
 

 

 

 
_ bez _nazwy_ bez _nazwy_ bez _nazwy_ bez _nazwy Gazetka szkolna 

wydawana przez 

uczniów Zespołu Szkół  

im. Andrzeja 

Średniawskiego 

w Myślenicach. 

• wywiad z Pyskatym 

• recenzja książki  
„Blog osławiony 
między 
niewiastami” 

• zrób to sam: 
świeczka własnej 
roboty 

• zwyczaje i przepisy 
świąteczne  

W NUMERZE: 

Drodzy Czytelnicy!  
Za oknami mamy już śnieg. Wszyscy z wolna 

przygotowujemy się do Świąt Bożego 
Narodzenia i oczywiście przerwy świątecznej! 

Z tej okazji mamy zaszczyt wręczyć wam 
kolejny numer naszej gazetki. Znajdziecie 

w niej wiele ciekawych artykułów, przepisów 
i wywiad. Nasza gazetka jest idealnym lekiem 

na nudę! 

OD REDAKCJI 

 W październiku 
naszą szkołę odwiedził bur-
mistrz miasta i gminy My-
ślenice w celu przekazania 
uczniom informacji na te-
mat nowej ustawy śmiecio-
wej. 

 Nowa ustawa ma 
na celu zadbać o środowi-
sko, w którym żyjemy. Go-
spodarka odpadami w na-
szych domach ulegnie 
znacznej zmianie. Maciej 
Ostrowski mówił, że od 

sierpnia 2013 roku będziemy 
płacić za nasze śmieci 
w zależności od ilości człon-
ków gospodarstwa domowe-
go. Śmieci będą częściej 
zabierane z naszych domów.  

 Nowością jest kosz 
na bioodpady, który dostanie 
każdy mieszkaniec naszej 
gminy. Odpadki kuchenne,  
ręczniki papierowe, chustecz-
ki oraz części drzew i krze-
wów będą teraz trafiały do 
osobnego pojemnika, który 

będzie dostosowany do tego 
typu śmieci. Taki podział 
będzie również łatwiejszy, 
jeżeli mówimy o późniejszej 
utylizacji naszych śmieci. Z 
bioodpadów, które będą pier-
wotnie oddzielone, można 
zrobić kompost zielony, czyli 
ziemię nadającą się do upraw.  

 Gmina przygotowa-
ła dla nas także worki na 
szkło, plastik, metal, tekstylia 
oraz worek na pieluchy 
(będzie wydawany w zależno-
ści od potrzeb mieszkańców). 

JZ 

Burmistrz w naszej szkole 
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 12 listopada bieżą-

cego roku na widowni hali 

sportowej ZS, uczniowie 

klas 2Ta i 2Tg przedstawili 

montaż słowno-muzyczny 

poświęcony kolejnej roczni-

cy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Wysłuchali-

śmy wierszy Konopnickiej, 

Wybickiego, Syrokomli. 

Obejrzeliśmy prezentację 

multimedialną na temat 

I wojny światowej. Wysłu-

c h a l i ś m y  p i o s e n e k 

"Legiony", "Jeszcze jeden 

mazur dzisiaj" i "Wojenko, 

wojenko". Oprócz tego, że 

prześledziliśmy całą historię 

naszej 123-letniej niewoli, to 

jeszcze próbowaliśmy sobie 

odpowiedzieć na pytanie 

czym jest dzisiaj patriotyzm? 

Co to znaczy kochać ojczy-

znę? 

Na szczególne 

uznanie zasłu-

żyli: Ada Wagu-

ła w roli Polski, 

Emilia Ralska w 

roli Wolności 

i trzej Zaborcy 

czyli Adrian 

Światłoń, Radek 

Gatlik i Wojtek 

Kozak. Całość prowadzili - 

Dominika Ogiela i Boguś 

Skowronek. Wiersze recyto-

wali: Ewelina Jamróz, Angeli-

ka Zięba i Mateusz Dziewier-

ski. Opiekę nad wszystkim 

sprawowały p. J. Ryś i p. D. 

Ceremon. 

 Po akademii odbyło 

się także uroczyste wręczenie 

nagród z Turnieju Wiedzy 

o Patronie Szkoły. Konkurs 

składał się z dwóch części: 

teoretycznej i praktycznej. 

W praktycznej zadaniem 

uczniów było wykonanie 

w parach gazetki ściennej 

 
Średniawski w sieci ! 

 facebook.com/sredniawski 

„Polsko nie jesteś już niewolnicą..."  
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poświęconej życiu i działal-

ności A. Średniawskiego. 

W tej części nagrodzono 

Marzenę Chrzanowską 

i Anetę Urbanik z klasy 

1 TR, a wyróżniono prace 

Patrycji Szot i Marcina Zie-

mianina  z klasy 1 TR oraz 

Tomasza Jaśkowca i Rado-

sława Talagi z klasy 1 TI. 

W etapie teoretycznym 

uczniowie rozwiązali test. 

W tej kategorii pierwsze 

miejsce zajął Jarosław Krzy-

stek z klasy 1 TG, a drugie  

Mateusz Sułowski z klasy 

1 TG. Na trzecim miejscu 

z tą samą liczbą punktów 

znalazły się Małgorzata 

Zięba i Justyna Wincenciak 

– obydwie również  z klasy 

1 TG.  Uczniowie otrzymali 

dyplomy i nagrody ufundo-

wane przez Stowarzyszenie 

"Zespół Szkół im. A. Śred-

niawskiego w Myślenicach". 

  DC, EG 



 

 

 W Średniawskim” 

dobiegły końca tegoroczne 

zmagania maratonowe. Listy 

w obronie praw człowieka 

pisaliśmy pod patronatem 

Amnesty International już po 

raz piąty. Jesteśmy jedyną 

szkołą w powiecie biorącą 

udział w tej akcji. Wynik, 

jaki osiągnęliśmy podczas tej 

edycji akcji, jest imponujący 

– wspólnie napisaliśmy 673 

listy! To więcej o 90 niż 

w roku ubiegłym.  

 W trakcie tego-

rocznej, trzynastej edycji 

Maratonu w całej Polsce 

napisano ponad 140 tysięcy 

listów w obronie więźniów 

sumienia i innych osób nara-

żonych na łamanie praw 

człowieka. Akcja pisania 

listów jest organizowana co 

roku w okolicach 10 grudnia, 

bowiem w tym dniu obcho-

dzony jest Międzynarodowy 

Dzień Praw Człowieka. Jed-

nak działania Amnesty Inter-

national to nie tylko maraton 

pisania listów: w ciągu całe-

go roku można włączyć się 

w pisanie petycji, aukcje 

charytatywne, zbiórki pie-

niężne itp.  

Maraton Pisania Listów: Napisaliśmy 673 listy! 
 Oprócz uczniów 

naszej Szkoły do akcji włą-

czyli się również słuchacze 

myślenickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku oraz osoby 

spoza naszej społeczności 

szkolnej, co jest bardzo bu-

dujące, gdyż świadczy 

o tym, że los innych nie jest 

nam obojętny. W ten sposób 

każdy, kto w ciągu tych 

dwóch dni dołączył do tej 

szlachetnej akcji, może się 

poczuć jak Święty Mikołaj, 

gdyż jest wielce prawdopo-

dobne, że listy, które zostały 

napisane w całej Polsce 

i w innych krajach, uratują 

komuś życie lub przywrócą 

wolność. Wśród nich będzie 

aż 673 naszych głosów.  
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 W tym roku boha-

terami naszych listów byli: 

Aleś Bialacki – obrońca praw 

człowieka na Białorusi, 

dziewczyny z „Pussy Riot” 

z Rosji, Narges Mohammadi 

– obrończyni praw człowieka 

z Iranu, Chiou Ho-shun 

z Tajwanu oraz Azza Sule-

iman z Egiptu. Dziękuję 

wszystkim, którzy włączyli 

się w tegoroczny Maraton: 

Dyrektorowi Jerzemu Ca-

chlowi, nauczycielom, Uni-

wersytetowi Trzeciego Wie-

ku, osobom spoza Szkoły, 

a przede wszystkim Wam, 

drodzy uczniowie, bo bez 

Was osiągnięcie tak imponu-

jącego wyniku byłoby nie-

możliwe.    

             JR 



 

 

 „Blog osławiony 
między niewiastami” jest 
książką dosyć specyficzną. 
Jest to zbiór felietonów 
Artura Andrusa, które 
publikował na swoim blo-
gu i nie tylko. Dla niektó-
rych jest on znakomitym 
konferansjerem, dla innych 
świetnym radiowcem Trój-
ki, a znów dla innych Jona-
tanem Owensem ze 
„Spadkobierców”. 

 Andrus w swoich 
felietonach odrywa ludzi 
od zwykłej szarej rzeczy-
wistości racząc wszystkich 
dobrym, zdrowym poczu-
ciem humoru. Jego teksty, 
nieraz przesiąknięte dozą 
sarkazmu czy ironii, czyta 
się bardzo, ale to bardzo 
lekko. Jak tu się nie za-
śmiać, gdy Artur Andrus w 
swoim autorskim stylu 
opisuje swoją pokraczną 
jazdę na nartach? 

 P o c z ą t k o w o 
miałem czytać po kilka 
felietonów dziennie, by nie 
nastąpiło tzw. zmęczenie 
materiału. Jednak, ku mo-
jemu zaskoczeniu, książka 

Artur Andrus -  Blog osławiony między 

niewiastami - recenzja 
 Nic tak nie tworzy 
atmosfery na Święta jak muzy-
ka, która w tym czasie nas 
otacza. Niezależnie czy jeste-
śmy w domu, galerii handlo-
wej, restauracji lub siedzimy 
na kolorowym od lampek 
rynku. Ciężko sobie wyobrazić 
ten czas bez świątecznych 
piosenek oraz kolęd. 

 Śpiewanie kolęd 
w dzień Bożego Narodzenia to 
tradycja, która jest obchodzo-
na od średniowieczna w wielu 
domach. Każdy z nas zna nie-
jedną kolędę czy piosenkę 
świąteczną, ale czy widzi róż-
nicę? 

 Kolęda to powszech-
nie znana pieśń nawiązująca 
do Świąt Bożego Narodzenia, 
a konkretnie do tradycji chrze-
ścijańskiej. Utrzymywana jest 
w konwencji religijnej, a wier-
ni którzy ją śpiewają czczą 
przyjście na świat Jezusa 
Chrystusa. 

 Piosenka świąteczna 
to najczęściej życzenia przeka-
zywane w formie śpiewu, ale 
także przeżycia ludzi związane 
z tym okresem. 

Norbert 

     Muzyka na święta 
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wciągnęła mnie na dosyć 
długo i nim się obejrzałem 
byłem w połowie „Bloga…”. 

 Fenomen Artura 
Andrusa i jego tekstów wy-
nika przede wszystkim, jak 
sądzę, z jego inteligentnych 
żartów. Nie można nazwać 
ich wyszukanymi. Są one po 
prostu inteligentne. Zagłę-
biając się w „Blog…” nie 
raz wybuchnąłem wręcz 
obsesyjnym śmiechem, czy-
tając między innymi autor-
skie teksty piosenek Andrusa 
czy też o sąsiadach wiecznie 
robiących remont, których 
spotkać można w każdym 
bloku, albo wiecznie tłuką-
cych  kotlety dla rodziny 
i części wojska. 

 Książka Andrusa 
hipnotyzuje. Jest doskona-
łym środkiem na poprawie-
nie sobie humoru , szczegól-
nie teraz w zimowe, długie 
wieczory. Jest dostępna 
w naszej szkolnej bibliotece, 
więc zapraszam serdecznie 
do lektury.  

PP 



 

 

 z którego wszyscy się na-

śmiewają. Postanawia, 

wykorzystując naiwność 

chłopaka, wprowadzić się 

do jego domu. Dalsza zna-

jomość z grubaskiem spo-

woduje przemianę Mikoła-

ja. 

PD 

Drugie miejsce „Średniawskiego” na zawodach strzeleckich 

 youtube.com/user/sredniawski1 

        Willy T. Soke (Billy 
Bob Thornton) jest... 

Świętym Mikołajem. Ale 
z tym "uosobieniem do-
bra" łączy go jedynie 

przezwisko. 

 Tak naprawdę 

Willy to oszust, który co 

roku w święta Bożego Na-

rodzenia przebiera się za 

Mikołaja i okrada wielkie 

centra handlowe. Pomocni-

Film godny polecenia:  

                Zły Mikołaj (Bad Santa) 

kiem w tym procederze jest 

mu karzeł Marcus (Tony 

Cox). Willy nie cierpi prze-

bywać z dziećmi i nie obcho-

dzi świąt. Natomiast jego 

ulubionym zajęciem jest 

picie, palenie, przeklinanie, 

"pomoc" potrzebującym 

kobietom oraz oglądanie 

telewizji. Pewnego dnia jed-

nak życie Willy'ego zmieni 

się, poznaje bowiem grubego 

dzieciaka (Brett Kelly), 
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 W sobotę 10 listo-

pada odbyły się IX Mistrzo-

stwa Strzeleckie Szkół 

Średnich Powiatu Myślenic-

kiego w strzelaniu z broni 

kulowej. W mistrzostwach 

uczestniczyły szkoły: Ze-

spół Szkół im. Andrzeja 

Średniawskiego w Myśleni-

cach, I Liceum Ogólno-

kształcące im. Tadeusza 

Kościuszki w Myślenicach, 

Zespół Szkół Techniczno-

Ekonomicznych w Myśleni-

cach, Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych Mało-
polska Szkoła Gościnności 
im. Tytusa Chałubińskiego 
w Myślenicach i Zespół 
Szkół w Dobczycach. 
 Strzelanie odby-

wało się w pozycji leżącej 

do tarczy na odległość 50 

metrów. Zawodnicy odda-

wali 13 strzałów, w tym 10 

ocenianych. 

 Reprezentacja na-

szej szkoły zajęła II miejsce w 

klasyfikacji drużynowej 

z wynikiem 388 pkt, a od 

zajęcia pierwszego miejsca 

dzieliło nas 19 punktów. Jest 

to bardzo dobry wynik na-

szych uczniów. Nasza drużyna 

otrzymała pamiątkowy dy-

plom oraz puchar. Gratulacje 

dla wszystkich zawodników! 

Oby tak dalej... 



 

 

Wywiad z Pyskatym:  

Pysk w Pysk z rapem  

 Mógłbym rzec, że 
jestem niezłym szczęścia-

rzem, gdyż udało mi się 
przeprowadzić wywiad 
z jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych raperów 
w  P o l s c e .  P y s ka t y 
(Przemysław Chojnacki ) - 

człowiek z Warszawy, 
z wytwórni Aptaun Re-

cords, właściciel dobrego 
flow, niezłych rymów i… 
pyskatego stylu w rapie.  

PP: Siema Pysku. Powinie-
nem spytać: Co u Ciebie, ale 

myślę że to pytanie jest w 

tym momencie zbędne.  

Nowa płyta, trasa, dużo  się 

u Ciebie ostatnio dzieje. Jak  

atmosfera na koncertach? 

Pyskaty: Bardzo dobra, 
jak zawsze. My dajemy 

z siebie wszystko i tego 
samego oczekujemy od 
publiki. 

PP: Jak przyjmujesz te hi-
phopowe ewolucje na pol-

skiej scenie? Mam tu na 

myśli np. nową płytke Peze-

ta czy Rap not Dead  

BRX`a. Jak przyjmujesz 

takie granie? Stawiasz bar-

dziej na oldschool czy nie 

masz konkretnych ram ga-

tunkowych? 

Pyskaty: Jestem pozytyw-
nie nastawiony do wszel-

kich prób robienia czegoś 
nowego, pomimo ogromne-
go sentymentu 

jakim darzę           
o ldschoolow y 
rap. Kwestią 

istotną jest 
jednak to, czy 
te eksperymen-

ty są udane czy 
nie. A nie zaw-
sze są. Choć to 

jak zawsze od-
czucia subiek-
tywne. 

PP: Teraz po-
wiedz tak szcze-

rze, jak to u 

Ciebie zaczęło się z rapem? 

Czy jako młody chłopak 

myślałeś, że zajdziesz tak 

wysoko? Że będziesz, nie 

ukrywajmy, jednym z czoło-

wych polskich raperów? 

Pyskaty: Nieee, tylko nie 
takie pytanie. Proszę ;) 

Mówiłem o tym wielokrot-
nie już. Przygoda zaczęła 

się zwyczajnie, jak u więk-
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szości raperów z tamtych 
czasów. A to czy jestem 

w jakiejkolwiek czołówce, 
to już kwestia dyskusyjna. 
 

PP: Twoja nowa płytka obfi-
tuje w wiele świetnych ka-

wałków np. "Czy?" albo "Od 

Zera". Skąd wziąłeś nazwę na 

płytkę? Czemu akurat "Pasja" 

i czemu ukrzyżowanie siebie 

samego na okładce płytki? 

Pyskaty: "Pasja" to z jed-

nej strony miłość, a z dru-
giej cierpienie. Dualizm, 
który towarzyszył mi zaw-

sze i na który jestem już 
chyba skazany. Okładka to 
dzieło Forina, będące efek-

tem naszych wielokrotnych 
rozmów na temat zawarto-
ści albumu. Nieskromnie 

uważam, że jest świetna. 

PP: Kiedy słucham „Pasji” 
i zagłębiam się w teksty,  

kładą mnie na łopatki emocje 

zawarte w kawałkach.  Słu-

cha mi się płyty, naprawdę, 

jak niewielu. Skąd bierzesz 

inspiracje? Skąd masz taki 

dar, że w tekstach potrafisz  

zawrzeć emocje, jakich nie-

którzy przynajmniej, inni 

raperzy kompletnie nie potra-

fią ująć? 

ale zwarta i całkiem oddana 
grupa ludzi, którzy dają mi 

masę radości. 

PP: Ludzie czytający ten 
numer gazety na pewno chcą 

usłyszeć, a w zasadzie prze-

czytać od Ciebie kilka słów. 

Proszę o parę słów motywacji 

i otuchy  dla ludzi z ZS im. 

Andrzeja Średniawskiego 

w Myślenicach w ich trud-

nym szkolnym życiu ;) 

Pyskaty: Głowa do góry, 

jakkolwiek by nie było, 
cieszcie się każdym dniem, 
bo wbrew pozorom dziś 

nigdy nie jest tak źle, by 
jutro nie mogło być lepiej ;) 

PP: Pozostało mi życzyć Ci 

kolejnych płyt, złota, platyn, 

i diamentu, a nawet Frydery-

ka Właśnie takich ludzi jak 

Ty potrzeba polskiej scenie. 

Ludzi z Pasją. Oddanych 

muzyce. Czekam na kolejne 

płyty i kawałki. Życzę Ci 

szczęścia jak zawodowego 

tak i prywatnego. Dzięki za 

wywiad. 

Pyskaty: Dziękuję, ale nie 

mam szczęścia do kruszców. 
Pozdrawiam serdecznie.  

PP 

Pyskaty: Dziękuję, miło to 
czytać. Zawsze chciałem 

przekazywać emocje. Cza-
sem te poważniejsze, cza-
sem lżejsze, ale zawsze ja-

kieś. Staram się po prostu 
robić muzykę, której sam 
chciałbym słuchać. Okre-

śloną, nie byle jaką. Nie 
chcę, by leciała ona w tle, 

ona ma przykuwać uwagę. 
Fajnie, że tak jest. 

PP:  Masz spore, nawet bar-

dzo spore, grono fanów. Du-

ża część z nich to naprawdę 

młodzi ludzie. Tacy ludzie 

jak Ty, raperzy, artyści, mają 

duży wpływ na młodego 

człowieka. Niestety, wielu 

z nich o tym zapomina i prze-

kazują raczej te negatywne 

bodźce. Starasz się jakoś 

wpłynąć na zachowanie mło-

dego człowieka poprzez swo-

ją muzykę? 

Pyskaty: Nie, nigdy nie 
miałem takich ambicji, bo 

to zbyt duża odpowiedzial-
ność. Staram się żyć zgod-
nie z własnym sumieniem, 

ale święty na bank nie je-
stem  i nie chciałbym być 
wzorem dla innych. No 

i wcale nie uważam bym 
miał aż tylu fanów. Cieszę 
się, że jest to nie za duża, 



 

 

"SZYBKIE" PIERNICZKI  

Składniki na około 55 
pierniczków: 

 

300 g mąki pszennej 

100 g mąki żytniej pełno-

ziarnistej 

2 duże jajka 

13 dag cukru pudru  

10 dag roztopionego masła 

10 dag miodu 

1 łyżka przyprawy do pier-

nika 

1 łyżka kakao 

1 łyżeczka sody oczyszczo-

nej  
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Wszystkie składniki wsypać 

do naczynia, wymieszać 

i wyrobić. Ciasto może być 

klejące, ale nie dodawać mą-

ki. Ciasto rozwałkować na 

grubość 4 mm (nie cieniej), 

podsypując je teraz mąką 

(tyle, by się nie kleiło). Wy-

krawać różne kształty pier-

niczków. Układać je na blasz-

ce w niewielkich odstępach. 

Piec w temperaturze 180ºC 

przez około 8-10 minut. Stu-

dzić na kratce. Dowolnie 

udekorować.               BŁ 

Składniki: 

majonez - 6 łyżek stołowych 
płaskich 
seler konserwowy - 1 słoik 
kukurydza konserwowa - 
1 puszka 
por (biała część) - 150 g 
jajko ugotowane na twardo - 
5 sztuk 
groszek konserwowy - 1 pusz-
ka 
ser żółty starty - 200 g 
natka pietruszki posiekana - 
2 łyżki stołowe płaskie 
sól, cukier 

ŚWIĄTECZNA SAŁATKA 

1. Odsącz seler, kukury-
dzę i groszek z zalewy. 

2. Pora pokrój w plasterki, 
sparz wrzątkiem, delikatnie 
posól i posyp cukrem. 

3. Jajka obierz i pokrój 
w drobną kostkę. 
 

4. W salaterce układaj war-
stwowo seler, kukurydzę, 
połowę majonezu, por, jaj-
ka, pozostały majonez, gro-
szek i ser. 
5. Posyp natką pietruszki. 
  Anonim 



 

 

Przepis Specjalny! 

Świąteczne Pierniczki Kingi Paruzel! 

 N ieważne  czy 

lubimy pierniczki, czy też 

nie. Na naszych stołach 

w święta nie może ich za-

braknąć! Prezentujemy wam 

przepis Kingi Paruzel, 

uczestniczki i zdobywczyni 

drugiego miejsca pierwszej 

polskiej edycji MasterChef.  

Składniki: 
90 dag mąki 

25 dag masła - UWAGA! 

masła nie rozpuszczać, ma 

mieć temp. pokojową 

25 dag miodu naturalnego 

15 dag cukru 

3 jajka 

1 łyżeczka proszku do pie-

czenia 

1 łyżeczka sody oczyszczo-

nej rozpuszczonej w ok 2-

3 łyżkach letniej wody 

1 łyżka oleju 

1 łyżka kawy 

mielonej 

8 łyżek kakao 

3 paczki przy-

prawy do 

pierników
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Przygotowanie: 

Wszystkie składniki na 

ciasto umieścić w misce 

i razem wyrobić - ciasto 

może być trochę luźniejsze. 

Pozostawić w zimnym 

miejscu na kilka godzin aż 

stężeje. 

 Po tym czasie 

rozwałkować na grubość ok 

0,5 cm i wyciskać foremka-

mi dowolne kształty. Piec 

w piekarniku rozgrzanym 

do temperatury 180ºC przez 

ok. 10 min. Pierniki prze-

chowywać w metalowych 

puszkach ok. 1-2 tygodni 

w suchym i chłodnym miej-

scu. Wtedy nabiorą wilgot-

ności i aromatu.         NZ 

Warstwa 1: Płaty śledziowe - 

6 szt., pokrojone w kostkę 

 

Warstwa 2: Cebula - 3 szt., 
pokrojona w kostkę 
 

Warstwa 3: Majonez - mały 
słoiczek 
 

Warstwa 4: ziemniaki - 4 szt., 
ugotowane, zetrzeć na tarce 
 

Warstwa 5: Buraki - 3 szt., 
ugotowane, zetrzeć na tarce 
 

Warstwa 6: Majonez - mały 
słoiczek 
 

Warstwa 7: Jajka - 5 szt., ugo-
towane, drobno pokrojone, 
żółtka dajemy na środek, zaś 
białko po bokach. 
 

Pięknie wygląda, a jak smaku-
je...   

  Anonim 

ŚLEDZIK POD  

KOŻUSZKIEM 



 

 

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe  
w różnych krajach 

 P i e r w s z e 

wzmianki na temat Bożego 

narodzenia pochodzą z 354 

roku. Obchodzono je 

w styczniu, marcu, a nawet 

w kwietniu. Ostatecznie 

została wybrana data 25 

grudnia czyli dzień przesi-

lenia zimowego. Chrześci-

janie ze słońcem utożsa-

miali samego Jezusa Chry-

stusa, nadając mu takie 

przydomki jak np. Słońce 

Sprawiedliwości. 

 Zwyczaj ubiera-

nia choinki narodził się 

w plemionach germańskich 

przeszło 300 lat temu. 

W dzień przesilenia zimo-

wego zawieszano u sufitu 

gałązki jemioły, świerku 

bądź jodły. Był to symbol 

zwycięstwa życia nad 

śmiercią, światła nad ciem-

nością. Na drzewkach za-

wieszamy światła, ponie-

waż Jezus często nazywał 

się światłością świata. 

 W Polsce wie-
czerza wigilijna rozpoczy-

na się, gdy na niebie pojawia 

się pierwsza gwiazdka. Wte-

dy cała rodzina gromadzi się 

przy jednym stole. Najstarsza 

osoba z domowników odczy-

tuje fragment Pisma Święte-

go i rozpoczyna modlitwę, 

następnie każda osoba bierze 

opłatek którym łamie się 

z bliskimi składając im ser-

deczne życzenia. Dopiero po 

połamaniu się opłatkiem 

można przystąpić do posiłku. 

Na każdym stole powinien 

znaleźć się karp i barszcz 

czerwony z uszkami.  

W Hiszpanii odpowiedni-
kiem polskiego opłatka jest 

chałwa. Wieczerza rozpoczy-

na się po pasterce. Później 

wszyscy wychodzą na ulice, 

gdzie wspólnie do rana cieszą 

się i świętują. Tradycyjną 

wigilijną potrawą hiszpańską 

jest ciasto „Trzech Króli”, 

w którym zapiekane są drob-

ne upominki. W Wielkiej 

Brytanii wigilia ma postać 
uroczystego obiadu, który 

odbywa się w południe. Na 

stole najważniejszy jest pie-

czony indyk i „płonący” 
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pudding. Wieczorem angiel-

skie dzieci wystawiają za 

drzwi swoje skarpety z na-

dzieją, że następnego dnia 

znajdą je wypełnione prezen-

tami. W tym kraju też narodził 

się zwyczaj pocałunku pod 

gałązką jemioły, który ma 

przynieść szczęście i pomóc 

spełnianiu się życzeń.  

W Szwecji Święta Bożego 
Narodzenia rozpoczynają się 

w pierwszą niedzielę adwentu. 

Na stole wigilijnym musi 

znaleźć się iutfisk czyli roz-

moczona suszona ryba, na-

stępnie podaje się galaretkę 

wieprzową . Szwedzi nie mają 

w zwyczaju śpiewania kolęd, 

za to bardzo chętnie tańczą 

wokół choinki. We Francji 
nie ma wigilii. Francuzi siada-

ją do wspólnego obiadu 25 

grudnia, na stole musi znaleźć 

się indyk nadziewany kaszta-

nami oraz butelka szampana. 

Wieczorem dzieci wykładają 

buciki i oczekują na malutkie-

go Jezuska, który wypełni je 

prezentami. 

BŁ 



 

 

Zrób to sam:  
Świeczka własnej roboty 

 W dniu 15 grudnia 

uczennica naszej szkoły - Anna 

Figlewicz z klasy 3 TA - wzięła 

udział w regionalnych elimina-

cjach do ogólnopolskiego Dyk-

tanda Języka Niemieckiego 

„Das Deutsch Diktat”. Jest to 

trzecia edycja konkursu organi-

zowanego przez Polskie Stowa-

rzyszenie Nauczycieli Języka 

niemieckiego, który cieszy się 

rosnącą popularnością.  

 Ania nie miała sobie 

równych w etapie szkolnym 

i zdobyła największą liczbę 

punktów. W etapie regionalnym 

wzięło udział ponad 20 szkół 

z województwa małopolskiego. 

Należy dodać, że Ania była 

jedynym uczestnikiem repre-

zentującym Powiat Myślenic-

ki.  Konkurencja była spora, nie 

brakowało weteranów, którzy 

rokrocznie biorą udział w dyk-

tandzie i którzy mają już spore 

doświadczenie na polu niemiec-

kiej ortografii. Tym bardziej 

debiutancki udział Ani należy 

do udanych. Gratulujemy i ży-

czymy dalszych sukcesów! 

AZ  

Poprawnie 
 po niemiecku! 
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Z okazji  

Świąt Bożego Narodzenia  

Mamy wam coś ważnego  

do powiedzenia 

Spokoju, miłości 

Karpia bez ości 

Śniegu dwa metry 

Pod choinką trzy swetry 

Mikołaja w kominie 

Rodziny w gościnie 

Zabawy do rana 

Gadającego barana 

życzy 

Zespół gazetki _bez_nazwy// 

Przyjaciel pyta Nowaka:  

- Jak minęły święta?  

- Wspaniale! Żona serwowa-

ła mi same zagraniczne po-

trawy.  

- Jakie?  

- Barszcz ukraiński, fasolkę 

po bretońsku, pierogi ruskie 

i sznycel po wiedeńsku 

z kapustą włoską. 

- Knock, knock!  

- Who's there?  

- Mary.  

- Mary who?  

- Marry Christmas!  

Biznesmen przed świętami 

Bożego Narodzenia mówi do 

żony:  

- Kochanie, co mam ci kupić 

na gwiazdkę?  

- Może być jakiś drobiazg. 

Najlepiej jakieś małe BMW 

do jazdy po mieście!  


