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Tradycją naszej szkoły jest odwiedzanie w ostatnim
roku edukacji Państwowego Muzeum Auschwitz – 
Birkenau. 4 grudnia 2019 roku klasy ósme pojechały do
Oświęcimia, aby zobaczyć, jak funkcjonowały niemieckie 
obozy koncentracyjne i obozy zagłady.
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obozy koncentracyjne i obozy zagłady.

  

Niezmiernie miło nam poinformować, że w Regionalnym 
Interdyscyplinarnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chorzowie 
nasz szkolny zespół wokalny zdobył II miejsce za pastorałkę 
„Złota Jerozolima”. W konkursie udział brali: Denis Karolewicz, 
Paulina Boćko, Edyta Czimok, Nikola Weissbek, Magda Górecka, 
Paulina Kuta, Wiktoria Szczech.
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Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły: Igor
Smosna zdobył III miejsce, a Vanessa Morawka wyróżnienie, w 
IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Artyści Bytomia”. Jego 
efektem są porywające portrety
osób będących ambasadorami tego miasta.
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Wigilia Bożego Narodzenia uznawana jest za najbardziej wyjątkową noc w roku. 
Dawniej przypisywano jej nawet znaczenie magiczne, czego dowodem są tradycje 
wigilijne. W Polsce ten dzień jest bardzo celebrowany, w każdym z domów może
to przebiegać inaczej. 
Ile w wigilię powinno być potraw? 
W każdym domu powinno ich być dwanaście. W tych dwunastu potrawach powinny 
znajdować się: zupa grzybowa, barszcz z uszkami, karp (smażony, po żydowsku,
pieczony,  w galarecie i zupa z karpia), kapusta z grzybami lub z grochem, pierogi
z kapustą i grzybami, ryba po grecku, śledź (sałatka, pod pierzynką i w śmietanie),
makowiec, kluski z makiem, kutia lub makiełki, sernik, kompot z suszu.
Czy pod obrusem powinno coś być?
Tak, pod wigilijnym obrusem powinno znajdywać się sianko. Symbolizuje ono 
betlejemską stajenkę, miejsce narodzin Jezusa.
Nakrycie przy wigilijnym stole?
Wolne nakrycie przy stole to ważna tradycja wigilijna, która każe nam 
pamiętać o wszystkich samotnych osobach. Oznacza to także, że jesteśmy gotowi 
zaprosić do stołu każdego, kto w ten wieczór zapuka do naszych drzwi.
Czy dzielenie się opłatkiem jest potrzebne?
Jest to najważniejsza tradycja od pokoleń. Opłatek jest symbolem pojednania i 
przebaczenia, a do wigilijnego stołu nie mogą zasiadać osoby, które są ze sobą
skłócone.  
Co symbolizuje choinka?
W wielu domach choinkę ubiera się właśnie w Wigilię. Chociaż to bardzo powszechny
 zwyczaj, to nie należy do polskich tradycji wigilijnych. W naszym kraju przyjął się 
dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku, ale jedynie w domach mieszczańskich i 
szlacheckich.
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Wywiad z Panią Urszulą Dukalską
Redaktor gazetki: Za co lubi Pani święta Bożego Narodzenia?
Urszula Dukalska: Święta Bożego Narodzenia lubię za to, że mogę spotkać się z moją rodziną i 
wesoło spędzić ten czas.
R.G: Jakie potrawy najczęściej ma Pani na stole wigilijnym?
U.D: Na stole wigilijnym mam różne potrawy, m.in. pierogi, groch z kapustą, barszcz z fasolą i 
suwalskie łamańce z makiem.
R.G: Czy w Pani domu są obchodzone jakieś tradycje wigilijne?
U.D: Tak, przygotowuję talerz dla niespodziewanego gościa, wkładam sianko pod stół
i najważniejsze- siadamy do stołu, dopiero, gdy pojawi się pierwsza gwiazda.
R.G: Z kim Pani spędza wigilię?
U.D: W tym roku wigilię spędzę z: mężem, rodzicami, braćmi, rodziną brata, moją córką i 
jej mężem. Do stołu zasiądzie 14 osób.
R.G: Dziękuję bardzo za poświęcony czas.
Wywiad z Panią Aleksandrą Hylą 
R.G: Za co lubi Pani święta Bożego Narodzenia?
A.H: Bardzo lubię Święta Bożego Narodzenia za ciepło domowego ogniska i wspólne śpiewanie kolęd.
R.G: Jakie potrawy najczęściej ma Pani na stole wigilijnym?
A.H: Najczęściej mam makówki i zupę grzybową.
R.G: Czy w Pani domu są obchodzone jakieś tradycje wigilijne?
A.H: Dzwonienie dzwonkiem przed dawaniem prezentów i wkładanie sianka pod stół.
R.G: Z kim Pani spędza wigilię?
A.H: Wigilię spędzam z: mężem, córką i synem.
R.G: Dziękuję za wywiad.
Wywiad z Panią Anną Gierek
R.G: Za co lubi Pani święta Bożego Narodzenia?
A.G: Święta bardzo lubię za to, że są rodzinne i dzieci są wtedy grzeczne, bo czekają na prezenty.
R.G: Jakie potrawy najczęściej ma Pani na stole wigilijnym?
A.G: Wszystkie tradycyjne.
R.G: Czy w Pani domu są obchodzone jakieś tradycje wigilijne?
A.G: Oczywiście, że tak: daję pieniądze pod talerze, wkładam sianko pod stół,
zasiadamy do stołu dopiero wtedy, gdy zobaczymy pierwszą gwiazdkę na niebie.
R.G: Z kim Pani spędza wigilię?
A.G: Z rodziną z: dziećmi, babcią i dziadkiem.
R.G: Dziękuję bardzo za wywiad i za poświęcony czas.
Wywiad z księdzem Szymonem Resiakiem
R.G: Za co ksiądz lubi święta Bożego Narodzenia?
ks.Sz.R: Za to, że możemy się zatrzymać i przypomnieć sobie, co jest ważne i spotkać się z rodziną.
R.G: Jakie potrawy najczęściej ma ksiądz na stole wigilijnym?
ks.Sz.R: Potrawy, które najczęściej mam na stole wigilijnym to ryby i makówki.
R.G: Czy w domu księdza są obchodzone jakieś tradycje wigilijne?
ks.Sz.R: Tak, wspólne śpiewanie kolęd, modlitwa za zmarłych z rodziny i uczestniczenie w pasterce.
R.G: Z kim ksiądz spędza wigilię?
ks.Sz.R: Wigilię spędzam z księżmi na probostwie.
R.G: Dziękuję księdzu za wywiad.
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Dookoła świata-Laponia

Laponia rozciąga się na obszarze za kręgiem polarnym, od Norwegii, przez Szwecję i Finlandię, aż do północnych

rubieży Rosji.  Stanowi rozległą wyżynę o wysokości 300-400. m n.p.m. Pojedyncze wzgórza wznoszą się do

800. m n.p.m. Mają łagodne zbocza bez stromych ścian i ostrych grani. Są tam rozległe przestrzenie, góry, jeziora

torfowiska i niewielu mieszkańców, przez co przyroda jest nieskażona, a prawdopodobieństwo spotkania dzikich

zwierząt duże. 

Ciekawostki:

1.Słońce świeci tam na okrągło. Latem między 20 maja a 23 lipca tarcza słońca nie chowa się za horyzontem.

Za to zimą, od 30 listopada do 12 stycznia, słońce nie wyłania się ponad horyzont. Zimowe miesiące to dobry czas 

na oglądanie zorzy polarnej.

2.Kultura ludu Sami, rdzenni mieszkańcy Laponii. Ich przetrwanie było kiedyś uzależnione od natury, a pory roku

(wyróżniają ich aż osiem) wyznaczały rytm życia. Nadal jednym z najważniejszych wydarzeń jest dla nich moment

wiosennego zrównania dnia z nocą, które przypada około 21 marca. Wówczas Samowie z całej Laponii, a więc także

ze Szwecji i Norwegii, spotykają się w Hetta na wielkiej imprezie i występują w swoich tradycyjnych strojach

i biżuterii. Imprezie towarzyszą dodatkowe atrakcje na zamarzniętym jeziorze Ounasjarvi, m.in. wyścigi reniferów

i rzuty lassem (dla hodowców reniferów to umiejętność obowiązkowa).
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3.Święty Mikołaj obrał za swoją  siedzibę Rovaniemi, stolicę fińskiej Laponii położonej dokładnie na kole 
podbiegunowym. Białobrody staruszek urzęduje tam przez cały rok, nie tylko zimą. Czy zastanawialiście się 
kiedyś, co Św. Mikołaj robi latem? Pracy przed świętami Bożego Narodzenia ma tak dużo, że nie może sobie 
pozwolić na wakacje, ale i on musi sobie czasem odpocząć. W jego wiosce działa mikołajowa poczta obsługiwana 
przez elfy. Przychodzi tam masa listów z całego świata z prośbami od dzieci, ale czasem także od ich rodziców. 
Rekordowy list zawierał 75 954 życzenia! Warto wiedzieć, że w Rovaniemi tuż przy siedzibie Mikołaja, działa 
Polski Konsulat Honorowy.

4.W mieście Kemi jest szansa na rejs lodołamaczem Rovaniemi, Sampo po Zatoce Botnickiej. Rejs jest wyjątkowy 
tym bardziej, że jest to jedyny lodołamacz na świecie, który zabiera na pokład zwykłych turystów. Poszukiwacze 
ekstremalnych wrażeń będą mogli spróbować kąpieli wśród lodowych gór. Do wody wchodzimy w specjalnym 
kombinezonie. Po takim przeżyciu każdy otrzymuje od kapitana certyfikat odbycia rejsu.

5.Specjalność lapońskiej kuchni to poronkaristys - duszony renifer z borówkami.

6.W 1986 roku przyjęty został projekt lapońskiej flagi i hymnu w praktyce symbole te nie odnoszą się do całej 
krainy, ale do jej rdzennych mieszkańców – Lapończyków.

7.Od 1996 roku kraina Laponii znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

8.Laponia jest największą i jedną z ostatnich krain, gdzie jeszcze jest praktykowany spęd wielkich stad 
zwierząt.
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przez elfy. Przychodzi tam masa listów z całego świata z prośbami od dzieci, ale czasem także od ich rodziców. 
Rekordowy list zawierał 75 954 życzenia! Warto wiedzieć, że w Rovaniemi tuż przy siedzibie Mikołaja, działa 
Polski Konsulat Honorowy.

4.W mieście Kemi jest szansa na rejs lodołamaczem Rovaniemi, Sampo po Zatoce Botnickiej. Rejs jest wyjątkowy 
tym bardziej, że jest to jedyny lodołamacz na świecie, który zabiera na pokład zwykłych turystów. Poszukiwacze 
ekstremalnych wrażeń będą mogli spróbować kąpieli wśród lodowych gór. Do wody wchodzimy w specjalnym 
kombinezonie. Po takim przeżyciu każdy otrzymuje od kapitana certyfikat odbycia rejsu.

5.Specjalność lapońskiej kuchni to poronkaristys - duszony renifer z borówkami.

6.W 1986 roku przyjęty został projekt lapońskiej flagi i hymnu w praktyce symbole te nie odnoszą się do całej 
krainy, ale do jej rdzennych mieszkańców – Lapończyków.

7.Od 1996 roku kraina Laponii znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

8.Laponia jest największą i jedną z ostatnich krain, gdzie jeszcze jest praktykowany spęd wielkich stad 
zwierząt.

Autor artykułu: Julia Jurkowska Autor artykułu: Julia Jurkowska 77

Źródło: grafika GoogleŹródło: grafika Google



        
88

Co to jest sylwester?Co to jest sylwester?
Sylwester to jedyna i niepowtarzalna noc w całym roku kalendarzowym. Obchodzona 31 grudnia na 1 
stycznia. Świętuje się wtedy odejście starego roku, a przyjście nowego. 

Jak obchodzony jest sylwester w innych krajach? 
Argentyna - o północy wszyscy stoją na lewej nodze, aby w Nowy Rok wejść prawą nogą.
Brazylia – wszyscy ubierają się na biało.
Nowa Zelandia -  W Nowej Zelandii uderza się garnkami i patelniami z jak największym hałasem.
Dania - Duńczycy rozbijają talerze o drzwi sąsiadów.
Ekwador - Ekwadorczycy palą kukły symbolizujące stary rok.
Hiszpania - Hiszpanie z każdym wybiciem zegara o północy zjadają łącznie 12 sztuk winogron. 
Ameryka Łacińska - W Ameryce Łacińskiej wychodzi się przed dom z walizkami, aby zapewnić sobie 
rok pełen podróży. 
Japonia - W Japonii zgodnie z buddyjską wiarą, dzwon w noc sylwestrową musi wybić 108 uderzeń, 
ponieważ przynosi to powodzenie i przegania złe duchy. 
Filipiny – Na Filipinach w sylwestra każdy stara się mieć na sobie coś w groszki oraz trzymać w 
kieszeniach monety. Ma to przynieść szczęście i bogactwo. 
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Przekąski sylwestrowePrzekąski sylwestrowe
Świąteczny kompot z suszonych owoców i aromatycznych przypraw. 

Aby zrobić kompot potrzebujemy:
-woda – 2 l
-miód lipowy – 100 g
-goździki – 4 szt.
-laska cynamonu – 1 szt.
-imbir – 3 plastry
-suszone jabłka – 50 g
-suszone gruszki – 50 g
-suszone morele – 50 g
-suszone śliwki – 50 g

Krok 1: gotujemy kompot
1. Wodę zagotowujemy z miodem i przyprawami.
2. Owoce płuczemy, kroimy i dodajemy do gotującej się wody z przyprawami.
Gotujemy około 5-7 minut.

Krok 2: studzimy kompot
Odstawiamy pod przykryciem na 15-20 minut.
Kompot możemy podawać na gorąco lub na zimno.

Smacznego! 
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-goździki – 4 szt.
-laska cynamonu – 1 szt.
-imbir – 3 plastry
-suszone jabłka – 50 g
-suszone gruszki – 50 g
-suszone morele – 50 g
-suszone śliwki – 50 g

Krok 1: gotujemy kompot
1. Wodę zagotowujemy z miodem i przyprawami.
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Odstawiamy pod przykryciem na 15-20 minut.
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Sylwester to ważne wydarzenie dla wszystkich. Okazja do świętowania nowych początków zdarza się
raz na 365 dni.  Co zrobić by w tym dniu wyglądać wystrzałowo? To proste! Należy znaleźć odpowiednią sukienkę,
dopasować ją do figury, dodać parę błyskotek, odpowiednie buty, idealna fryzura, piękny makijaż i gotowe! 
Jednak trzeba pamiętać, by kreacja na sylwestra nie była tylko piękna, ale i wygodna.

Sylwester to okazja, by zabłysnąć nietypową stylizacją. Nie znaczy to jednak, że wybierając 
ponadczasowe zestawy będziesz wyglądała mniej elegancko. Wybierając sukienkę na sylwestra kieruj się 
przede wszystkim własnym gustem. Jedynie wtedy, kiedy będziesz czuła się wyjątkowo, sylwestrowa noc 
będzie udana. W 2019r, na sylwestrowej zabawie goszczą sukienki utrzymywane w odcieniu:
butelkowej zieleni, szlachetnego szmaragdu, posrebrzanej bieli oraz nieśmiertelnej czerni.
Jak wyglądać dobrze, nie wydając fortuny? To możliwe, jeśli nie będziesz zostawiać tematu sukienki  
sylwestrowej na ostatnią chwilę. Korzystając z sezonowych wyprzedaży lub promocji, możesz kupić tanią sukienkę,
w której będziesz wyglądała świetnie.

Oto propozycje pięknych makijaży:

Sylwester to ważne wydarzenie dla wszystkich. Okazja do świętowania nowych początków zdarza się
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przede wszystkim własnym gustem. Jedynie wtedy, kiedy będziesz czuła się wyjątkowo, sylwestrowa noc 
będzie udana. W 2019r, na sylwestrowej zabawie goszczą sukienki utrzymywane w odcieniu:
butelkowej zieleni, szlachetnego szmaragdu, posrebrzanej bieli oraz nieśmiertelnej czerni.
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sylwestrowej na ostatnią chwilę. Korzystając z sezonowych wyprzedaży lub promocji, możesz kupić tanią sukienkę,
w której będziesz wyglądała świetnie.
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Kreacje i makijaże sylwestroweKreacje i makijaże sylwestrowe
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Top 10 piosenek świątecznychTop 10 piosenek świątecznych
Top 10 piosenek na święta

„Dzień jeden w roku” zespołu ,,Czerwone Gitary" – zaczynamy od dość starej piosenki
polskiego zespołu ,,Czerwone Gitary". Piosenka ta pochodzi z 1976 roku. Mimo daty nagrania, jest 
ona wszystkim bardzo dobrze znana.

„Pada Śnieg” Edyty Górniak – kolejna piosenka pochodząca z Polski. Świąteczny promo singel 
Edyty Górniak wykonywany w duecie z Krzysztofem Antkowiakiem. Utwór promowany był przez
rozgłośnie radiowe, a jego premiera odbyła się w 1995 roku na antenie Programu III Polskiego 
Radia. Słowa do piosenki napisał Jacek Cygan, a muzykę skomponował Rafał Paczkowski.

„Merry Christmas Everyone” Shakin’a Stevens’a – piosenka walijskiego piosenkarza- Shakin'a
Stevensa. Utwór jest bardzo popularny w Wielkiej Brytanii i pomimo, że pochodzi z 1985 roku,
w okresie świątecznym osiąga wysokie miejsca na wielu listach przebojów.

„Last Christmas” zespołu Wham! – bardzo dobrze znana piosenka, zarówno dorosłym, jak
i młodzieży. Refren szybko wpada w ucho i jest prosty do zapamiętania. Nie znam osoby, która 
choć raz w życiu jej nie słyszała. Powstała rok wcześniej, co poprzednia piosenka, bo w 1984 roku.

„All I Want For Christmas Is You” Mariah Carey – nagrana w 2010 roku piosenka świąteczna 
o świetnym tekście i jeszcze lepszej linii melodycznej. Na Youtube ma 586 milionów wyświetleń!

Chris Rea „Driving Home For Christmas” - to piosenka, która sprawia, że nawet gdy utkniemy w 
korku w drodze na świąteczne zakupy, humor od razu nam się poprawia. Piosenka, która liczy sobie
już ponad 30 lat, powstała gdy Chris Rea razem z żoną utknęli w wielkim korku jadąc z Londynu
do Middlesbrough.

Top 10 piosenek na święta
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„Świąteczny Czas” zespołu AM – powstała ona stosunkowo niedawno, bo 6 grudnia 2019 
roku. Mimo tego, że jest to piosenka disco polo, ma to, co powinny zawierać wszystkie 
piosenki, czyli ma łączyć ludzi.

„Coraz Bliżej Święta” Margaret – znana najbardziej z różnych świątecznych reklam oraz z
finałów The Voice Of Poland 2015. To polski utwór sławnej piosenkarki, która zawojowała 
polskie i zagraniczne media.

„Jingle Bells” Les’a Paul’a – ta najbardziej znana bożonarodzeniowa piosenka tak naprawdę 
została napisana na Święto Dziękczynienia. James Lord Pierpont autor piosenki  napisał ,,The 
One Horse Open Sleigh” w 1856 roku i podobno miała być śpiewana w kościele, w którym był 
organistą. Piosenka tak się spodobała, że po niewielkich przeróbkach była śpiewana na Boże 
Narodzenie. Mimo niezliczonej ilości przeróbek, wersja oryginalna jest najlepsza.

„Santa Tell Me” Ariany Grande – 4 lata temu powstała piosenka jednej 
z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Utwór ten pochodzi z albumu: ,,Christmas 
Kisses". Ariana Grande znana jest ze swojej miłości do świąt. Wokalistka wydała kilka lat 
temu album, który w całości skupiał się na gwiazdkowych przebojach.

„Świąteczny Czas” zespołu AM – powstała ona stosunkowo niedawno, bo 6 grudnia 2019 
roku. Mimo tego, że jest to piosenka disco polo, ma to, co powinny zawierać wszystkie 
piosenki, czyli ma łączyć ludzi.

„Coraz Bliżej Święta” Margaret – znana najbardziej z różnych świątecznych reklam oraz z
finałów The Voice Of Poland 2015. To polski utwór sławnej piosenkarki, która zawojowała 
polskie i zagraniczne media.

„Jingle Bells” Les’a Paul’a – ta najbardziej znana bożonarodzeniowa piosenka tak naprawdę 
została napisana na Święto Dziękczynienia. James Lord Pierpont autor piosenki  napisał ,,The 
One Horse Open Sleigh” w 1856 roku i podobno miała być śpiewana w kościele, w którym był 
organistą. Piosenka tak się spodobała, że po niewielkich przeróbkach była śpiewana na Boże 
Narodzenie. Mimo niezliczonej ilości przeróbek, wersja oryginalna jest najlepsza.

„Santa Tell Me” Ariany Grande – 4 lata temu powstała piosenka jednej 
z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Utwór ten pochodzi z albumu: ,,Christmas 
Kisses". Ariana Grande znana jest ze swojej miłości do świąt. Wokalistka wydała kilka lat 
temu album, który w całości skupiał się na gwiazdkowych przebojach.
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Tematyka świąteczna w filmachTematyka świąteczna w filmach
Aby uatrakcyjnić  świąteczny czas, często sięgamy po filmy, związane z tą tematyką. Z racji tego, że filmów w 

klimacie świątecznym powstało sporo, przedstawiamy krótką listę, która zawiera najciekawsze dzieła.

1.„Świąteczny rycerz” - komedia opowiadająca o rycerzu, który przeniósł się z średniowiecza  do czasów 
współczesnych, a na swojej drodze spotyka nauczycielkę, która nie wierzy w istnienie miłości. 

2.„Grinch: świąt nie będzie” - komedia.  Cała akcja odgrywa się w wiosce Ktosiowie, gdzie trwają przygotowania 
do Bożego Narodzenia. Główny bohater Grinch nienawidzi świąt, przez co jeszcze bardziej różni się od 
mieszkańców wioski. Grinch przez swą nienawiść i samotność postanawia zniszczyć święta, jednak niespodziewa się, 
że ktoś będzie chciał go powstrzymać.

3.„Klaus” - młody chłopak Jesper przez swoje lenistwo i zaniedbanie szkoły został wysłany do odległej wioski 
Smeerensburg, gdzie dwa rody od lat toczą wojnę. Wszystko się jednak zmnienia, gdy Jesper poznaje Klausa, a 
dzieci znajdują w swoich pokojach zabawki.

4.„Kevin sam w domu” - klasyk, o chłopcu, który został sam w domu, musi bronić się przed złodziejami, którzy 
tylko czyhają, by okraść dom McCallisterów.

5.„Kronika świąteczna” - film przygodowy, opowiadający o rodzeństwie Pierce’ów. Przez różne wydarzenia 
rodzeństwo przeżywa nieoczekiwaną przygodę uratowania świąt wraz ze Świętym Mikołajem i grupą elfów. 

Aby uatrakcyjnić  świąteczny czas, często sięgamy po filmy, związane z tą tematyką. Z racji tego, że filmów w 
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Życzenia od redakcjiŻyczenia od redakcji
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 życzymy pełnego ciepła spojrzenia
 na innych ludzi i otaczający świat

 oraz nadziei, że nadchodzący 
Nowy Rok 2020 będzie dla
 Was czasem optymizmu, 

spokoju i spełnienia
 wszystkich marzeń.
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