
 

 

 

 

 

     GAZETKA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PIASKACH 

   Nr 3 2011/12                                                                          cena 1 zł 

 

Czytelnikom „Gimzetki”, ich rodzinom oraz wszystkim 

pracownikom szkoły życzymy, aby te święta przepełnione były 

magią - magią zapachu pierników, magią kolęd, choinki, magią 

życzliwych uśmiechów i magią czasu spędzonego  w gronie 

najbliższych. 

Wszystkiego dobrego na Święta i cały Nowy Rok życzy 

Redakcja „Gimzetki” z Opiekunem 

 

 

 

 

 

 



 

Drodzy Czytelnicy! 

Dotarliśmy do, moim zdaniem, 

najbardziej urokliwego czasu w ciągu 

całego roku. Listy do Gwiazdora 

napisane, bombki z piwnicy 

przyniesione i polowania na karpie 

rozpoczęte. 

No właśnie, choinka, karp, kolędy i pasterka - tak święta 

obchodzą katolicy, jak wygląda to u wyznawców innych religii? 

O tym przeczytacie w tym numerze „Gimzetki”. Poza tym 

postanowiłam napisać instrukcję zorganizowania dobrej imprezy 

sylwestrowej. Znajdziecie też wywiad z cyklu „wywiady z 

uczniami, którzy robią coś ciekawego” – tym razem na pytania 

odpowie Dawid Kajczyk.  

Ściskam wszystkich, tak świątecznie ściskam. Do przeczytania  

w Nowym Roku.  

Miszlę 
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Wyniki konkursów 
 

- WOJEWÓDZKI KOMKURS MATEMATYCZNY- Najlepsze wyniki 

uzyskali Wojtek Dolatowski  z kl.2C i Zuzanna Andrzejewska z kl.3B. 

Niestety nie udało się im przejść do kolejnego etapu. 

- WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO- 1. miejsce 

Zuzanna Andrzejewska, 2. Paulina Zgoła, 3. Natalia Twardowska. Ich 

wyniki nie pozwoliły na zakwalifikowanie się do dalszej części konkursu. 

- WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - niestety 

nikt nie dostał się do etapu rejonowego. 

- WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY - Wojtek Dolatowski 

zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego!!! Wojtkowi gratulujemy też 

II miejsca w XI Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Kaspra 

Miaskowskiego i najlepszego w szkole wyniku w WOJEWÓDZKIM 

KONKURSIE HISTORYCZNYM 

-POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU- Paula 

Gabryelczyk zajęła 1. miejsce,  a Zuzanna Andrzejewska 3. w etapie 

powiatowym. 

- XIV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O POWSTANIU 

WIELKOPOLSKIM – II miejsce Szymon Buliński 

- WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY – do etapu 

rejonowego zakwalifikowali się: Wiktor Maćkowiak, Adam Łagódka  

i Cezary Sarbinowski 



 

- WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY – najlepsze wyniki 

uzyskali: Weronika Nawrocka, Jakub Półtoraczyk,  Julia Pelc, Joanna 

Małecka i to oni będą reprezentować szkołę podstawową w etapie 

rejonowym 

 

 

GRATULACJE!. 

Akcja  „Góra Grosza”  rozstrzygnięta!  
Miejsce Klasy 1-3 Klasy 4-6 Klasy 1-3 

gimnazjum 

1. 3a 5c 1A 

2. 2c 6b 1B, 2A, 2C, 

3B 

3. 2a 4b 2B, 3A, 3C 

 

 

W rankingu międzyklasowym w gimnazjum 

obecnie sytuacja przedstawia się następująco: 

1. Miejsce zajmują klasy 2A i 3Bz 17 punktami, 

2. Miejsce klasa 3A z 14 punktami, 

3. Miejsce klasa 2C z 13 punktami. 

Oby tak dalej!  
 

                       Inka 

 

 

 

 



 

WYWIAD 

W ostatnim numerze gazetki ukazał się wywiad z Zosią 

Woźniak, która opowiedziała o swojej pasji - bieganiu. Dzisiaj 

proponuję wywiad z Dawidem Kajczykiem. Przeczytajcie 

koniecznie, na pewno dowiecie się czegoś ciekawego, a może 

kogoś zainspiruje do podjęcia jakiś działao ?  

RED: Dlaczego wybrałeś muzykę , masz może muzyczne korzenie? 

Dawid: Muzyka to dla mnie najlepszy sposób wyrażania siebie. Pasją do 

muzyki zaraził mnie mój wujek chrzestny, który także od najmłodszych 

lat grał na gitarze. 

RED: Dlaczego akurat gitara? 

Dawid: Tak po prostu  

RED: Gdzie się kształcisz? Jak często? 

Dawid: Kształcę się przede wszystkim w szkole muzycznej I stopnia im. 

Józefa Zeidlera w Gostyniu. Jeżdżę tam 4-5 razy w tygodniu, dziennie 

mam od 1 do 3 lekcji. 

RED: Co zamierzasz robid  po skooczeniu szkoły I stopnia? 

Dawid: Chciałbym iść na II stopień np. do Poznania lub Leszna, ale 

wszystko zależy od moich rodziców. 

RED: W jakich zespołach grasz? 

Dawid: Gram w zespole Red Roses, w którym zaczynałem przygodę z 

muzyką. Drugim zespołem jest Crash. Gram także w zespole Big- band, 

który składa się z uczniów szkoły muzycznej. Wykonujemy bluesowe 

oraz jazzowe utwory. Próby w zespołach mam raz w tygodniu po 2 

godziny. 



 

RED: Twój największy muzyczny sukces? 

Dawid: Największym sukcesem dla mnie są gratulacje, które otrzymuję 

po koncertach. Cieszę się, że ludziom podoba się to, co robię. 

RED: Dajesz radę ze szkołą? 

Dawid: Najprawdopodobniej przejdę do następnej klasy, więc nie jest 

źle . Na szkołę zawsze znajdzie się czas, chociaż nie lubię się uczyd. 

RED: Jakich zespołów słuchasz? 

Dawid: Lubię polskie zespoły lat 80-tych. Jestem też wielkim fanem 

Guns N’ Roses. Mam ich wszystkie płyty, biografie. Uwielbiam ich. 

RED: Twoja ulubiona piosenka? 

Dawid:  Zdecydowanie Knockin’ on Heaven’s Door. 

RED: Jest ktoś na kim się wzorujesz, kim się inspirujesz? 

Dawid: Wzoruję się na moim wuju, a wielką inspiracją jest dla mnie 

Slash - kiedyś chciałbym opanowad jego technikę. 

RED: Masz jakieś inne zainteresowania? 

Dawid: Nie, raczej nie, ponieważ nie mam zbyt wiele wolnego czasu. 

RED: Zamierzasz w przyszłości zajmowad się muzyką? 

Dawid: Tak, chciałbym w przyszłości zaistnied na rynku muzycznym, a 

także byd nauczycielem w szkole muzycznej. 

RED: Słuchasz głównie rocka.  Dlaczego ten gatunek? 

Dawid: Ponieważ od najmłodszych lat wychowywałem się na tej 

muzyce. 

RED: Dziękuje za wywiad i życzę powodzenia  

Dawid: Ja również dziękuję.     Zosia 



 

Stracona magia świąt… 

Kiedy ma się „-naście” lat, wiele przekonao, na których opierał się 

świat dzieciostwa, przestaje istnied i czasami w ich miejsce 

pojawiają się nowe, a czasami zostaje po nich tylko pustka.  

I wtedy nastoletniemu człowiekowi jest bardzo źle i smutno. 

Kiedy jesteśmy dziedmi, święta to czas magii i tajemnicy: Święty 

w czerwonym kubraczku, czar dwunastu potraw, delikatnie 

padający z nieba śnieg, ciepłe słowa od bliższej i dalszej rodziny… 

Dziecko wszystkim się cieszy. Ale kiedy stajemy się starsi, czar 

pryska jak baoka mydlana. Ktoś mówi nam, że Święty Mikołaj nie 

istnieje, widzimy, jak rodzice ukradkiem kładą pod choinką 

prezenty, przestają nas cieszyd rodzinne odwiedziny (znów te 

nudne rozmowy!). Święta stają się tylko dniami wolnymi od 

szkoły. Spędzamy je przed telewizorem, pogryzając kupione  

w supermarkecie smakołyki. Smutne, prawda? Na szczęście nie 

musi tak byd. Wielu dorosłych czuje magię świąt, więc dlaczego 

nie mają jej dostrzec nastolatki? Trzeba tylko troszkę poszukad… 

Magia świąt kryje się we wszystkim, co nas otacza.  

W miłości, która panuje przy wigilijnym stole. Tego dnia wszyscy 

chcą powstrzymad się od sporów i wspólnie świętowad 

narodzenie Zbawiciela. W wierze – nie tylko dla wierzących, 

którzy w noc wigilijna pójdą na pasterkę. Także dla tych, którzy 

po prostu wierzą w dobro między ludźmi, pokój i sprawiedliwośd. 

W rytuałach – wspólne ubieranie choinki, słuchanie świątecznych 

piosenek, przygotowywanie wigilijnych potraw nastraja nas 

świątecznie. W rodzinie – przy jakiej innej okazji możesz 

porozmawiad z dawno niewidzianym kuzynem, posłuchad 



 

wspomnieo babci, a nawet pośmiad się (życzliwie!) z wiecznie 

niezadowolonego wujka? Magia świąt kryje się również  

w przyjaźni. Jakże zabawne, a jednocześnie serdeczne są te  

SMS-y, maile i kartki pocztowe, które krążą od początku grudnia. 

Komercja? Może i tak, ale ile w tym radości! 

Chyba nie ma innych świąt, w czasie których dochodziłoby do tak 

wielu pięknych sytuacji. To czas, kiedy zapominamy o codziennej 

gonitwie i skupiamy się na tym, co tak naprawdę jest dla nas  

w życiu ważne. Znajdujemy  czas na refleksje i spędzanie czasu  

z bliskimi, zażegnujemy konflikty i świętujemy przyjście 

Zbawiciela. Święta Bożego Narodzenia to taki czas, kiedy nawet 

największe niedowiarki mogą przekonad się, ze świat może byd 

miejscem magicznym. 

                                                                             Tynka  

 

Drugie dno Bożego Narodzenia 

 

   Boże Narodzenie, czas rodzinnych spotkań, sutych posiłków, 

prezentów i miłej atmosfery.  

Chrześcijanie obchodzą wtedy narodziny Chrystusa, jednak, co  

z resztą? Przecież w Polsce mieszkają też ludzie innego wyznania 

lub niewierzący. Co z nimi? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, 

skupiając się jednak głównie na ateistach, z którymi udało mi się 

porozmawiać. 

Wielu niewierzących przyznaje, że obchodzi święta Bożego 

Narodzenia. Jedni twierdzą, że świętują tylko i wyłącznie dlatego, 



 

że ich rodzina jest wierząca, więc na ten dzień nie uciekną  

z domu, ani nie będą siedzieć w kącie. Inni z kolei mówią, że nie 

traktują Bożego Narodzenia, jako święta chrześcijańskiego, tylko 

jako tradycję. W końcu to dzień wolny od szkoły i pracy, więc 

dlaczego nie przystroić choinki, zaprosić rodziny, zjeść kolacji  

w miłym towarzystwie i obdarować się prezentami? Podobnie 

obchodzą Święta ludzie innych wyznań, którzy na przykład w tym 

czasie odwiedzają katolicką rodzinę. Są też i tacy, dla których ten 

dzień jest najzwyklejszym dniem w roku. 

Nie oszukujmy się. Święta Bożego Narodzenia dla wielu 

pseudochrześcijan dawno straciły prawdziwy sens i stały się 

przedmiotem komercji. Już pod koniec listopada zaczyna się 

bożonarodzeniowy szał. Sklepy są strojone, w radiu lecą 

świąteczne piosenki, w telewizji reklamy Coca-coli i zaczynają się 

WIELKIE PROMOCJE, które gdyby się głębiej zastanowić nie są 

znowu wcale taki wielkie. A gdy przychodzą te długo 

wyczekiwane święta, to wielu zamiast iść wraz z rodziną  

na pasterkę, zostaje w domu, by oglądać kolejny rok z rzędu 

emitowanego w Polsacie „Kevina samego w domu”. 

Może warto więc zastanowić się, czy nie wciągnął nas ten 

komercyjny wir i co zrobić, aby dobrze przeżyć te najbardziej 

magiczne Święta. 

Monia 

 



 

I SPEAK ENGLISH, AND YOU? 

Od września uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie dla 

młodzieży ze szkół wiejskich, aby miała ona możliwośd dostania 

się do dobrych szkół ponadgimnazjalnych. Sama się w to 

zaangażowałam, więc przybliżę nieco formę naszych zajęd. 

Zaczęło się od napisania testu, który pozwolił przydzielid do 

różnych grup pod względem zaawansowania znajomości 

angielskiego. U nas w szkole powstały trzy grupy: G1, G2 i G2. Do 

G1 należą najlepsi uczniowie, z kolei G2 i G3 nie różnią się 

poziomem. Każda z grup ma inny termin lub inną godzinę zajęd, 

spotykamy się co tydzieo w dzieo powszedni, jak i w sobotę, co 

dwa tygodnie. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali podręczniki, 

dwiczenia i zeszyty. Prócz korzystania z książek „New Inspiration” 

stosujemy też inne metody nauczania, np. zabawy. Udało nam się 

zrobid już sałatki owocowe, a także pobawid się plan filmowy  

i wykonad makijaże sceniczne - jak to wyglądało zobaczyd 

możecie na zdjęciach, które dołączę na następnej stronie. 

Youngster na pewno pomoże przygotowad się do egzaminu tym, 

którzy wybrali język angielski, poprawi nasze oceny z tego 

przedmiotu i sprawi, że mówienie w obcym języku stanie się 

łatwiejsze. Zajęcia prowadzi pani Renata 

Sroka, która od czasu do czasu umila nasze 

spotkania, przynosząc nam coś słodkiego lub 

jakiś napój.  

Miszlę 



 

 

 



 

Instrukcja zorganizowania imprezy 

sylwestrowej, czyli tak, aby obyło się bez zbędnego 

sprzątania, wydawania pieniędzy i narażenia się rodzicom. 

 

Pewnie nie tylko mi już od listopada po głowie krąży pytanie „CO 

Z SYLWESTREM?”. Skoro od listopada, miałam dużo czasu, 

żeby nad tym pomyśleć, a przy okazji mogę się podzielić tymi 

jakże cennymi refleksjami. Zaczynam. 

1. Znaleźć osobę, która udostępni pomieszczenie, w którym ma 

odbyć się imprezka. 

Gdyby potencjalny kandydat stawiał opór, używaj argumentów 

typu „będziemy spokojni”, „nie martw się sąsiadami, pewnie 

wyjadą”, „pomożemy Ci posprzątać”, „taka kameralna 

impreza, stary, daj spokój” 

 

2. Sporządzić listę gości.  

Nie zapraszaj dziewczyn, które zostały niedawno rzucone przez 

„miłości swojego życia”, bo w tak ważny dzień, pewnie włączy 

im się tryb rozpacz; ludzi, którzy pożerają każdą ilość jedzenia, 

bo to się po prostu nie opłaca; ludzi, którzy gustują w muzyce, 

która na pewno nie spodobałaby się sąsiadom i ludzi, którym 

nie ufasz do tego stopnia, aby dać im sztuczne ognie do rąk. 

 

3. Zrobić objazdówkę po wszystkich supermarketach.  

To jednak cała noc i potrzeba nieco jedzenia, picia  

i tego, co sobie tam wymyślisz, tak więc proponuję zorientować 

się, gdzie kupisz najtańsze chipsy, colę, wafelki i inne tego typu 

rzeczy. Zawsze możesz wprowadzić system „ty przynosisz to,  

a ty to”.  

 



 

 

4. Jeden z istotniejszych punktów. Upewnić się, że starsza 

sąsiadka ma tego dnia dobry nastrój. 

Jeśli będzie miała, będzie miała też ochotę na stanie  

w oknie i zbieranie informacji w stylu „kto, z kim i o której”. 

Tym oto sposobem w razie urwanego filmu (oczywiście jest to 

efekt zmęczenia), dowiesz się, jak wróciłeś i kto ci w tym 

pomógł, oby tylko wcześniej nie dowiedziała się twoja mama.  

 

5. Być miłym w stosunku do rodziców już od świąt. 

To postawi cię na wygranej pozycji i przede wszystkim oszczędzi 

wielu zbędnych pytań, jeśli będziesz się starać, być może uda 

uniknąć się dzwonienia co godzinę i opowiadania o tym, jak 

świetnie bawisz się ze znajomymi, bo akurat jeden z was 

przyniósł gry planszowe.  

 

6. Ubrać odlotowe ciuszki. 

Nie oszukujmy się, zdjęcia z tej imprezy z pewnością trafią na 

naszą-klasę, facebook’a, photobloga i inne takie, na pewno nie 

chcesz zniszczyć swojej reputacji przez brzydką bluzkę, dlatego 

właśnie musisz zapamiętać- elegancja to podstawa.  

 

 

To na tyle. A tak całkiem poważnie to 

nieważne, gdzie będziecie, jakie będziecie 

jedli chipsy i jakie będziecie mieli 

ubrania, jeśli towarzystwo będzie 

odpowiednie, to świetna zabawa 

gwarantowana- takiej Wam i sobie życzę. 

 

Miszlę 



 

Wymarzony prezent.  
 

Święta za pasem. Pewnie wielu zadało sobie pytanie, jaki prezent 

kupić, czy to rodzinie, czy znajomym. Przeprowadziliśmy więc 

anonimową ankietę, w której zapytaliśmy, jaki prezent 

chcielibyście dostać na gwiazdkę (wszystkim ankietowanym 

serdecznie dziękujemy). Poniżej możecie zobaczyć wykres, na 

którym zostały przedstawione odpowiedzi. Wielu ma bardzo 

kosztowne wymagania, ale kto wie, jeśli byliście grzeczni przez 

cały rok, to może Święty Mikołaj przyniesie pod choinkę i takie 

prezenty  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monia 

 



 

 

H O R O S K O P -  dla każdego coś nowego! 

RAK 23 CZERWCA- 22 LIPCA 

Dieta, wycieczka, spotkanie z przyjaciółmi, zakupy - masz tyle planów, a nic nie 
udaje się zrealizowad. Może lepiej postawid sobie jeden cel, ale konsekwentnie 

do niego dążyd? Im więcej masz na głowie, tym gorsze efekty. 

LEW 23 LIPCA- 22 SIERPNIA 

Potrafisz robid coś innego, niż narzekanie? Wszyscy mają cię dosyd. Wyluzuj, 
uśmiechnij się od czasu do czasu, a atmosfera wokół ciebie znacznie się 

polepszy. Nie dośd, że będzie to miało pozytywny skutek dla ciebie, ucieszą się 
też wszyscy w twoim otoczeniu. 

PANNA 23 SIERPNIA- 22 WRZEŚNIA 

Potrzebujesz kogoś, kto zapuka do twoich drzwi w zimowy dzieo. Rozejrzyj się 
czy w pobliżu nie kręci się ktoś, z kim fajnie byłoby dzielid codziennośd. 

Pamiętaj o byciu czujnym! 

WAGA 23 WRZEŚNIA- 22 PAŹDZIERNIKA 

Impreza sylwestrowa jeszcze niezaplanowana? Spontany są fajne, ale czasami 
mogą się nie udad, weź to pod uwagę. Zamiast narzekad, że nie chce ci się 

wymyślad, skup się i zorganizuj imprezę, której długo nie zapomnisz. 

SKORPION 23 PAŹDZIERNIKA- 22 LISTOPADA 

Przerwa świąteczna to dobry czas na nadrobienie zaległości w czytaniu książek 
i oglądaniu filmów, które tak długo odkładasz. Skoro przez ten czas nikt nie 

będzie cię męczył sprawdzianami i kartkówkami, możesz zafundowad sobie coś 
ambitniejszego, niż amerykaoskie komedie romantyczne.  

STRZELEC 23 LISTOPADA- 21 GRUDNIA 

Trudny wiek, dorastanie, hormony - stałe wymówki na zły humor, ale nie o to 
chodzi. Po prostu trudno ci dogodzid, to zrozumiałe, ale czasami warto 

dostrzec małe rzeczy, które cieszą. 

 



 

KOZIOROŻEC 22 GRUDNIA – 19 STYCZNIA 

Nie masz czasu dla siebie? Zrezygnuj z kilku spraw, które nie są dla ciebie 
priorytetowe i zrób w koocu coś dla siebie! To twój czas – pójdź na koncert, 

spotkaj się ze znajomymi, zapomnij o obowiązkach!  

WODNIK 20 STYCZNIA – 18 LUTEGO 

Nie wiesz co się dzieje, a twoje oceny zaczynają coraz bardziej spadad? Weź się 
w garśd, zacznij się uczyd i przestao bujad w obłokach – nie wychodzi ci to na 

dobre!  

RYBY 19 LUTEGO – 20 MARCA 

Potrzebujesz bratniej duszy, która będzie wysłuchiwała twojego marudzenia  
z przyjemnością. Nie traktuj wszystkiego tak poważnie, a niebawem zjawi się 

ktoś, kto rozbawi cię do łez i oduczy ciągłego zrzędzenia.  

BARAN 21 MARCA – 19 KWIETNIA 

Zejdź w koocu z tej kanapy, odłóż pilot od telewizora i wyjdź na powietrze!  
Za oknem czeka cię wiele atrakcji, które nie pozwolą ci się nudzid, ale zapewnią 

wiele pozytywnych chwil! Leniuchowanie nie jest tym, czego właśnie teraz 
potrzebujesz.  

BYK 20 KWIETNIA – 21 MAJA 

Uśmiech ci służy! Przyciągasz nim coraz więcej nowych znajomości. Uśmiechaj 
się dalej i nie pozwól innym wyprowadzid cię z doskonałego nastroju, pokaż 

im, że życie jest piękne i że bycie ponurakiem już ci się znudziło. 

BLIŹNIĘTA 22 MAJA – 22 CZERWCA 

Ostatnio wydarzyło się w twoim życiu wiele niespodziewanych rzeczy, które 
wprowadziły cię w niezłą dolinę. Właśnie teraz przyszedł czas na to, by zacząd 

wszystko od nowa.  

 Gosiek&Miszlę 

 
 



 

STRACH SIĘ BAĆ, 
czyli o tym co męczy, dręczy, śmieszy lub po 

prostu irytuje. 

 
NIE RADZIMY CZYTAĆ OSOBOM, KTÓRE WCIĄŻ 
ZASTANAWIAJĄ SIĘ, CO TO TAKIEGO IRONIA. 

 
Mówi się, że Polaków nie interesuje los drugiego człowieka. Otóż 

nie, nic bardziej mylnego. Marek M., ostatnio znany z tego, że 

jego małżonkę zabiły kartony, został pocieszony przez wielu 

rodaków. Nie chodzi mi o wysyłanie sms-ów o treści „pomoc dla 

Marka”, ale o coś większego. Wdowiec dzięki głosom 

empatycznych Polaków, zdobył kryształową kulę i bardzo drogi 

samochód, który chce sprzedać. Czyżby potrzebował pieniędzy, 

aby odnaleźć tajemniczego mordercę Hanki?  

 

Pierwsze próbne testy gimnazjalne za nami, te trudne, jak i te 

łatwe. Niestety nie sprzedam wam patentu na to, jak dobrze je 

napisać, bo sama jeszcze nie wiem, ale podpowiem jak ułatwić 

pracę sąsiadom w Sali - JEŚLI MACIE KATAR, BIERZCIE ZE 

SOBĄ CHUSTECZKI HIGIENICZNE. Z góry dziękujemy - 

wszyscy siedzący za smarkowymi  potworami.  

 

Nastał ten piękny dzień, w którym odzyskałam wiarę w 

społeczeństwo. Po finale „Top Model” stwierdzam, że jednak 

mamy dobry gust i nie wystarczy nam historyjka typu „kiedyś 

byłam brzydka, gruba i nikt mnie nie wspierał”. Wiem, bywam 

okrutna, ale przeciwniczka Anki Bałon była naprawdę lepsza i to 

jej należała się wygrana. Cóż, teraz przynajmniej nikt nie zarzuci 

Ani, że płacze bez powodu.  
Miszlę 

 

 



 

Większość z nas na wigilijną wieczerzę przygotowuje 12  

tradycyjnych potraw – dziś przepis na jedną z nich. 

                                 BARSZCZ 

SKŁADNIKI: 

1,5 bulionu warzywnego,  

750g ugotowanych buraków,  

500ml zakwasu buraczanego,  

4ząbki czosnku,  

1liść laurowy,  

3-4 ziarenka ziela angielskiego i pieprzu ziarnistego, 1łyżka 

soku z cytryny,  

cukier, sól, pieprz zmielony  

PRZYGOTOWANIE:  

Buraki obierz i pokrój w kostkę lub zetrzyj na tarce o dużych 

oczkach. Czosnek posiekaj, utrzyj z odrobiną soli. Bulion 

zagotuj, dodaj liść laurowy, ziele angielskie i pieprz ziarnisty. 

Po 10 minutach dodaj buraki i gotuj około 15 minut. Pod 

koniec gotowania dodaj czosnek i zakwas buraczany, nie 

doprowadzaj całości ponownie do wrzenia, bo barszcz straci 

kolor. Barszcz przecedź przez sito, dopraw do smaku solą, 

pieprzem, cukrem, majerankiem i sokiem z cytryny. 

Podaj z uszkami z kapustą i grzybami .  

Smacznego !!!  

 

             

Orfeusz  

 



 

KRZYŻÓWKA 

Mamy dla Was świąteczną krzyżówkę, której rozwiązanie należy nanieśd ma 

kupon, który znajduje się u dołu strony. Poprawnie wypełnione kupony 

razem z wyciętą, poprawnie uzupełnioną krzyżówką można oddawad do pani 

Renaty Sroki – dla 5 pierwszych osób zostały przewidziane nagrody. 

Powodzenia! 

1. Santa Claus arrives in it to children. 

2. You can find it under the Christmas tree.  

3. One of the most popular course in Great Britain is roast… 

4. It is green and you can decorate It with colourful things- 

Christmas… 

5. Children hung them up for presents.  

6. You put them on the Christmas tree and they are sparkling.  

7. These animals draw Santa Claus vehicle.  

8. People attend it in church in the Christmas evening. 

9. He is a person all children love because he gives them 

present.  

10. The name of day when you don’ t go to school or work. 

11. People sing it during Christmas.  

12. Another popular course in Christmas…  

13. You can find it on the top of a Christmas tree. 

 

 

 

 

 

 



 

      

       

      

    

         

        

         

            

          

       

     

        

     

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko , klasa 

………………………………………………….. 

Hasło krzyżówki  

………………………………………………………. 


