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Witajcie!  
 

   Wszyscy zdajemy sobie sprawę (i jesteśmy ogromnie szczęśliwi) z faktu,  

że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.                                                                         

  Z tej właśnie okazji redakcja gazety szkolnej "Wióry" chce przekazać Wam 

najserdeczniejsze życzenia! 

   Życzymy, abyście spędzili nie tylko wieczór wigilijny, ale również pozostałe 

świąteczne dni w spokoju i szczęściu. Wykorzystajcie brak nauki - dużo  

wolnego czasu - by zająć się swoimi ulubionymi czynnościami. Niech towa-

rzyszą Wam najbliżsi sercu ludzie, wspierający i okazujący życzliwość nieza-

leżnie od sytuacji. Oprócz tego ważne, abyście i Wy wykazali się empatią, da-

wali od siebie wszystko, co najlepsze, bo pamiętajcie - dobro wraca!                                             

   W podobnych nastrojach zakończcie obecny rok, żegnając wszelkie troski 

 i planując przyszły. Sylwester jest wesołym wydarzeniem, więc wybawcie się 

ile sił, by następnie z nową mocą wrócić do szkoły i rozpocząć drugi semestr 

nauki.  

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 

 

P.S. Wyśpijcie się ile możecie (każdy z nas na to czeka). 

 

„Oczekuję świąt, ponieważ wnoszą do szarej rzeczywistości piękne  

i odświętne chwile. Nie ma kogoś, kto nie czekałby na święta. Przygoto-

wania, choinka, spędzanie czasu z rodziną to piękne rzeczy. Jako ksiądz 

przeżywam je bardzo pracowicie. Muszę przygotować kościoły. Święta 

kojarzą mi się również ze spowiedzią. Do każdej mszy muszę przygoto-

wać się inaczej, napisać kazanie i życzenia, tak aby na każdej mszy były 

inne. Mam 5 kościołów i w każdym odbywa się liturgia.” 

                                                                                     

                                                                                     ks. Zbigniew Stachnik 

Wypowiedź księdza na temat Świąt Bożego Narodzenia 
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Święta w literaturze i popkulturze 

 6 i 7 grudnia odbyła się mikołajkowa akcja 

zbierania żywności długoterminowej dla potrzebu-

jących. Uczniowie naszej szkoły: Julia Nosko-

wiak, Julia Konsik i Bartłomej Sulikowski już po 

raz drugi w tym roku wzięli udział w tego typu 

przedsięwzięciu. Akcją zarządzała Pani Aneta Żu-

rawska wraz z księdzem wikarym z parafii  

z Trzcińska-Zdroju, Pawłem Błasiakiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W akcji brali udział również uczniowie 

szkoły podstawowej. Dary zostały przekazane na 

rzecz osób, które najbardziej tego potrzebują. Cie-

szymy się, że mogliśmy pomóc. 

                                                                                                   

Julia Konsik  

Akcja „TAK POMAGAM” Caritas 

 Dnia 11 grudnia (środa) na 7. lekcji Koło 

Teatralne zorganizowało w sali maturzystów uro-

czyste spotkanie na temat "Święta w literaturze  

i popkulturze". Prowadzącym nauczycielem była 

oczywiście niezawodna Pani Edyta Krupa-

Nadolny. Za muzykę odpowiadał Hubert Kwie-

cień, który uraczył nas gitarowymi interpretacjami 

znanych kolęd (duże brawa!). Lwią część wyda-

rzenia stanowiło czytanie najlepszych (według 

czytelników) wierszy i fragmentów powieści po-

święconych tematowi Bożego Narodzenia.  Zapre-

zentowano utwory m.in. Czesława Miłosza, Jana 

Kasprowicza czy Jacka Kaczmarskiego. Nie mo-

gło zabraknąć też kultowej "Opowieści wigilijnej" 

Dickensa. Przerwy pomiędzy czytaniem i śpiewa-

niem wypełniły lekkie, choć inteligentne dyskusje 

dot. roli świąt w życiu człowieka XXI wieku. Jest 

to ważny obrzęd religijny czy już tylko sympa-

tyczna tradycja? Święto ku czci Chrystusa, zimy, 

rodziny, a może już zachodniego komercjalizmu? 

Ile punktów widzenia, tyle odpowiedzi... 

Klimatu nie można temu zebraniu odmówić. Wy-

strój był wprawdzie skromny, lecz bardzo świą-

teczny i zarazem elegancki. Do dyspozycji uczest-

ników była misa pierniczków. Opróżniono też  

z czekoladek kalendarz adwentowy bez dbałości 

 o chronologię. Tym razem opłacało się zostać po 

lekcjach, gdyż było to niezwykle przyjemne 45 

minut. 

Pragniemy również serdecznie zaprosić na następ-

ne spotkanie, które odbędzie się 29 stycznia, a za-

dedykowane będzie polskiej noblistce, Oldze To-

karczuk. 

Dominik Pierzgalski 
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Ukryte talenty 

 W tym wydaniu publikujemy wywiad  

z Wiktorią Wiergowską z klasy 1abd, tegorocz-

ną wicemistrzynią Polski i srebrną medalistką 

Pucharu Polski w Karate Kyokushin. 

 

Weronika: Od kiedy trenujesz karate? 

Wiktoria:  Wybór karate jest czystym przypad-

kiem. W 2009 r. powstał klub karate w Mory-

niu, który cieszył się wielkim zainteresowa-

niem. Nie mogło to umknąć mojej mamie która 

postanowiła zapisać mnie w wieku 7 lat. Po-

czątkowo była to zabawa przez różnego rodzaju 

ćwiczenia oraz rodzaj eksperymentu, czy udział 

w treningach ujawni moje predyspozycje  

do uprawiania tego sportu.  

 

W: Co uważasz za swój największy sukces? 

W: Za swoje największe osiągnięcie uważam 

walkę z zawodniczką z Japonii (czarny pas) na 

mistrzostwach Europy w Świnoujściu. Choć 

walka po dogrywce zakończyła się zwycię-

stwem Japonki, to ja opuściłam matę bogatsza  

o ogromne doświadczenia, zajmując przy tym  

3 miejsce na tak prestiżowych zawodach, jaki-

mi są Mistrzostwa Europy. Za drugie swoje naj-

większe osiągnięcie uważam aktualnie wicemi-

strzostwo Polski. 

 

W: Czy na twojej drodze stanęły jakieś prze-

szkody?  

W: Oczywiście jak każdy sportowiec miałam 

swoje wzloty i upadki. Często były to sytuacje 

ode mnie niezależne . Stanowiły one dla mnie 

duże wyzwanie . Miałam okres w swoim życiu 

gdy odnosiłam dużo kontuzji na macie np. Na-

derwany mięsień, zerwane torebki stawowe, 

różnego rodzaju skręcenia i zwichnięcia. Nie 

było dla mnie nic gorszego niż nie móc konty-

nuować walki z tego powodu.  

 

W: Czy masz osoby, które wspierają cię w tym 

co robisz? 

W: Tak, oczywistym wsparciem są trenerzy, 

którzy poświęcają mi swój czas i wierzą we 

mnie . Jednak największym wsparciem jest mo-

ja mama, która jest zawsze przy mnie niezależ-

nie od okoliczności. Wspiera mnie również gro-

no znajomych  

 

W: Kiedy zaczęłaś karierę zawodniczą? 

W: Karierę zawodniczą zaczęłam mając 10 lat. 

Występowałam wtedy w kategorii ,,lekkiego 

kontaktu”, czyli uderzeń kontrolowanych. Ak-

tualnie walczę w ,,semi kontakcie” co oznacza 

możliwość używania pełnej siły, oraz obowią-

zek noszenia określonych ochraniaczy  

 

W: Jak zamierzasz spędzić tegoroczne  świę-

ta Bożego Narodzenia? 

W: Święta Bożego Narodzenia zamierzam spę-

dzić z rodziną w nowym domu. Będę mieć  

w końcu żywą choinkę, o której zawsze marzy-

łam, ale nie miałam wcześniej możliwości. Bę-

dzie to również czas odpoczynku po wymagają-

cym sezonie. 

Weronika Mazur 
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Polskie tradycje Bożonarodzeniowe 

 Magiczny czas, to czas wybaczania, spotkań 
rodzinnych, refleksji, spokoju i miłości. Święta 
Bożego Narodzenia spędza się w gronie najbliż-
szych, z radością i miłością.  

 

Dzielenie się opłatkiem 

Życzenia, przebaczenie, wyjaśnienie trudnych 
spraw. 

Kolędowanie przy wigilijnym stole 

Rodzinne śpiewanie kolęd.  

Dodatkowe nakrycie na stole  

Nakrycie przygotowane dla niespodziewanego 
gościa, który również w tak ważnym dniu usiądzie 
do stołu. 

Sianko pod obrusem 

Sianko symbolizujące szopkę betlejemską, w któ-
rej leżał w żłóbku mały Pan Jezus. 

Wyczekiwanie pierwszej gwiazdki 

Pojawienie się na niebie pierwszej gwiazdki ozna-
cza rozpoczęcie wieczerzy wigilijnej. 

12 wigilijnych potraw 

Jak tradycja mówi na polskim stole wigilijnym 
powinno znaleźć się 12 potraw.  

Króluje karp 

Na stole wigilijnym jedną z najważniejszych po-
traw jest karp w różnych postaciach. Jego łuska 
powinna znaleźć się w każdym portfelu, symboli-
zuje ona dobrobyt i pieniądze w nadchodzącym 
roku.  

Zielone drzewko w domu  

Tradycyjnie w każdym polskim domu ubierana 
jest choinka. Daje klimat dzięki błyszczącym 
lampkom i ozdobom.  

Upominki dla najbliższych 

Pod choinką znajdują się prezenty, którymi obda-
rowujemy bliskich. 

 

                                                                                                           

 

Julia Konsik  

Top 10 najpiękniejszych kolęd  

1. „Bóg się rodzi”. 

2. „Cicha noc”. 

3. „Wśród nocnej ciszy”. 

4. „Dzisiaj w Betlejem”. 

5. „Lulajże Jezuniu”. 

6. „Przybieżeli do Betlejem”. 

7. „Gdy się Chrystus rodzi”. 

8. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 

9. „Jezus malusieńki”. 

10. „Anioł pasterzom mówił”. 

                      

                                                                                               
Julia Konsik  
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Poradnik prezentowy 

Ho, ho, ho! 

 Święta zbliżają się wielkimi krokami i jak  

co roku pojawia się pytanie: „co kupić pod cho-

inkę ?”. Kilka sprawdzonych pomysłów z pew-

nością pomoże w wyborze. Perfumy, kosmetyki 

to strzał w dziesiątkę dla płci żeńskiej i męskiej. 

Trzeba tylko wiedzieć co wybrać, a to wcale nie 

jest łatwe. Najprościej jest zapytać osobę, którą 

chcemy obdarować. Jeśli nie możemy tego zro-

bić to wyjściem jest kupno bonów podarunko-

wych na określoną kwotę w danym sklepie. 

Dysponując takim bonem osoba obdarowana 

może wybrać sobie upatrzony artykuł w perfu-

meriach i drogeriach. Innym rodzajem prezen-

tów są małe gadżety i urządzenia elektroniczne 

typu słuchawki, powerbanki, głośniki, etui na 

telefon, a także suszarki, prostownice i lokówki 

elektryczne. Niektórzy chętnie odnajdą pod 

choinką gry komputerowe albo płyty CD. Nie 

zapominajmy także o klasycznych prezentach 

typu książki, kalendarze, skarpety, kapcie czy 

czapki z rękawicami. Nie zawsze można po-

zwolić sobie na zakup podarunków. Warto po-

myśleć wtedy o drobnych przedmiotach, które 

możemy wykonać sami. Kiedyś to były szaliki 

albo berety ręcznie robione na drutach czy szy-

dełku przez nasze babcie. Teraz może to być 

zrobiona własnoręcznie ramka na zdjęcie albo 

kolaż przedstawiający obdarowanego wraz  

z jego fotografiami i śmiesznymi komentarzami 

w formie komiksu. Pamietajmy o jednym. Pre-

zenty choinkowe mają sprawić przyjemność, 

więc trzeba się dobrze zastanowić nad ich wy-

borem. Święta to magiczny czas. Nie psujmy go 

nietrafionymi podarunkami.  

 

 

 

  

Grudzień - czyli czas, w którym zadajemy sobie zasadnicze pytanie:  

Co mogę dać w prezencie mamie, siostrze, cioci, 

przyjaciółce...? 

   A jak sytuacja prezentuje się u Was?                                                                           

Macie już upominki dla najbliższych?                                                                              

Preferujecie darowanie prezentów wykonanych 

własnoręcznie, czy po prostu kupionych?                                                                                                                                      

A może rezygnujecie i w tym roku nikomu nie 

dajecie prezentów? 

   Jako młoda pasjonatka dziennikarstwa postano-

wiłam przyjrzeć się tej sprawie. Przez ostatnie dni 

zadawałam przypadkowym ludziom w szkole, 

bądź w mieście wyżej wymienione pytania.                                                                                                           

Miłym zaskoczeniem było, że 99% pytanych po-

stanowiło podarować coś rodzinie i przyjaciołom, 

z czego trzy czwarte woli kupować niż robić  

samodzielne prezenty.  

 

 

 

 

 Podam teraz ciekawe pomysły na upominki, 

które usłyszałam od moich rozmówców: 

• ubrania, np. t-shirty, bluzy, 

• biżuteria (w modzie są teraz grube łańcu

 chy, kolczyki typu nausznice, nastąpił po

 wrót chokerów), 

• akcesoria, np. zegarki, paski, czapki, 

• tradycyjne książki papierowe lub e-booki 

 dla miłośników czytelnictwa, 

• staromodne nakręcane pozytywki, 

 ramki z wspólnymi zdjęciami, 

• dla dziewcząt urocze dodatki, np. zapacho                       

 -we świeczki, doniczki z kwiatami,  

 poduszki,  

• wielkie kubki,  

• ciepła piżama i skarpety, koc.  

 Mam nadzieję, że podane propozycje Wam 

pomogą. Powodzenia i udanych świąt!  

 
Agata Pauk 

Alicja Nizio 
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Pomysły na ubiór sylwestrowy 

1. Sukienka potocznie nazywana „cekinową”, 

podkreślająca figurę, błyszcząca, znakomi-

cie nadająca się na zabawę sylwestrową. 

Wygląda się w niej elegancko, zjawiskowo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Koronkowa sukienka nadal króluje w tym roku,   

długość do kolana, również podkreślająca figurę, 

nigdy nie wyjdzie z mody. Zawsze wygląda się  

w niej elegancko, a przede wszystkim wygodnie.  

 

Pomysły na ubiór sylwestrowy dla Panów 

3. Elegancka koszula i spodnie w zupełnie in-

nym kolorze tworzą znakomity duet i wyglądają  

w połączeniu bardzo stylowo. Taki ubiór mężczy-

zny sprawdzi się na każdym spotkaniu okoliczno-

ściowym, jak również na zabawie sylwestrowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Garnitur to klasyka, mężczyzna wygląda zaw-

sze elegancko, taki ubiór sprawdza się na każdej 

uroczystości, spotkaniu bądź wyjściu do restaura-

cji.  

 

 

Julia Konsik 



Kącik muzyczny 

 Witam Was w grudniowym kąciku mu-

zycznym! 

 W dzisiejszym wydaniu opowiem o kolę-

dach i pastorałkach. Najstarsza polska kolęda no-

si tytuł „Zdrow bądź, krolu anielski” i powstała 

ona w 1424 roku. 

 Autorem tekstu pieśni jest niejaki Jan 

Szczekna z Czech- członek zakonu cystersów, 

teolog Akademii Krakowskiej i spowiednik kró-

lowej Jadwigi. Kolęda w swoim  pierwszym zna-

czeniu była noworoczną pieśnią powitalną i po-

chwalną na cześć gospodarzy. Przekazywała ży-

czenia szczęścia i pomyślności. Teraz śpiewamy 

ją w Wigilię. 

 Pastorałka to rodzaj udramatyzowanej ko-

lędy, wykonywana dawniej przez wędrownych 

muzyków i żaków, w której religijna tematyka 

bożonarodzeniowa poszerzona została o warstwę 

obyczajową. Najpopularniejszymi pastorałkami 

są m.in. „Lulajże, Jezuniu” czy „Oj, maluśki, ma-

luśki”. W okresie przedświątecznym i świątecz-

nym organizowane są festiwale bożonarodzenio-

we, na których popularyzuje się wśród młodzieży 

śpiewanie kolęd i pastorałek. W wielu domach 

tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie 

jest śpiewanie kolęd podczas kolacji wigilijnej. 

Pierwszy raz kolędy rozbrzmiewają w kościele 

na pasterce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst : 

Zdrow bądź, krolu anjelski 

K nam na świat w ciele przyszły, 

Tyś zajiste Bog skryty, 

W święte czyste ciało wlity. 

 

Zdrow bądź, Stworzycielu 

Wszego stworzenia, 

Narodziłś się w ucirpienie 

Prze swego luda zawinienia. 

 

Zdrow bądź, Panie, ot Panny 

Jenżś się narodził za ny. 

Zdrow bądź, Jezu Kryste, krolu, 

Racz przyjęci naszę chwałę. 

 

Racz daci dobre skonanie 

Prze twej matki zasłużenie, 

Abychom cię wżdy chwalili, 

Z tobą wiecznie krolowali. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzę Wam radosnych i spokojnych Świąt Boże-

go Narodzenia. 

                                                          Martyna 
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Świąteczne przepisy  

Kapuśniaczki 
 

Składniki: 

-1 kg kapusty kiszonej, 

-0,5 kg pieczarek, 

-2 duże cebule, 

-2 paczki gotowego ciasta francuskiego (dostępne 

w każdym hipermarkecie), 

-1 jajko, 

-kminek, 

-mak, 

-vegeta, pieprz, 

-ziele angielskie, liść laurowy . 
 

Sposób przygotowania: 

1. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na oleju. 

2. Pieczarki pokroić na plasterki i usmażyć na 

margarynie. 

3. Kapustę pokroić, obgotować, po czym odce-

dzić. Zalać ponownie wodą i gotować wraz z przy-

prawami (ziele angielskie, liść laurowy, vegeta) 

ok. 20-25 minut. 

4. Kapustę odcedzić i dodać do pieczarek. Do pie-

czarek dodać także przyrumienioną cebulę. We-

dług uznania można dodać kminek i pieprz. Sma-

żyć wszystko razem przez kilka minut. 

5. Ciastko francuskie przekroić wzdłuż, po nakłu-

wać widelcem. Wzdłuż przygotowanej części cia-

sta nałożyć farsz. Jeden brzeg ciasta posmarować 

roztrzepanym jajkiem. Zawinąć ciasto tak aby po-

wstał rulon. Górę rulonu posmarować jajkiem  

i pokroić na kawałki. Górę można posypać kmin-

kiem lub makiem. 

6. Kapuśniaczki ułożyć na blachę natłuszczoną lub 

wyłożoną pergaminem i piec w piekarniku roz-

grzanym do 220 stopni Celsjusza, przez ok. 15-18 

minut. 

7. Podawać jako przystawkę ciepłą bądź zimną 

wraz z czerwonym barszczem.  

 

 

 

 

Smacznego! 

Sałatka z tortellini 
 

Składniki: 

-250 g makaronu tortellini z serem, 

-150 g chudej szynki, 

-100 g żółtego sera, 

-2 pomidory, 

-1 zielony ogórek, 

-1/2 puszki kukurydzy, 

-2 łyżki majonezu, 

-kawałek pora, 

-pęczek szczypiorku, 

-sól i pieprz do smaku. 

Sposób przygotowania: 

Gotujemy tortellini, odcedzamy. Szczypior, por, 

szynkę, ogórka i pomidory kroimy w kostkę. Do 

tego dodajemy kukurydzę. Mieszamy z majone-

zem i przyprawiamy do smaku. Wymieszać. Do-

datkowo można posypać świeżą pietruszką. Schło-

dzić w lodówce. 

 

 

 

Smacznego! 
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Śledź pod pierzynką 
 

Składniki:  

-5 płatów śledziowych, 

-1 cebula, 

-2 marchewki, 

-2 ziemniaki, 

-1 jajko, 

-majonez, 

-pieprz i sól. 

 

Sposób przygotowania: 

Płaty śledziowe pokroić w grubą kostkę 

(wcześniej namoczone w zimnej wodzie), cebulę 

pokroić w kostkę. Ugotowaną marchew i jajko 

zetrzeć drobno na tarce, ugotowane ziemniaki po-

kroić w kostkę. Wszystko przekładać warstwami, 

łącznie z majonezem.  Do smaku dodać pieprz  

i sól.  

 

 

 

Smacznego! 

Babka majonezowa 

Składniki: 

-80 g mąki pszennej tortowej, 

-90 g skrobi ziemniaczanej, 

-4 jajka, 

-5 łyżek majonezu, 

-150 g cukru, 

-2 łyżeczki proszku do pieczenia. 
 

Sposób przygotowania: 

Jajka wyjąć wcześniej, aby miały temperaturę po-

kojową. Przesiać do jednej miski mąkę pszenną  

i skrobię oraz proszek do pieczenia. Wszystkie 

składniki wymieszać. Do innego naczynia wsypać 

cukier oraz dodać jajka. Ubić mikserem przez kil-

ka minut. Na koniec ma powstać puszysta jasna 

masa. Do miski z puchem jajecznym dodać majo-

nez oraz mieszankę sypkich składników. Całość 

wymieszać powoli, ale dokładnie szpatułką lub 

drewnianą łyżką. (Powoli, bo inaczej ciasto opad-

nie). Gotowe przelać do formy wysmarowanej ma-

słem i posypanej bułką tartą. Piec na środkowej 

półce w 180-185 stopniach Celsjusza przez ok. 35 

minut. Gotową babkę można posypać cukrem pu-

drem. 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy smacznego!                                                                                

Julia Konsik i Adrianna Tulko  


