipin-cross-linked chitosan 
microspheres for heparin removal". Za artykuł, który juŜ spotkał się z duŜym 
zainteresowaniem świata naukowego, krakowscy badacze zostali wyróŜnieni przez 
. 

Laser jak z "Gwiezdnych wojen":  

Amerykanie przeprowadzili test laserowego działa nowej generacji 
zamontowanego w jumbo jecie. Na razie jeszcze na ziemi, w przyszłym roku próba 
w powietrzu. To pierwsza tego typu broń na świecie. Do tej pory promień lasera był 
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wykorzystywany do naprowadzania pocisków na cel, teraz sam ma nieść 
zniszczenie. Powietrzny laser (Airborne Laser, czyli ABL) jest konstruowany od 12 
lat kosztem miliardów dolarów. Ma z odległości 600-700 km zestrzeliwać rakiety 
balistyczne (głównie w fazie wznoszenia tuŜ po starcie) oraz samoloty. Laserowy 
impuls o mocy wielu megawatów trwający od 3 do 5 s będzie rozgrzewać i 
doprowadzać do eksplozji zbiorniki z paliwem. MoŜe teŜ oślepiać . 

DNA mo Ŝe przechowywa ć wspomnienia: 

Dzięki metylacji naszego DNA wspomnienia mogą trwać przez całe Ŝycie - wynika 
z badań, o których informuje "New Scientist". Aby przypomnieć sobie określone 
wydarzenie, poszczególne neurony w naszym mózgu muszą zadziałać w 
określonej sekwencji - wymaga to odpowiednich połączeń między wydzielającymi 
neuroprzekaźniki synapsami neuronów. PoniewaŜ białka budujące nasz organizm 
- w tym synapsy - ulegają wciąŜ rozpadowi, po czym powstają od nowa, naukowcy 
od dawna zastanawiali się, dlaczego pamiętamy zdarzenia sprzed wielu lat. 
Courtney Miller i David Sweatt z University of Alabama w Birmingham twierdzą, Ŝe 
wspomnienia mogą być zapisywane dzięki procesowi . 
 

 
Goryle górskie Ŝyją w Afryce - w Zairze, Ruandzie  
i Ugandzie -  w rejonach górzystych i w nizinnych lasach 
deszczowych. 
 
My - ludzie i goryle mamy wspólnego przodka. Nasz kod 
genetyczny jest w 96% taki sam, jak kod goryli. 
Naukowcy od dawna próbują odkryć, dlaczego goryle - 
mimo, Ŝe tak do nas podobne, nie chorują na nowotwory. 
Goryle Ŝywią się termitami i owocami. Grupie goryli 
dowodzi srebrzystoplecy samiec. Samce często chcą 
pokazać, kto rządzi, dlatego staczają regularne walki. 
Przegrany musi opuścić stado lub zostać zabitym. Często 
ci, co odchodzą, zakładają nowe grupy. Zwierzęta często 

uŜywają mowy ciała i głosu, by się porozumiewać.  
Samica mierzy do 1,2 m, srebrzystoplecy  samiec do 2,1m, a przeciętny samiec do 
1,7m. O samcach mówi się „srebrzystoplece” , gdy sierść na ich grzbiecie stanie 
się siwa (srebrzysta)- dzieje się to wtedy, gdy są  
w pełni dojrzałe.  Goryle są często niewinnymi ofiarami walk. Zabicie nawet 
jednego goryla, moŜe przyczynić się do wyginięcia gatunku, poniewaŜ zostało ich 
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bardzo niewiele. Nikt nie wie ile… No i gdzie tu sprawiedliwość? Goryle to, 
zaraz po człowieku, najinteligentniejsze zwierzęta świata.    
 

Krzyś Gilek 
Następnym razem pingwiny cesarskie. 

Do tego numeru gazetki przygotowaliśmy wywiad z panią Jadwigą Cibor. 
Głównym tematem naszej rozmowy były dziecięce lata pani Cibor. 

 Nasze pytanie brzmiało tak: 

Jakie miała pani dzieciństwo? 

Moje dzieciństwo, najpiękniejszy okres w moim Ŝyciu, było pełne radości i 
szczęścia. Jak kaŜde dziecko cieszyła mnie kaŜda najdrobniejsza rzecz i niestety 
czasem płakałam z powodu drobnych niepowodzeń. Nie miałam wielu zabawek. 
Rodziców nie było na nie stać. Miałam tylko jedną lalkę, dla której uszyłam całe 
pudełko ubranek. Bawiłam się nią z koleŜankami. Natomiast uwielbiałam czytanie 
i byłam stałym gościem w bibliotece, z której przeczytałam większość ksiąŜek. 
Czasem mama lub tata złościli się na mnie, bo podczas czytania zapominałam o 
całym świecie i nie reagowałam jak coś do mnie mówili.  

Miałam teŜ bardzo duŜo energii. Lubiłam biegać, grać w piłkę noŜną!??, razem z 
moimi braćmi i kolegami oraz chodzić do lasku. Zimą jeździłam na łyŜwach po 
stawie koło kościoła, lub na stawie ,,Anteckiego”. Często po lekcjach odbywały się 
prawdziwe ,,wojny”śnieŜkowe”. 

Okres dzieciństwa to nie tylko zabawy. Razem z moimi braćmi pomagaliśmy w 
pracach domowych, w zakupach, przygotowywaniu posiłków, i wielu, wielu innych 
drobnych pracach. Podczas wakacji pomagałam swoim dziadkom w pracy na roli, 
przy Ŝniwach i wykopkach. W sumie lubiłam większość wykonywanych prac.  

Bardzo serdecznie dziękujemy pani Cibor za poświęcony nam czas i za to, 
Ŝe zechciała podzielić się z nami swoimi wspomnieniami z dzieciństwa. 

Z kim porozmawiamy za miesiąc? Dowiecie się juŜ wkrótce. 

                            Dominika Krupnik i Oskar Polak z kl.4a 
 
 



 20 
 

Wigilijne przysłowia .  
� Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze się zima długo powlecze. 
� Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. 
� BoŜe Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie. 
� Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie. 
Przysłowia na zimi ę. 
� Mroźny grudzień, wiele śniegu, Ŝyzny roczek będzie w biegu. 
� Suchy grudzień stoi za to, Ŝe sucha będzie wiosna i suche lato. 
� W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo 

biała. 
� Gdyby kiedy w grudniu grzmiało, wiatrów roku nowym będzie niemało. 

 
Kolędy w języku Esperanto Tłumaczenie polskie 

Mizerna cicha 
Eta, silenia stalo kawerna, plena Dia 
povo. 
+ Jen kusas dorme Jesu entroge, en la 
ciela gloro /2/ 

Mizerna cicha  
Mizerna cicha stajenka licha, pełna 
niebieskiej chwały. 
Oto leŜący, przed nami śpiący, w 
promieniach Jezus mały. 
 

Mędrcy świata, monarchowie... 
Sagaj mostom de la scio – Ken vi rapidas? 
- Diru, cu vi, Rego – Trio jam Etulon 
vidis? 
+ Jes, entroge, ne surtrone, sen sceptro Li 
regas. 
- Mondo timas Lin malbona, car al Li ni 
pregas /2.. 

Mędrcy świata, monarchowie... 
Mędrcy świata monarchowie,  
- gdzie śpiesznie dąŜycie? – Powiedzcie 
nam trzej królowie, gdzie widzieć 
Dziecię? – Ono w Ŝłobie nie ma tronu i 
berła nie dzierŜy, - a proroctwo jego 
zgonu juŜ się w świecie szerzy. 
 

Pójdźmy wszyscy do stajenki 
Ni forifu al. Staleto – Al. Jesu kaj 
Virgineto; 
+ Kaj salutu ni Tulon 
Kaj Marian la Patrinon /2/. 
 

Pójdźmy wszyscy do stajenki 
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i 
panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję 
matkę jego./2/ 
 

Do szopy hej pasterze 
En stalon, pastistaro – En stalon car 
mirakl.Di – Filo en la trogo Po ke savitu 
mond: 
+ Do kantu algelaro  - Pastistoj ludu Lin. 
Regoj kun propa varo – Omega klinu vin  

Do szopy hej pasterze 
Do szopy, hej pasterze – Do szopy, bo 
tam cud. Syn BoŜy w Ŝłobie leŜy by 
zbawić ludzki lud. Śpiewajcie aniołowie, 
pasterze grajcie mu. Kłaniajcie się 
królowie, nie zbudźcie go ze snu. 
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BARAN - 21 marca - 21 kwietnia 

 ZbliŜające się święta to sygnał do unormowania stosunków z 
bliskimi. Jeśli jesteś z kimś pokłócony, wyciągnij rękę na zgodę. 
Odwiedź lub zadzwoń do rodziny. 
Zadbaj o bliŜszy kontakt z bliŜszymi! 
 

BYK - 22 kwietnia - 20 maja 
Merkury wzmocniony przez wpływ Neptuna i Marsa zapowiada 
dobry czas. Pewne rzeczy przyjdą ci bardzo łatwo, na inne 
będziesz musiał sobie zapracować. 
Stać cię na więcej! 
 

BLI ŹNIĘTA - 21 maja - 21 czerwca 
Koniec roku zapowiada się dobrze. Los pomoŜe ci w realizacji 
twoich marzeń. Do przedświątecznych przygotowań włączą 
się twoi bliscy. 
Przed tobą magiczne święta... 
 

RAK - 22 czerwca - 22 lipca 
 Merkury wraz z Neptunem zachęcą cię do snucia marzeń. 
Poznaj siłę swojej wyobraźni i zobacz jak wiele ze swoich 
dąŜeń moŜesz zrealizować. Wystarczy trochę silnej woli. 
Szukaj wokół siebie harmonii! 

LEW - 23 lipca - 23 sierpnia 
Zabierz się za załatwianie waŜnych spraw, bo teraz wiele 
moŜesz działać. W święta zadbaj o dobry humor, udzieli się on 
wszystkim wokół. 
Nastaw się pozytywnie do bliskich! 

PANNA - 24 sierpnia -23 września 
 Wykorzystaj swe talenty. Namaluj coś, wykonaj świąteczne 
prezenty własnoręcznie. Wenus przyniesie ci poprawę nastroju. 
Spójrz na świat z uśmiechem! 
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WAGA - 23 września -23 października 
 Przeszkody znikną z twojej drogi. Śmiało realizuj marzenia! W 
domu oczekuj ciepła i spokoju. Zabierz się za załatwianie 
waŜnych spraw. 
Szukaj rozsądnych rozwiązań! 
 

 SKORPION - 24 października -22 listopada 
 Ktoś podsunie ci wspaniały pomysł. Śmiało z niego 
skorzystaj. Podejmiesz dobrą decyzję. Efekty na pewno cię 
zadowolą. 
Poczujesz w sobie więcej energii. 
 

STRZELEC - 23 listopada -21 grudnia 
 Zrób coś dobrego dla innych, a wtedy z pewnością twoje 
samopoczucie się poprawi. W tym tygodniu zawirowania losu 
cię ominą. 
Pozwól działać losowi! 

 

KOZIORO śEC - 22 grudnia - 20 stycznia 
Wszystko ułoŜy się według twoich oczekiwań. Nie podejmuj 
jednak zbyt szybkich decyzji. Stawiaj na pewne rozwiązania. 
Zadbaj w końcu o swoje potrzeby! 
 

WODNIK - 21 stycznia - 19 lutego 
Zajmij się czymś co sprawi ci przyjemność. Zadbaj o harmonię 
wokół siebie. Neptun przyniesie ci szczęście. 
Los okaŜe się łaskawy! 
 

RYBY - 20 lutego - 20 marca 
Mars, Merkury i Słońce dodadzą ci pozytywnej energii. Ruszysz 
wreszcie do przodu. Rozpalisz w sobie ogień. 
Zaufaj sobie! 
 
 

 



 
 
 
Na lekcji biologii pani  
pyta się Jasia: 
- Co to jest? 
- Szkielet. 
- Czego? 
- Zwierzęcia. 
- Ale jakiego?! 
- NieŜywego! 
             ☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
- Tatusiu, jak byłeś mały,  
to teŜ dostawałeś od swojego  
taty lanie?  
- No pewnie!  
- A dziadek od swojego taty?  
- Oczywiście!  
- A pradziadek?  
- TeŜ! Ale dlaczego pytasz?  
- Bo chciałbym się w końcu  
dowiedzieć, kto zaczął... 

☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
- Baco, co robicie, jak macie  
wolny czas? 
- Siedzem i dumiem... 
- A jak nie macie czasu? 
- To ino siedzem... 

☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
Idzie sobie turysta polaną w górach  
i widzi bacę. A baca pasie sobie owce. 
Czarne i białe. No i turysta się go pyta: 
- Baco.. Ile mleka dają te owce? 
- Ano białe cy corne? 
- No wszystkie. 
- Białe dwa litry.. 
- A czarne? 
- Ino tys dwa litry. 
 

- A ile trawy jedzą? 
- Białe cy corne? 
- No wszystkie.. 
- Białe tsy kilo. 
- A czarne? 
- Tys tsy kilo. 
Rozmawiają tak z piętnaście 
 minut i okazuje się Ŝe białe  
owce nie róŜnią się niczym 
innym niŜ kolorem wełny.  
Wreszcie zdenerwowany turysta 
pyta się jeszcze raz: 
- No to czemu baco je tak  
rozróŜniacie? 
- Ano białe owce som moje. 
- A czarne czyje? 
- Ano tys moje. 

☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
Kowalska chwali się sąsiadce: 
- Doprowadziłam do tego, Ŝe  
mój stary pali tylko po dobrym  
obiedzie. 
- To wspaniale. Jeden papieros  
na rok jeszcze nikomu nie zaszkodził... 

☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
Przychodzi baba do lekarza: 
- Panie doktorze, bardzo boli  
mnie brzuch! 
- A co pani jadła? 
- Puszkę śledzi. 
- Czy były świeŜe? 
- Nie wiem, nie otwierałam! 

☺☺☺☺   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
Po przebadaniu pacjentki lekarz  
stwierdza: 
- Na pani chorobę są tylko dwa lekarstwa. 
 Niestety, oba nieskuteczne. 
 

 
Patrycja Gondko i Monika Rokowska kl. I b gim. 

 



 24 

 

1.                      

2.                     

3.                    

4.                    

5.                    

6.                     

7.                     

8.                   

9.                   

10.                    

11.                      

12.                        

13.                      

14.                    

Pytania do krzyŜówki : 

1. Patronka górników św … 
2. Obrazkowa historyjka. 
3. Pomieszczenie dla samochodu. 
4. Państwo z piramidami. 
5. Przysmak małpy. 
6. Na końcu zdania. 
7. Twardy do zgryzienia. 
8. Rysunkowy lub wielopiętrowy budynek. 
9. Przysmak Kubusia Puchatka. 
10.  Inaczej 12. 
11.  Mieszka w igloo. 
12.  Po sobocie. 
13.  Przystrojona bankami. 
14.  Wynik meczu 2:2. 
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