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 O Świętym Mikołaju słów kilka 
 
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Od młodości wyróżniał się nie 
tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedole bliźnich.  
Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się  
z potrzebującymi. Wybrany na biskupa miasta Miry podbił sobie  
serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich 
potrzeby materialne. Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł 
po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). (AM) 

źródło: Caritas Archidiecezji Poznańskiej 

 

Gwiazdor czy Mikołaj? 
W Wigilię Bożego Narodzenia chodzi w Polsce św. Mikołaj. W Wielkopolsce przetrwała lokalna 
tradycja Gwiazdora, który 24 grudnia przynosi dzieciom prezenty, ale tylko tym grzecznym,  
bo pozostałe czekają na rózgę i zgniłe „pyry”. Nazwy Gwiazdor używa się też na Kaszubach  
i Kujawach. Prawdopodobnie Gwiazdor wywodzi się od dawnych grup kolędników i nazwy 
noszonej przez nich gwiazdy. Gwiazdor nosi wór z prezentami i rózgę – w zależności od dobrych  
i złych uczynków. Mikołaj czy Gwiazdor, ma nie lada gratkę z wyborem odpowiedniego prezentu, 
bo tak naprawdę nie liczy się jego wielkość, ale to, czy jest trafiony i podarowany od serca. 
Gwiazdor kojarzy się z prezentami i choinkami, ale mi najbardziej z magią i tajemnicą,  
o której nikt, nawet bardzo niezwykły człowiek nie może się dowiedzieć. Magiczne jest to, że on 
widzi, czy dziecko czy dorosły dobrze się zachowuje. Wydaje mi się, że u niego pracują zwykli 
ludzie z dodatkiem magii, którzy przebierają się za Gwiazdora, bo on nie dałby sobie rady sam. 
Teraz pozostaje nam cierpliwie czekać na Jego przybycie, mając nadzieję, że byliśmy 
wystarczająco grzeczni. (JŹ) 

 
 

Co się działo 2016 lat temu? 
2016 lat temu urodził się Jezus Chrystus. Od tego roku liczymy czas – przed narodzeniem 
Chrystusa był to okres przed naszą erą (w skrócie p. n. e.) a potem nasze era ( w skróce n. e.). 
Jezus dał początek religii chrześcijańskiej. Jezus Chrystus był prześladowany, jednak powołał 
uczniów, a wielu ludzi poszło za nim. Jego uczniowie rozszerzali religię o Jezusie po całym 
basenie Morza Śródziemnego. Chrześcijanie byli prześladowani przez Rzymian. 25 grudnia 
obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Historię dzielimy na prehistorię, czyli okres przed 
wynalezieniem pisma. Prehistoria obejmuje: paleolit, neolit, epokę brązu i żelaza, a nawet czasy 
dinozaurów, za to Historia obejmuje czasy, kiedy opisywano wydarzenia, jak właśnie narodziny 
Chrystusa. Są różne daty dzielące epoki np. epoka chrześcijańska - początki zaczyna się w roku 
1 i jest do około roku 1000, średniowiecze od upadku Cesarstwa Rzymskiego w około  
500 roku n. e. do roku odkrycia Ameryki czyli roku 1492. Epoka Nowożytna od roku 1492 aż do 
dziś. Lata od roku 0, p. n. e. liczymy od tyłu. (AM) 
 

przed naszą erą (p.n.e.) Narodzenie Chrystusa nasza era (n.e.) 
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Głosowanie na  
SZKOŁĘ MAŁEGO INŻYNIERA!!! 

Nasza szkoła bierze udział w programie Szkoła Małego Inżyniera. 
Każdego dnia, od 16 listopada do 20 grudnia, można oddać jeden głos z jednego 
komputera (również telefonu) na naszą szkołę. By to zrobić należy wybrać naszą 
placówkę na stronie internetowej: http://szkolamalegoinzyniera.pl/zaglosuj-na-szkole. 
13 placówek otrzyma zestawy klocków Lego Mindstorms oraz jeden dzień pełen 
fascynujących przygód z nauką, w ramach Festiwalu Technologicznego. 

Szanowni Państwo, prosimy o głosowanie na SP89!!! 

Hu Hu Ha Zima zła! 
Czyli o czym w czasie zimy  

pamietać musimy ! 
 

Aby być zdrowym zimą, kiedy wychodzimy na 
spacer, należy się ciepło ubierać  
i zakładac czapkę. Nie wolno lizać na dworze 
ust i powinno się pić ciepłe napoje. Trzeba 
dbać o siebie, uprawiac sport,  
na przykład można jeździć na nartach, 
łyżwach czy na snowboardzie. Ważne jest 
także zdrowe odżywianie, należy jeść: dużo 
warzyw, owoców i pożywnych zup, a mało 
słodyczy.  

   
 

Tradycje sylwestrowe 
 
Tradycja wesołego pożegnania starego roku  
ma początek w dalekiej przeszłości, bo aż  
w X wieku. Znane wówczas proroctwo mówiło, 
że w tysięcznym roku ma nastąpić koniec 
świata, lecz jednak tak się nie stało. Ludzie  
z wielką ulgą wyszli na ulice z pochodniami 
ciesząc się nadejściem nowego roku. Papież 
Sylwester II udzielił wtedy błogosławieństwa 
całemu światu. To właśnie na cześć papieża 
Sylwestra, noc poprzedzającą nadejście nowego 
roku nazwano nocą sylwestrową. (NP) 
 

 

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 
Wystawa pokonkursowa 

W sobotę 3 grudnia, w Muzeum Etnograficznym przy ul. Grobla 25, została otwarta wystawa 
szopek i ogłoszono wyniki konkursu. Jedna z uczennic naszej szkoły – Antosia Ławniczak  
z klasy 2b otrzymała wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych. Wszystkich zapraszamy  
do odwiedzenia wystawy. Szopki można oglądać do końca stycznia, codziennie z wyjątkiem 
poniedziałku, po wykupieniu biletu wstępu do muzeum. W soboty w godz. 11.00-18.00 wstęp 
jest bezpłatny. Gratulujemy Antosi i wszystkim, którzy wykonali pracę na konkurs. 

        



10 PYTAŃ DO…   CZYLI POZNAJEMY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY 

10 pytań do… 
Pani PAULINY URBANIAK 
Paulina Urbaniak,  nauczyciel etyki i świetlicy 
 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Granatowy 
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co? 
Lato za wysoką temperaturę 
Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Pierogi leniwe 
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi? 
Nie mam 
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje? 
Nad jeziorem 
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka? 
„Byłaś serca biciem” Andrzeja Zauchy 
Jaka jest Pani ulubiona książka? 
„Piaskowa góra” Joanny Bator 
Którego malarza lubi Pani najbardziej? 
Zdzisława Beksińskiego 
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani  
w Szkole Podstawowej? 
Język polski 
Jakie jest Pani największe marzenie? 
Żeby wszyscy w rodzinie byli zdrowi 
 
 
 

 
 
 

 

 

10 pytań do… 
Pani AGATY MAJCHROWSKIEJ 
Agata Majchrowska, nauczyciel plastyki i muzyki oraz świetlicy 
 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Odcienie szarości 
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co? 
Lato za słońce 
Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Kuchnia włoska 
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi? 
Teraz nie mam zwierząt, miałam dwie fretki 
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje? 
Na wsi 
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka? 
„Shape of my heart” Stinga  
Jaka jest Pani ulubiona książka? 
Wszystkie książki Åsy Larsson 
Którego malarza lubi Pani najbardziej? 
Malarze z XIX wieku – malarstwo rodzajowe XIX wieku 
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani  
w Szkole Podstawowej? 
Plastyka 
Jakie jest Pani największe marzenie? 
Dom z ogrodem i zdrowie najbliższych 

 
 

 
 

 
 

 



10 PYTAŃ DO…   CZYLI POZNAJEMY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY 

10 pytań do…  
Pani RÓŻY ŁUKASZEK 
Róża Łukaszek, nauczyciel religii 
 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Czarny  
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co? 
Zimę, za to, że jest śnieg 
Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Wszystko z pomidorami 
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi? 
Nie mam zwierzaka 
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje? 
Nad morzem, tam, gdzie jest woda 
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka? 
„It’s my life”  
Jaka jest Pani ulubiona książka? 
„Mały Książę” Antoine de Saint Exupery’ego  
Którego malarza lubi Pani najbardziej? 
Jana Matejko, ulubiony obraz „Kazanie Skargi” 
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani  
w Szkole Podstawowej? 
Historia 
Jakie jest Pani największe marzenie? 
Aby wszyscy ludzie byli szczęśliwi 
 
 

 

 
 

 

 

10 pytań do… 
Pani MONIKI OPIELSKIEJ 
Monika Opielska, nauczyciel religii 
 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Zielony 
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co? 
Wiosnę, ponieważ wtedy kwitną kwiaty 
Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Rosół  
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi? 
Chomika o imieniu Emi 
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje? 
W górach  
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka? 
„Alleluja” Leonarda Cohena  
Jaka jest Pani ulubiona książka? 
„Tajemnica zielonej pieczęci” 
Którego malarza lubi Pani najbardziej? 
Van Gogha 
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy był Pan 
w Szkole Podstawowej? 
Język polski 
Jakie jest Pani największe marzenie? 
Żeby wszyscy byli szczęśliwi 
 
 

 

 
 

 



W tym wyjątkowym,  
długo wyczekiwanym czasie,  

wszystkim czytelnikom :  
Dyrekcji, Nauczycielom,  

Uczniom SP89 oraz ich Rodzinom  
życzymy dużo zdrowia,  

wielu powodów do radości - 
tych małych i tych dużych !  

Niech to będzie czas pełen miłości,  
spędzony w rodzinnym gronie,  

czas odpoczynku i refleksji.  

 

Wesołych Świąt! 
Redakcja 

 
 

 

 

Kalina 
Kobiałka 
Klasa 3c 

 

Wojciech 
Kopka 
Klasa 3b 

 

Aleksander 
Majchrowski, 
klasa 3b 
 

 

 
 
Natalia 
Pilarska 
Klasa 3c 
 
  

Kinga 
Sosińska, 
klasa 3c 

 

Jagoda 
Żółtowska, 
klasa 3c 
 

      
Skład redakcji: Kalina Kobiałka, Wojciech Kopka, Aleksander Majchrowski, Natalia Pilarska, 
Kinga Sosińska, Jagoda Żółtowska, opiekun: Małgorzata Streb 
 



Co ciekawego u Krzysia Baczyńskiego? 

Basia Drapczyńska  
Żona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  

 

Urodziła się 13 listopada 1922 roku. Jej ojciec był 
właścicielem drukarni przy ul. Pięknej (wtedy ul. Piusa XI) 
w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej studiowała 
polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim razem  
z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Baczyńskiego poznała 
1 grudnia 1941 w domu Emilii i Tadeusza Hiżów,  
a 3 czerwca 1942 roku o godzinie dziesiątej wzięła z nim 
ślub w kościele na Solcu. Nieraz organizowali u siebie  
w domu czytanie polskich książek czy spotkania żołnierzy 
Armii Krajowej. Jako żona stała się, tuż obok matki, jedną 
z najważniejszych osób w życiu i twórczości Baczyńskiego. 
Poświęcił jej wiele liryków miłosnych. 
 
 
 
 

 
 

Zostań wzorem – nie potworem! 
 czyli SAVOIR-VIVRE na co dzień 

 

Tradycje związane ze świętami 
Dzielenie się opłatkiem 
 

Jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych zwyczajów 
chrześcijańskich związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 
jest zwyczaj dzielenia się opłatkiem z najbliższymi. Opłatek 
wigilijny to symbol pojednania i przebaczenia, będący znakiem 
przyjaźni i miłości. Dzieląc się opłatkiem na początku wieczerzy 
wigilijnej składamy sobie najpiękniejsze życzenia i wyrażamy 
chęć bycia razem. Nie jest to zwyczaj wyłącznie praktykowany 
w Polsce, ponieważ spotkać go można na Słowacji, Litwie, 
Białorusi, Ukrainie, w Czechach oraz we Włoszech. W Polsce 
zwyczaj ten pojawił się pod koniec XVIII wieku i przetrwał  
w naszym kraju do dziś. A z jakich składników robi się 
opłatek? Opłatek (z łacińskiego "oblatum" czyli dar ofiarny)  
to bardzo cienki, biały płatek chlebowy, przaśny (czyli 
niekwaszony i niesolony), wypiekany z białej mąki i wody, bez 
użycia drożdży. (KS) 
 

 

 

Do siego roku! 
 

Ostatnio poszukiwałam kilku kartek, które mogłabym wysłać na 
Święta Bożego Narodzenia moim bliskim. Na jednej z kartek, 
którą wybrałam widniał napis "Do siego roku", ale co to 
właściwie znaczy? Czy to znane wyrażenie jest dla nas 
zrozumiałe i jasne? Otóż znaczy to "do tego  
(w domyśle: nadchodzącego) roku". Wobec tego w końcówce 
roku 2016 życzmy więc sobie wszyscy Do siego roku! (KS) 

 



ŚWIĄTECZNE ZADANIA DO PRZYGOTOWANIA 

COŚ DLA GŁÓWKI i DLA OCZEK 

Przyjrzyj się obu obrazkom. Ta szczęśliwa rodzina chyba je kolację wigilijną. Chwila... te obrazki 
się czymś różnią... Znajdź 10 różnic. (KK) 

 

 



ŚWIĄTECZNE ZADANIA DO PRZYGOTOWANIA 

COŚ DLA RĄCZEK 
Ozdoby na choinkę z kolorowego papieru 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciasteczka świąteczne 
Składniki: 
- 1 kostka masła 
- 2 szklanki mąki 
- 1 żółtko 
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
- 1 torebka cukru waniliowego 
- 2 łyżki jogurtu 
- pół szklanki cukru 
- kolorowe posypki 
 

Wykonanie:  
Masło posiekaj, wymieszaj z mąką,  
dodaj pozostałe składniki, zagnieć ciasto. 
Włóż ciasto do lodówki na około pół godziny 
Rozwałkuj je i wytnij ciasteczka  
ze świątecznych foremek.  
Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza. 
Udekoruj świątecznie! (JŻ) 
 

COŚ DLA BRZUSZKA 
 
Pyszne ciasteczka z kleikiem ryżowym 
 
Pyszne i łatwe ciasteczka na święta. 
Przedstawiam Wam dzisiaj bardzo łatwy 
przepis  
na pyszne ciasteczka z kleikiem ryżowym.  
Często robię je w domu z moją Mamą. (KS) 

 
    

 
 
Składniki: 
1 paczka kleiku ryżowego (160 g), 
3 jajka 
250 g masła -temperatura pokojowa 
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 
pół szklanki drobnego cukru 
cukier waniliowy (16 g) 
4 czubate łyżki wiórków kokosowych 
(niekoniecznie) 
ewentualnie trochę mąki (żeby ciasto się nie 
kleiło) 
  
 
 

 
Sposób wykonania: 
Ucierać masło i oba cukry aż do 
otrzymania puszystej masy. Dodawać 
jajka, miksując starannie po każdym 
dodaniu. Następnie dodać pozostałe 
składniki i dokładnie zmiksować aż do 
połączenia. Jeżeli ciasto będzie zbyt kleiło 
się należy dodać odrobinę mąki.  
Z uzyskanej masy formować niewielkie 
kulki i dłonią je rozpłaszczać (żeby 
uzyskać kształt ciasteczka). Piec  
w temperaturze 180 stopni, około 15-20 
minut, aż do uzyskania złotego koloru. 
Smacznego :) 
 


