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Drodzy Czytelnicy, 
 

oddajemy w Wasze ręce przedświąteczny numer gazetki, który przybliży Wam 
prace naszych zdolnych uczniów, pokaże szersze horyzonty na tematy znane, 

ale tak aktualne w tym magicznym miesiącu. Stąd życzymy Wam nadziei, 
własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, 

pachnącej herbaty, piękna poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, 
odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil 

roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. 
Wesołych Świąt! 

Redakcja 
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Boże Narodzenie to najbardziej ukochane     

i wyczekiwane święto przez każdego Polaka. 

Wszyscy zapewne znamy nasze zwyczaje    

i tradycje. Jednak czy wiedzieliście jak 

wygląda to w innych krajach? Opowiem wam     

o świętach Bożego Narodzenia   w Norwegii 

oraz   w Kanadzie. 

W Kanadzie Boże Narodzenie znacznie 

różni się od naszego. Okres świąteczny 

rozpoczyna się zaraz po Halloween. Zamiast 

strasznych             i upiornych dekoracji na 

półkach sklepowych pojawiają się 

świąteczne dodatki i ozdoby. Jedną z ich 

tradycji jest własnoręczne pieczenie domku     

z piernika oraz strojenie go. Rzeczą, która 

bardzo może was zaskoczyć to brak Wigilii. 

24 grudnia to zwykły dzień.  

Natomiast 25 grudnia wczesnym rankiem 

szybko wstają, schodzą         w piżamach do 

salonu, by pod choinką znaleźć prezenty, 

które zostawił Święty Mikołaj. Późnym 

popołudniem sami, lub w gronie rodzinnym, 

jedzą kolację, gdzie głównym daniem jest 

pieczony indyk, warzywa        z wody             

i ziemniaki z sosem pieczeniowym, a na 

deser ciasto z mega słodkim kremem lub 

muffinka. Dzień później całymi rodzinami 

wybierają się do centrum handlowego na 

„Boxing Day”, podczas którego w sklepach 

są ogromne przeceny dosłownie na 

wszystko. Jest to czas na wydawanie 

pieniędzy otrzymanych w prezencie pod 

choinką, a także kupowanie już 

przyszłorocznych ozdób świątecznych.  

Natomiast w Norwegii Boże Narodzenie 

posiada bardzo bogatą tradycję. Dla 

większości Norwegów najistotniejszym 

dniem świąt jest Wigilia, która tak jak u nas 

jest świętem rodzinnym. Przedsmakiem 

świąt jest adwent, w którym w cztery kolejne 

niedziele rodziny zbierają się          i zapalają 

kolejną świecę na wieńcu adwentowym. 

Ważne są dla nich tradycje np. obdarowują 

dzieci kalendarzami adwentowymi i czytają 

opowieści wigilijne. 

 
 W grudniu publikowany jest wachlarz pism 

bożonarodzeniowych. Wigilia zaczyna się 

ok. 17.00, gdy zaczynają rozbrzmiewać 

dzwony w kościołach. Norwedzy idą wtedy 

do kościoła. Wieczerza wigilijna uzależniona 

jest od regionu. Głównym daniem może być 

moczony dorsz, wieprzowe żeberka              

i suszone żeberka baranie. Młodszym 

członkom podaje się  bożonarodzeniowy 

drink „julebrus” (słodki, gazowany, czerwony 

napój). Najpopularniejszymi deserami są 

kremy ryżowe „riskrem”, „multekran”, 

„krumkake”. Szczęściarz, który odnajdzie     

w kremie ukryty migdał otrzyma w nagrodę 

marcepanową świnkę. Mają też swoją 

ludową tradycję, która mówi, że w każdym 

domowym gospodarstwie mieszka gnom, 

który jest ukryty. 
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Jeśli gospodarz odpowiednio o niego nie 

zadba mogą spotkać go niemiłe 

konsekwencje. Dlatego wielu Norwegów 

wystawia w Boże Narodzenie dla swojego 

gnoma miseczkę z kaszką ryżową, suto 

okraszoną cukrem i cynamonem. Gnom 

odgrywa podobną rolę jak Mikołaj                 

w innych krajach. Po wspólnym odśpiewaniu 

kolęd gnom przynosi prezenty.  

 

25 grudnia w kościołach odbywa się 

specjalna msza. Tego dnia przygotowuje się 

dania z ryb, suszonego mięsa                        

i kiełbaski. Dzieci przebierają się za 

bożonarodzeniowe gnomy i odwiedzają 

domy, śpiewając w progu kolędy za łakocie. 

Czas między Wigilią a Nowym Rokiem 

nazywają  „Romjulen”. 

Jak to mówią – co kraj to obyczaj. Każdy na 

swój sposób przeżywa, przygotowuję się       

i obchodzi                to cudowne święto. Ja 

osobiście nie zmieniłabym nic   w świętach, 

są idealne. A ty? 

red. Magdalena Jankowska, VIa 

 

Zwycięskie opowiadanie w konkursie szkolnym „Mistrz Pióra” 

 

Pewnego poranka obudziłam się i tak, to był 

ten - dzień 26 listopada. Już za chwilę tego 

dnia miałam jechać z klasą na wycieczkę    

w góry. Byłam podekscytowana. 

Wiedziałam, że szczęście jest tuż za 

rogiem. Energicznie wstałam z łóżka, 

wzięłam walizkę i pobiegłam do mamy na 

śniadanie.  Po śniadaniu poszłyśmy razem 

do samochodu i pojechałyśmy do szkoły. 

Gdy dotarłyśmy do szkoły zauważyłam, że 

moja mama się zasmuciła, a jak zapytałam 

co się stało, okazało się, że  już za mną 

tęskni. Po chwili przyjechał autobus, a ja 

przytuliłam mamę i poszłam w stronę 

autobusu. Poszłam, to trochę słabe 

określenie. Tak naprawdę biegłam co sił      

w nogach. Gdy autobus był już na 

wyciągnięcie ręki, zauważyłam, że biegnie 

za mną moja przyjaciółka Klara. 

Przywitałyśmy się, a następnie weszłyśmy 

do autobusu. Zajęłam miejsce przy oknie,    

a po kilku chwilach zebrała się już cała klasa 

i nasza wychowawczyni, Pani Dorota. 

W autobusie słuchałam muzyki przez 

słuchawki, grałam w gry z koleżanką             

i śmiałam się z żartów kolegi. Od tej chwili 

myślałam tylko pozytywnie. 

 

 
Późnym wieczorem dotarliśmy na miejsce. 

To miał być super tydzień. Wszyscy 

wzięliśmy swoje walizki z autobusu                

i ustawiliśmy się w kółku. Nasza 

wychowawczyni zaczęła przydzielać nam 

domki, w których będziemy spać. Miałam 

nadzieję, że będę ze swoja przyjaciółką. 

Modliłam się, by tak było. I ta modlitwa się 

przydała, bo zostałam przydzielona do 

domku z Klarą, Magdą, Samantą i Kasią. 

Super była z nas ekipa. Jak już każdy 

wiedział gdzie będzie spać, mogliśmy pójść 

się rozpakować. Pół godziny późnej 

przyszedł Tomek z naszej klasy i oznajmił, 

żebyśmy przyszli na kolację. Na kolację 

ścigałam się                z dziewczynami           

i wygrała Magda. Byłam na nią trochę zła, 

ale Klara poprawiła mi humor mówiąc, że 
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nie ma czasu na zmartwienia. Na kolację 

były kanapki       z oscypkiem i pomidorem, 

ale czego się mogłam spodziewać               

w górach? Po posiłku mieliśmy iść spać. 

Następnego dnia wstałyśmy o 7:30. 

Stwierdziłam, że na tej wycieczce wcale nie 

odpoczniemy, bo czeka nas dużo 

zwiedzania. Chciałam robić dzisiaj coś 

ciekawszego niż zwiedzać muzeum. Tak 

myślałam i wymyśliłam! Pójdę z Klarą ( jeśli 

się zgodzi) w góry. To będzie o wiele 

ciekawsze niż zwiedzanie muzeum. Przecież 

nic nam się nie stanie. Dużo ludzi chodzi po 

górach. Poszłam do Klary                              

i opowiedziałam jej o moim pomyśle. Klara 

po wysłuchaniu mnie, stwierdziła, że to 

bardzo dobry pomysł.  

- Super pomysł! To dzięki Tobie Natalio 

będziemy mogły pójść w góry. 

- Dobrze Klaro, więc pakujmy się                   

i ruszajmy w drogę - odpowiedziałam. 

Gdy pakowałyśmy się, przyszedł nasz 

kolega Tomek w złym humorze. 

- Macie już przyjść na śniadanie. 

- Dobrze Tomku, zaraz przyjdziemy. 

Kiwnęłam do Klary, żeby zabrała ze sobą 

swój plecak. I zamiast na śniadanie 

poszłyśmy w góry. Na wielką przygodę. 

 Idąc leśną drogą, znalazłyśmy szlak 

górski, który był bardzo stromy. Pomyślałam 

sobie: raz się żyje i ruszyłyśmy w jego 

stronę. Po przejściu kilku kilometrów 

zrobiłyśmy sobie przerwę na odpoczynek. 

 
- Co dalej robimy jak już odpoczniemy? - 

zapytała Klara, wypakowując kanapki. 

- Pójdziemy dalej na sam szczyt i zrobimy 

sobie super zdjęcia na pamiątkę - 

odpowiedziałam. 

- A jak myślisz, dużo nam jeszcze zostało do 

przejścia? 

- Tak. Wydaje mi się ze jeszcze jakieś 10km 

albo i więcej. Damy radę! 

 Gdy już odpoczęłyśmy, ruszyłyśmy dalej. 

Szlak był coraz bardziej stromy. Szłyśmy       

i szłyśmy w górę i nagle ŁAAAA! Coś 

ryknęło, a po chwili zza krzaków wyszedł 

niedźwiedź. Klara zaczęła uciekać, chociaż 

nie do końca wiedziałam czy słusznie robi, 

ale pobiegłam za nią. Niedźwiedź zaczął 

biec za nami. 

 
Wyjęłam w biegu telefon i zaczęłam dzwonić 

na 112, ale nie było zasięgu, myślałam, że to 

już nasz koniec. Z daleka widziałam jaskinię 

i zaczęłam biec w jej stronę, Klara była tuż 

za mną. Gdy wbiegłyśmy do jaskini, 

niedźwiedź nas nie widział i odszedł w inną 

stronę. 

- Co teraz Natalia? Boję się. 

- Spokojnie Klaro! Już nic nam nie grozi.  

Poczekajmy tu jeszcze chwilę. 

- Masz rację nie możemy panikować. Nic 

nas nie zatrzyma. Masz może latarkę? 

Ciemno tu. 

- Tak mam. Ty oczywiście zapomniałaś 

swojej, cóż wszystko na mojej głowie. 

Mogłabyś dać coś od siebie, chociaż          

w sumie dobrze, że miałaś kanapki. 

- Dziękuję, ale powiem Ci, że ten niedźwiedź 

chyba tu mieszka. Wiejmy stąd czym 

prędzej!!! 

 I tak zaczęła się kolejna bieganina 

po stromym szlaku. Na szczęście nigdzie nie 

było tego strasznego niedźwiedzia. Po 

kilkunastu minutach biegania zmęczone, 

chciałyśmy coś zjeść, ale nie miałyśmy już 

kanapek. Na szczęście Klara znalazła krzak 

z jagodami i malinami, więc mogłyśmy coś 

przekąsić. 
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- Dzięki że jesteś Klaro. Nie wiem, co bym 

bez Ciebie zrobiła, chyba niedźwiedź już 

dawno by mnie zjadł, a tak poza tym wiesz 

co dobre. Uwielbiam maliny. 

- Nie ma za co, Natalio. Też je uwielbiam. 

Gdy ruszyłyśmy dalej zaczął mocno padać 

deszcz.  

Potknęłam się o kamień i jednocześnie 

złapałam Klarę za rękę i obydwie spadłyśmy 

w przepaść.  

Lecąc w dół przepaści trzymałam mocno za 

rękę swoją najlepszą przyjaciółkę. 

Przez głowę przeszły mi wszystkie nasze 

najlepsze  

wspomnienia. Miałam wrażenie, że spadam 

już długą chwilę i nagle zrobiło się ciemno.. 

Obudziłam się w szpitalu. Czułam straszny 

ból lewej nogi i ręki. Byłam cała potłuczona    

i cichym głosem zapytałam siedzącej koło 

mnie mamy: 

 

- Co się stało? Gdzie jest Klara? 

Mama zaczęła płakać ze szczęścia, że się 

obudziłam, ponoć spałam trzy dni. Klara jest 

cała i zdrowa już w domu. Spadając upadła 

na mnie, więc miała mniejsze obrażenia. 

Mama powiedziała mi, że znaleźli nas         

w przepaści razem                                        

z niedźwiedziem, który leżał przy nas             

i głośno ryczał, dzięki czemu ratownicy nas 

szybko znaleźli. Razem z Klarą 

otrzymałyśmy naganę w szkole za ucieczkę, 

ale powiem wam szczerze, że nie zapomnę 

niedźwiedzia        i stromego szlaku do 

końca życia. 

 

Red. Zuzanna Kołodziejska, Vb 

 

 

 

 

Rozdział II 

 

Emma została obudzona przez swoje 

przyjaciółki około 12:00. Ubrała się i poszła 

razem ze współlokatorkami na śniadanie, 

gdzie spotkały sennych Huncwotów. 

Brązowowłosa ucieszyła się na spotkanie     

z chłopakami, ponieważ przez wcześniejszą 

grę bardzo ich polubiła. 

  -Wyjdziemy gdzieś dziś?- zaczął rozmowę 

Black- może do Trzech mioteł? 

  -My nie możemy- Odparły zgodnie 

Macdonald i Meadowes.- Musimy napisać 

referat na transmutacje. 

  -Rogacz, Glizdogon, Lunatyk, Emma, Lily, 

a wy?- zapytał z nadzieją w głosie Black. 

  -Dobra, możemy iść- odpowiedział za 

resztę Pettigrew- Po meczu? 

  -Ok- zgodziła się Roberts. 

Po śniadaniu wszyscy poszli na mecz. Ku 

niezadowoleniu Gryfonów wygrali Ślizgoni 

120:300. Szóstka skierowała się do posągu 

jednookiej wiedźmy, gdzie było jedno            

z  tajnych przejść do Hogsmeade. 

  -Dissendium!- machnął różdżką Potter. 

 Posąg odsunął się i ukazał się tunel. Przez 

korytarz szli około godziny, w końcu dostali 

się do piwnicy  Miodowego Królestwa. 

Przeszli przez ruchliwą ulicę wioski i dostali 

się do pubu. Usiedli do stolika i podeszła do 

nich właścicielka- Madame Rosmerta. 

  -Co podać?- zapytała. 

  -Sześć Piw Kremowych- odpowiedział 

Black. 

Po chwili Rosmerta wróciła z sześcioma 

napojami. Gdy wszyscy wypili Syriusz 

poszedł zapłacić. Po wyjściu z pubu Emma 

rozpoczęła rozmowę: 

  -Może zagramy jutro w coś?- zaczęła. 

  -Nie- odpowiedział szybko Lupin. 

  -Dlaczego?- zapytała Evans. 

  -Idziemy z Rogaczem, Łapą i Glizdogonem 

do Hogsmeade- powiedział Remus chcąc 

się usprawiedliwić 
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  -Ok- odpowiedziała brunetka woląc nie 

drążyć tematu. 

  Gdy wrócili do dormitoriów była już pora do 

spania. Dziewczyny umyły się oraz przebrały 

w piżamy. Evans zasnęła doszyć szybko, 

lecz Roberts cały czas myślała: Dlaczego 

akurat w pełnię oni zawsze gdzieś 

wychodzą?. Dziewczyna od miesięcy 

przyłapywała ich na wychodzeniu z zamku    

w pełnie księżyca, lecz dopiero teraz zaczęła 

zastanawiać się dlaczego. 

Następnego dnia gdy Huncwoci zbierali się 

do wyjścia zastali w Pokoju Wspólnym 

Emmę. 

  -A panowie gdzie się wybierają?- spytała 

Brunetka. 

  -To chyba nie twoja sprawa- odrzekł Black 

z nonszalanckim uśmiechem. 

  -Może nie, ale jak nie macie nic do ukrycia 

to chyba możecie wyjawić gdzie się 

wybieracie- powiedziała brunetka. 

  -Dobra, idziemy do Trzech mioteł na męski 

wypad- odpowiedział Potter, aby móc udać 

się dalej. 

  -Ok…- odpowiedziała dziewczyna wiedząc, 

że James kłamie. 

Dziewczyna pozwoliła im iść dalej, a sama 

poszła spać rozmyślając nad wcześniejszą 

sytuacją. Dlaczego oni tak kłamią?  

  Black i Potter całą drogę walczyli ze swoim 

sumieniem. Mogli przecież jej wszystko 

wyjaśnić to ich przyjaciółka, na pewno 

zachowałaby tajemnicę dla siebie.  

 

        
                                                                                                           Rys. Magdalena Proma, VIIc 

 

Rozdział III 

Gdy nadszedł grudzień Emma, James, 

Syriusz, Peter i Remus zapomnieli               

o tamtejszej pełni. Podczas jednego             

z grudniowych obiadów Meadowes wpadła 

na genialny plan: 

  -Może zrobimy wzajemnie prezenty na 

gwiazdkę- zaproponowała. 

  -Ok!- zgodziła się reszta. 

  -To po obiedzie przyjdźcie do naszego 

dormitorium i wylosujemy kto komu da 
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prezent- rzekła Dorcas. 

Gdy wszyscy zjedli udali się do dormitorium 

dziewczyn, aby dokonać losu. Gdy każdy już 

wylosował, a chłopcy opuścili pokój, 

dziewczyny umówiły się na świąteczne 

zakupy w następną sobotę. 

  Nadszedł Pierwszy Dzień Świąt Bożego 

Narodzenia po uroczystym obiedzie ósemka 

zgromadziła się w Pokoju Wspólnym aby 

rozdać sobie nawzajem prezenty. 

  -Wesołych Świąt, Back!- powiedziała 

Emma dając mu paczkę. 

Ku jej zaskoczeniu Syriusz wyciągnął zza 

pleców pięknie zapakowany prezent i dał go 

jej. Wszyscy zabrali się za otwieranie. 

  -Mam nadzieję że ci się podoba, Peter- 

zawołała Macdonald z uśmiechem na 

twarzy. 

  -Skąd wiedziałaś, że lubię słodycze?- 

spytał chłopak patrząc się na paczkę pełną 

słodyczy z Miodowego Królestwa. 

  -Peter, przecież każdy w zamku wie, że 

jesteś największym łakomczuchem              

w szkole- zaśmiała się Mery. 

  -Dzięki!- odpowiedział Pettigrew.- A ty co 

dostałeś Rogacz? 

  -Zestaw do czyszczenia miotły- 

odpowiedział szczęśliwy Potter spoglądając 

dziękczynnym wzrokiem na Evans. 

  Emma nie mogła przez całą rozmowę nic 

powiedzieć tylko patrzała na prezent od 

Blacka- piękną kawową sukienkę                  

z wycięciem na plecach, falbanami oraz 

koronkowymi rękawami. Po dłuższej 

rozmowie wszyscy rozeszli się do 

dormitoriów, lecz Huncwoci obiecali że 

przyjdą wieczorem do dziewczyn. 

  Zgodnie ze swoją chłopcy przyszli do 

dormitorium dziewczyn i Remus od razu 

zaproponował reszcie wspólną grę: 

 -Gramy w chowanego? 

 - Dobra!- zgodziła się reszta. 

 -A może żeby było ciekawiej zagramy         

o pieniądze?- zaproponował Black. 

  -Ok- odpowiedział Potter już pewny swojej 

wygranej. 

-To każdy, oprócz szukającego daje po 

jednego sykla- powiedział Syriusz. 

Wszyscy stanęli w wąskim kółku, a Lupin 

wyciągnął butelkę i nią zakręcił. Szukanie, 

czyli najgorsza część gry wypadła na 

Meadowes. 

  -Gramy razem z błoniami i  Hogsmeade?- 

zapytała Dorcas. 

  -Bez, ponieważ będziesz szukała nas całą 

noc,- zaśmiał się arogancko Black.- a nie 

wiem jak wy ale ja chcę potem jeszcze 

trochę pogadać. 

  -Dobra, chowajcie się!- odpowiedziała 

Meadowes.- Czekam 3 minuty. 

Wszyscy się rozbiegli, a Dorcas zamknęła 

oczy i zaczęła liczyć. Roberts znalazła sobie 

kryjówkę na szczycie Wieży Astronomicznej. 

Brązowowłosa pomimo słabej kryjówki 

wygrała grę i dostała od reszty po jednym 

syklu. Okazało się, że Black miał rację chcąc 

wcześniej zdenerwować Dorcas- 

dziewczyna szukała wszystkich do drugiej    

w nocy, przez co od razu poszli do spania. 

Red. Wiktoria Malinowska, VIIb 

 

 

 

, 

 

Organizacje charytatywne to instytucje, które 

niosą pomoc potrzebującym.  Działają 

głównie na rzecz ludzi, wspierając osoby 

chore, pokrzywdzone i najuboższe. Coraz 

więcej powstaje w ostatnich latach instytucji, 

działających na rzecz ochrony zwierząt. 

Istotne jest to, że organizacje charytatywne 

funkcjonują bezinteresownie.  Ich jedynym 

celem jest pomoc potrzebującym. Skąd więc 

czerpią środki na swoją działalność? Istnieje 

kilka źródeł finansowania, do których należą, 

między innymi, darowizny finansowe lub 
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rzeczowe, odpisy 1% podatku dochodowego 

na wybraną organizację pożytku 

publicznego, zbiórki  pieniędzy lub dotacje 

ze środków publicznych – zwanych również 

grantami, które przekazuje się na określony 

cel. 

Organizacje charytatywne niosą pomoc 

ludziom na wszystkich kontynentach całego 

świata. Do największych tego rodzaju 

instytucji na świecie należą: 

 

-UNICEF - założony w 1946 roku, aby 

pomóc dzieciom, które ucierpiały na skutek II 

Wojny światowej. Działania Unicef’u oparte 

są na postanowieniach  Konwencji               

o prawach dziecka. Obecnie organizacja ta 

podejmuje akcje w 190 krajach, nierzadko   

w najtrudniejszych miejscach na ziemi              

i dociera z pomocą do najbardziej 

potrzebujących dzieci. Dostarcza szczepień,  

buduje szkoły oraz niesie pomoc w sytuacji 

klęski humanitarnej. Unicef dba o to, by 

każde dziecko, niezależnie od miejsca 

urodzenia, koloru skóry czy religii, miało 

prawo do zdrowego i bezpiecznego 

dzieciństwa. 

 

Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc – 

to organizacje, niosące pomoc ofiarom 

kataklizmów oraz osobom najuboższym. 

Prowadzą również akcje edukacyjne oraz 

zajmują się ratownictwem medycznym. 

Goodwill Industries International –           

w swoich działaniach wspiera przede 

wszystkim osoby niepełnosprawne oraz ich 

rodziny. Pod swoją opiekę bierze także 

wszystkich tych, którzy są zagrożeni 

całkowitym wykluczeniem społecznym          

i organizuje dla nich specjalistyczne 

szkolenia. 

- YMCA - Związek Chrześcijańskiej 

Młodzieży Męskiej. Działa od połowy XIX 

wieku. Jego głównym celem jest wsparcie 

młodzieży i jej rozwój zarówno fizyczny, jak i 

duchowy. 

W każdym państwie działają, ponad te 

światowe, także wewnętrzne organizacje 

charytatywne. W Polsce funkcjonują 

instytucji, które są rozpoznawalne też za 

granicą. Do największych z nich w naszym 

kraju należą: 

 

- Caritas Polska – jest to największa 

organizacja dobroczynna w Polsce, 

działająca od lat 20. XX wieku. Koncentruje 

się głównie na udzielaniu pomocy 

żywnościowej osobom potrzebującym oraz 

najuboższym; 

 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 

działająca od 1993. Jej głównym priorytetem 

jest zbieranie środków na różne cele, przede 

wszystkim medyczne np. sprzęt do 

ratowania życia dzieciom oraz paliatywny, 

służący do leczenia ludzi starszych i wiele 

innych celów, które są skierowane na rzecz 
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drugiego człowieka. WOŚP pracuje bez 

przerwy, jednak wielki finał akcji rozgrywa 

się co roku w styczniu. 

 

- Polska Organizacja Humanitarna  ostała 

założona w 1993 roku. Najbardziej znana 

jest z akcji Pajacyk, która rozpoczęła się       

z myślą o głodnych oraz niedożywionych 

dzieciach. Przykładem takiej działalności jest 

finansowanie posiłków w szkołach lub innych 

placówkach. 

- Fundacja Siepomaga powstała, by 

osiągać cele niemożliwe. Każdego dnia 

ratuje życie i zdrowie, które wyceniono na 

kwoty niemożliwe do osiągnięcia przez 

potrzebujących, a konieczne, by dać szanse 

na życie. Organizacja ta pomaga w zbiórce 

pieniędzy np. na drogie operacje, czy też 

leczenie. 

 

- Fundacja „Zdążyć z pomocą” to 

instytucja, której patronem jest znany, 

nieżyjący już w tej chwili, chirurg Zbigniew 

Religa. Głównym jej założeniem jest 

ratowanie dzieci, których życie jest 

zagrożone i przywracanie im zdrowia,         

a także pomoc w ich edukacji oraz 

wsparcie w polepszaniu ich  warunków 

materialnych. 

 

-Fundacja Dzieci Afryki została założona 

15 kwietnia 2009 r. przez Roberta Nogę - 

pedagoga specjalnego i Pawła Werakso – 

przedsiębiorcy.  Poza działalnością 

rozwojową i humanitarną, Fundacja 

organizuje akcję  MISJONER, która ma na 

celu sprawiać radość ubogim dzieciom                     

i podarować im trochę beztroskiego 

dzieciństwa. Dlatego co roku organizuje 

wycieczki edukacyjno-rekreacyjne.  Dzieci 

zabierane są do parków narodowych lub 

rozrywki, muzeów, na basen, nad ocean itp. 

- Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia 

zajmuje się pomocą osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym i została 

założona w 2002 r. Daje dach nad głową 

bezdomnym, pomoc socjalną, medyczną, 

pomaga w uzupełnieniu wykształcenia      

i zdobyciu zawodu. 

 Każdy z nas może wspierać 

organizacje charytatywne, jeśli tylko czuje 

chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Można 

to robić za pomocą portali 

społecznościowych lub bezpośrednio          

w fundacjach i organizacjach. Nie trzeba 

wpłacać pieniędzy, ale można wspierać na 

wiele innych sposobów. Mogą to być zbiórki 

pieniędzy, żywności, odzieży lub występy na 

imprezach charytatywnych, z których dochód 

przeznaczany jest na rzecz potrzebujących. 

Nigdy nie wiemy, czy nie znajdziemy się po 

drugiej stronie mostu. 

Red. Monika Zaklikowska, VIIIb
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W Europie prawie wszystkie kraje należące 

do Unii Europejskiej zmieniają czas              

z letniego na zimowy i odwrotnie. Zmiana 

czasu na letni następuje zawsze w ostatnią 

niedzielę marca, a zmiana czasu na zimowy 

to ostatnia niedziela października. 

Jedynie w Unii Europejskiej czasu nie 

zmieniają kraje: Islandia, Rosja i Białoruś. 

Poza Unią Europejską również czasu nie 

zmieniają: Indie, Japonia oraz Chiny. 

Zmiana czasu została wprowadzona przez 

Niemców w roku 1916. W Polsce na stałe 

zmiana  zagościła w 1983 roku. 

 

 

Zmiany czasu mają skutkować 

efektywniejszemu wykorzystywaniu światła 

słonecznego przez ludzi. Latem czas 

geograficzny jest przesuwany o godzinę do  

przodu, a więc aktywność człowieka jest 

bardziej dopasowana do godzin, w których 

jest najwięcej światła słonecznego. Do 

oznaczenia czasu letniego używa się skrótu 

DST (ang. Daylight Saving Time). W krajach, 

w których stosowany jest czas 

środkowoeuropejski ma jest skrót CEST 

(ang. Central European Summer Time). 

 Ponad połowa Polaków jest za tym, 

aby zrezygnować ze zmiany czasu. Okazuje 

się, że według ankietowanych w badaniu dla 

money.pl zmiana czasu dla Polaków nie jest 

potrzebna. 

Prawdopodobnie ostatni raz zmienimy czas 

w marcu na letni. W Polsce wówczas będzie 

panował czas letni i już nie wrócimy do 

czasu zimowego. 

Red. Zuzanna Kołodziejska, Wiktoria Okuń, Vb. 

 

 

Moda rozumiana jako tworzenie przez 

zawodowych projektantów narodziła się       

w połowie XIX wieku. Prekursorką tworzenia 

mody była Rose Bertin, żyjąca w latach 

1747-1813. Teraźniejszy świat stylu może 

niektórych zszokować. Projektanci tworzą 

zróżnicowane, ciekawe, a nawet dziwne 

kreacje. Są też tacy, którzy tworzą ubrania   

z rzeczy z recyklingu. Jednymi                      

z najpopularniejszych kreatorów mody są: 

Giorgio Armani, Cristobal Balenciaga, Coco 

Chanel, Christian Dior, 

 
 Hugo Boss, Miuccia Prada, Versace, Louis 

Vuitton, Calvin Klein i Gucci. Myślę, że 

znacie chociaż dwóch z nich. Największe 

pokazy mody znajdują się w Paryżu, 

Mediolanie, bądź w Nowym Jorku. Nie tylko 

za granicą są znakomici twórcy, w Polsce 
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też takich znajdziemy! Między innymi jest to 

Gosia Baczyńska, Dawid Woliński, Maciej 

Zień, Ania Kuczyńska, Łukasz Jemioł, 

Paprocki&Brzozowski, Ewa Minge, Joanna 

Przetakiewicz oraz Viola Piekut. Polską 

stolicą mody jest Warszawa. To tam 

mieszka najwięcej kreatorów i tam często 

odbywają się pokazy mody.  

Moda ma ogromny wpływ na nasze życie      

i jest bardzo ważna dla każdego z nas. 

Czujemy się dzięki niej pięknie, stylowo         

i nowocześnie.  

 

Do naszego wyglądu podchodzimy bardzo 

poważnie. Niezależnie od wszystkiego, 

chcemy wyglądać dobrze. Większość z nas 

nie tylko zwraca uwagę na to jak wygląda, 

ale też patrzy na wygląd innych. Dodatki        

i umiejętność ich łączenia uznajemy też za 

przejaw dobrego stylu. W tych czasach 

wygląd dla ogromnej ilości osób ma 

ogromne znaczenie. Niektórzy 

eksperymentują, szukając swojego stylu,     

a niektórzy wzorują się na innych. Znaleźć 

swój styl jest ciężko, niektórzy szukają go 

miesiącami, a także latami. Moda i styl 

zmienia się z wiekiem. W latach 90 modne 

były przecierane jeansy, bluzki z odkrytym 

pępkiem, a teraz mamy wielki powrót tego 

trendu. A wy jaki macie styl? Odkryliście go 

już? Szczerze mówiąc, ja jeszcze nie. Dalej 

go poszukuję. 

Red. Magdalena Jankowska, VIa 

 

 

Historia zabawek jest bardzo złożona         

i sięga nawet do 3000 lat p.n.e. W Grecji    

i Chinach grali w yoyo, używając 

kamiennych szpulek. Kukiełkami oraz 

figurami geometrycznymi z kości słoniowej 

bawiły się dzieci w Rzymie. W tamtych 

czasach popularne były zabawki 

wytwarzane z drewna czy kamienia. 

Glinianymi zwierzętami na kółkach bawiły 

się dzieci w Meksyku. W średniowieczu 

popularne były owalne piłki                        

z nadmuchiwanych zwierzęcych pęcherzy. 

W Anglii w XVIII wieku zaczęto się bawić 

puzzlami, ale popularność zdobyły dopiero 

na początku XX wieku. Również kredki     

w tym czasie stały się popularne.             

W czasach naszych pradziadków bawiono 

się w przypadku chłopców wystruganymi   

z drewna żołnierzykami, bronią i łukami. W 

przypadku dziewczynek były to szmaciane 

lalki, skakanka, hula hop. Popularne były 

również różnego rodzaju zwierzęta            

z drewna i gliny , a u bogatszej elity były to 

postacie z porcelany.  

 
Nasi dziadkowie zaś z epoki 

powojennej otrzymywali zabawki bardziej 

nowoczesne jak na tamte czasy. Były to 

między innymi misie, lalki szmaciane, lalki 

plastikowe, bączek, zwierzęta harmonijki. 

Wchodziły do użycia pierwsze zabawki 



12 

 

sterowane kablem na baterie, kolejki, 

lokomotywy wykonywane z metalu.  

Po epoce PRL-u sytuacja zabawek 

zmieniła się. Pojawiło się dużo kolorów, 

elektroniki, zaczęto bardziej dbać o detale. 

Popularne stały się klocki LEGO, 

 
lalki Barbie, lalki Bobas w eleganckim 

wózku spacerowym, kolejdoskopy, guma 

do skakania, yoyo. Dzisiaj dzieci otrzymują 

pluszaki, misie, w kratkę, koparki, 

kosmiczne pojazdy, rolnicze zabawki,       

a także gry komputerowe, smartfony, 

smartwatche, drony, laptopy, tablety           

i różnego rodzaju zabawki sterowane 

pilotem.  

Nasi pradziadkowie i dziadkowie 

pomimo tego, że bawili się prostymi 

zabawkami byli bardziej szczęśliwi, 

znajdowali czas dla innych. W dzisiejszym 

świecie większość dzieci spędza wiele 

godzin w świecie wirtualnym, tym samym 

zapominając o spędzaniu czasu z innymi.  

red. Mateusz Skrzypkowski, kl Vb 

 

 

 

1. Czas present perfect 

Używamy go, gdy mówimy o czynności, która zakończyła się niedawno, a jej efekty są widoczne 

teraz 
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Czym się różni ,,since’’ od ,,for’’?  
 
,,Since’’ -  kiedy podajemy moment rozpoczęcia czynności.np. od 2001.   
We have not spoken Since April (nie rozmawialiśmy ze sobą od kwietnia)  
  
,,For’’ -  kiedy podajemy przedział czasu np. od 2 miesięcy  
We have not spoken for a month (nie rozmawialiśmy ze sobą od miesiąca) 
  

 

2. Czas past perfect 

Używamy go, kiedy dana czynność zakończyła się przed inną czynnością w przeszłości. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Weronika Kos, VIIIb 

 

Zwroty, przydatne podczas pisania maila  

What’s new? – co nowego u Ciebie  

I would like – chciałbym/chciałabym  

I would really appreciate if you could – byłabym wdzięczna gdybyś  

By the way – jakby co  

Thanks in advance – z góry dziękuje  

Talk to you later – odezwę się później  

See you soon – do zobaczenia później  

 

Zwroty, które możemy dodać na zakończenie 

Lots of love 

See you soon 

Regards 

Best wishes 

Bye 

Have a nice day 
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1. Technika robienia przysiadów 

 

Choć na pierwszy rzut oka wykonywanie przysiadów wydaje się banalne, ćwiczenie to jest 

bardziej wymagające niż może się nam wydawać. Jeżeli chcemy, aby włożony w nie wysiłek 

naprawdę się opłacał, to musimy zadbać o to, by przysiady robić zgodnie z pewnymi zasadami: 

plecy proste, brzuch wciągnięty, stopa styka się z podłożem, kąt 90 stopni między udem, a łydką, 

linia kolan nie może przekroczyć linii palców u stóp.  

 

2. Jak robić pompki- technika 

 

Pozycja jaką należy przyjąć do pompki jest z pozoru wszystkim dobrze znana - to podpór na 

dłoniach bądź wysoka deska. Jednak należy zwrócić baczną uwagę na kilka istotnych 

elementów. Dłonie należy ustawić nieco szerzej niż linia obręczy barkowej. Palce w klasycznej 

wersji powinny być skierowane równolegle do ciała, stopy złączone. Pozycja początkowa 

powinna uwzględnić napięcie pośladków oraz zniwelowanie naturalnej krzywizny odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa. W tym celu należy lekko „podwinąć” miednicę pod siebie. Napięcie 

pośladków wraz z wciągnięciem pępka tak jak byśmy chcieli dotknąć nim kręgosłupa bardzo 

pomaga osobom nieumiejącym jeszcze dobrze kontrolować swojego ciała. Łopatki ściągamy,      

a głowę trzymamy neutralnie. Nie patrzymy przed siebie, tylko w podłogę. 
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3. Pajacyki 

 

Stajemy w lekkim rozkroku, ręce są spuszczone wzdłuż tułowia, sylwetka wyprostowana, 

patrzymy przed siebie, łopatki są złączone. W tym samym czasie wykonujemy podskok                

z rozkrokiem bocznym nóg i uniesienie rąk nad głowę. Następnie powracamy do pozycji 

wyjściowej i całą czynność powtarzamy. 

 

4. Brzuszki - jak robić brzuszki? 

 
Brzuszki w wersji podstawowej, to tzw. brzuszki proste. Połóż się na plecach na czymś średnio 

miękkim – może być mata do ćwiczeń, dywan, koc. Nogi ugnij w kolanach, stopy oprzyj o podłoże 

(całą podeszwą). Dłonie umieść za głową, ale nie splataj ich. Rozszerz łokcie. Wzrok skieruj 

przed siebie. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa „przyklej” do podłoża. Napnij brzuch. To jest twoja 

pozycja wyjściowa. 

 

5. Skłony tułowia 
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W utrzymaniu wyprostowanej sylwetki pomagają mięśnie grzbietu, które dla zachowania w dobrej 

kondycji należy rozciągać i wzmacniać. Idealne ćwiczenie, by zachować mięśnie w dobrej 

kondycji, są skłony tułowia. Najprostsze rozciągające ćwiczenie, polega na klasycznych skłonach 

tułowia w przód. W czasie ćwiczenia ważna jest technika oddychania. Wydech następuje 

podczas ruchu ramion, a przy powrocie do pozycji wyjściowej jest wdech. 

 

6. Rowerek  

 

Postaraj się, aby mięśnie brzucha były stale napięte. Dzięki temu, zyskujesz także większą 

pewność, iż odcinek lędźwiowy, będzie przytwierdzony do podłoża. Zwróć szczególną uwagę na 

moment wdechu oraz wydechu. Podczas ćwiczenia bądź skoncentrowany na poprawnym ruchu 

oraz powolnym przechodzeniu ruchowym. 

 

7. Plank (deska) 

 

To jedno z podstawowych ćwiczeń polecanych do modelowania mięśni brzucha. Zaletą deski jest 

to, że angażuje mięśnie głębokie brzucha, a także wzmacnia mięśnie ramion, kręgosłupa i nóg.  

Z pozoru proste i mało wymagający plank angażuje prawie całe ciało, a ilość kombinacji w 

oparciu o figurę podstawową jest bardzo duża. Ćwiczenie wygląda na dziecinnie proste, ale 

wystarczy spróbować wytrzymać w tej pozycji przez kilkadziesiąt sekund, żeby szybko okazało 

się, że niewytrenowane mięśnie nie są w stanie wytrzymać tak prostego wysiłku. 

 

Red. Agnieszka Wikowska, VIIIb, Anna Wikowska IVc 
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AKTUALNOŚCI 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MONIKA ZAKLIKOWSKA 

 uczennica klasy VIIIb zdobyła ZŁOTY MEDAL na 

Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w akrobatyce 

sportowej: skoki na trampolinie. Monika skoczyła 

MISTRZOWSKI synchron z koleżanką z klubu. Przez 

rok, razem z koleżanką będzie godnie nosić tytuł 

MISTRZA POLSKI w tej dziedzinie w swojej kategorii 

wiekowej. 

 

EMILIA SANECKA  

uczennica klasy VIIa zajęła I MIEJSCE w 

Międzynarodowym Konkursie 

Pianistycznym na Litwie. Emilia 

uczęszcza do Szkoły Muzycznej II 

stopnia w Gdyni. 

  
WOJCIECH GOGOLEWSKI   

  do czerwca był uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Złotowie. Obecnie uczęszcza do 5 klasy naszej 

szkoły i jednocześnie kształci swój talent w Szkole Muzycznej 

w Wejherowie. Jednak na zaproszenie tamtejszych nauczycieli 

zagrał Koncert w Okienku w Zalesiu. Idea koncertu pojawiła się 

w związku z obecną sytuacją pandemii, 

gdzie uczniowie, tracąc motywację do pasji, bo nie mają już 

możliwości pokazania swojego talentu, grają w prywatnym 

domu w Zalesiu, by przechodnie i okoliczni mieszkańcy poznali 

talenty młodych ludzi, grających przy otwartym oknie, by wciąż 

mieli zapał do muzyki. Piękna idea.   
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                                                       PODRĘCZNIK PANA KLEKSA 

 

 

              

             

 
 

  Red. Ignacy Szymański, IVb 
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