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Kochani, przed nami zimowe miesiące, dlatego też nasza gazetka 

utrzymana została w tonie białej magii. Listopad i grudzień to 

okres pełen wspaniałych świąt, tradycji oraz niezapomnianych 

chwil.  

Zapraszamy do lektury naszego pisemka, byście mogli poczuć 

klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

REDAKCJA 

 

 



Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

Święto obchodzone na całym świecie 16 listopada, 
ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995r. Ma 
na celu zwrócenie uwagi na problem nietolerancji wobec 
osób innego pochodzenia, koloru skóry, poglądów, 
orientacji seksualnej, wyznania i wielu innych czynników, 
przez które są one dyskryminowane i uważane za gorsze. 
Dzień Tolerancji jest świętem szacunku, akceptacji i 
uznania różnorodności kultur na świecie. Tolerancja to 
wartość, której każdy człowiek powinien uczyć się już od 
najmłodszych lat. Kształtowanie tej postawy szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży jest czymś niezwykle ważnym, 
ponieważ to młodzi będą następnym pokoleniem, od 
którego będzie zależeć to, czy wszyscy na świecie będą czuli 
się równi, czy też nie. W ten wyjątkowy dzień warto 
zastanowić się nad własną postawą względem ludzi, z 
którymi żyjemy i którymi się otaczamy. Należy pamiętać o 
tym, że nie musimy się lubić, wystarczy, że będziemy się 
szanować. Myślę, że życie w świecie, w którym wszyscy 
uważaliby się za równych sobie 
i nie zwracaliby uwagi na tak 
powierzchowne rzeczy, na 
które zwykle nie ma się 
wpływu jak kolor skóry, 
byłoby zdecydowanie 
łatwiejsze i spokojniejsze. 
Przecież to nie wyznanie, 
pochodzenie, kolor skóry czy to 
kogo się kocha czyni nas dobrymi 
ludźmi, lecz to jakimi wartościami 
kierujemy się w życiu, czy darzymy 
innych miłością i szacunkiem. 

Marta Gala 8d 

 



ANDRZEJKI 
 
Andrzejki jest to wieczór obchodzony z 29  na 30 

listopada.  

W Polsce świętuje się go już od XVI wieku. W 

dawnych czasach to święto traktowano bardzo 

poważnie i uznawano, że wróżby naprawdę się 

spełnią. Patronem tego wieczoru jest święty Andrzej. 

Ciekawostką jest to, że imię Andrzej jest kojarzone 

ze starogreckim andros oznaczającym męża lub 

mężczyznę. Zabawa andrzejkowa nie może odbyć się 

bez wróżenia sobie 

nawzajem. Jedną z 

najpopularniejszych 

zabaw jest lanie 

wosku przez dziurkę 

od klucza. Kształt, 

który powstanie ma 

zdradzać cechy 

przyszłego wybranka. 

Jest też wiele innych zabaw polegających na 

wróżeniu, np. ustawianie butów w rzędzie aż do 

drzwi. But  należący do osoby, który będzie najbliżej 

drzwi jako pierwsza wyjdzie za mąż. Kolejnym 

przykładem andrzejkowej zabawy jest przekłucie 

wyciętego z papieru serca, na którym są zapisane 

różne imiona męskie. Na imię, na które się trafi 

może być imieniem przyszłego wybranka.  

A Ty co wywróżysz sobie w tym roku? 

 
JULIA JARCZAK 

 



10 GRUDNIA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW 

CZŁOWIEKA ORAZ OCHRONY PRAW DZIECKA 

10 grudnia  Zgromadzenie Ogólne ONZ (Organizacja 

Narodów Zjednoczonych) przyjęło Powszechną 

Deklarację Praw Człowieka. Stanowiła ona jedną z 

największych osiągnięć tej organizacji. Składa się z 30 

artykułów, w których są zawarte prawa człowieka do 

życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki, a 

także  prawo do myśli, sumienia i wyznania. Deklaracja 

zawiera również zakazy: zastraszania, torturowania i 

stosowania niewolnictwa oraz kładzie nacisk na prawo 

każdego człowieka do życia w przyzwoitych warunkach 

materialnych. 

Natomiast Konwencja Praw Dziecka została uchwalona  

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 roku. Umowę 

dotyczącą praw dziecka poparła największa liczba 

państw na świecie. Ciekawostką jest to, że Polska była 

krajem, która  jako pierwsza wystąpiła z inicjatywą 

zawarcia międzynarodowej umowy dotyczącej praw 

dziecka. 

Każde dziecko ma prawo do: 

1. Edukacji                              

2. Ochrony  

3. Pokoju 

4.Wolności  

5.Opieki 

6.Miłości i zrozumienia 

7.Schronienia 

8.Zdrowia i dobrobytu 

9.Imienia i narodowości 

  Julia Jarczak klasa 8d 



Dzień Niepełnosprawnych 

 

3 grudnia obchodzimy Dzień Niepełnosprawnych. Osoby te 
mają pewne ograniczenia fizyczne lub psychiczne. Często mimo to 
ludzie niepełnosprawni zaskakują umiejętnościami i inteligencją. 
Osoby niepełnosprawne mają dużo bardziej utrudnione zadania, a 
„proste” dla nas czynności mogą być dla nich ogromnym 
wyzwaniem. Często osoby sprawne nie doceniają szczęścia jakie 
mają i dopiero w obliczu nieszczęścia np. wypadku zauważają dar, 
jakim jest życie. Każdy z nas może zachorować, dlatego tak ważne 
jest szanowanie każdego, niezależnie od stopnia jego sprawności 
fizycznej czy psychicznej. Powinniśmy pomagać sobie nawzajem, a 
zwłaszcza osobom, które tej pomocy potrzebują. Naszym zadaniem 
jest stawać w obronie słabszych, bo może się kiedyś okazać, że to my 
będziemy w potrzebie. Nawet niewielkie gesty takie jak ustąpienie 
miejsca w autobusie są ważne, bo jest to oznaka szacunku i dobrych 
intencji. Niestety nie zawsze osoby niepełnosprawne chcą się 
zgodzić na pomoc. Czasem trzeba postawić się w ich sytuacji i 
spróbować je zrozumieć. Na początku jest to ciężkie zarówno dla 
osoby chorej jak i zdrowej. Powoli jednak zaczynamy uczyć się jak i 
co mówić, aby nasze chęci dotarły i zostały odebrane pozytywnie. 
Mimo pewnych ograniczeń osoby niepełnosprawne nieustannie 
zaskakują osiągnięciami i zdolnościami, co pokazuje, że każdy może 
wiele osiągnąć i być szczęśliwym, tylko nie można się poddawać. 
Niepełnosprawni potrzebują bezpieczeństwa, ciepła i miłości, czyli 
dokładnie tego samego, co osoby w pełni sprawne. Jesteśmy wszyscy 
równi sobie, a różnice w wyglądzie czy zachowaniu czynią nas 
wyjątkowymi.  

Natalia Szokiel kl. 8d 



Boże Narodzenie 

 

W tę ciepłą, lecz zimową noc 

ogarnia nas miłości moc. 

Każdego roku rodzina zebrana 

wspólnie świętuje narodzenie Pana. 

 

Kiedy opłatek biały łamiemy, 

szczęścia i zdrowia zgodnie winszujemy. 

Pyszne potrawy każdy kosztuje, 

a barszcz z uszkami wszystkim smakuje. 

 

W prezencie dziewczynki dostały laleczki, 

a chłopcy piłki bądź inne zabaweczki.  

Kiedy kolędy razem śpiewamy 

słyszymy głosy, które kochamy. 

 

Wigilia naprawia ludzkie relacje, 

dziś wszystkie spory mają wakacje. 

Święta to cudowny czas,  

który jednoczy wszystkich nas. 

 

Agata Lisowska 8d 

 

 



BOŻE NARODZENIE 

Otwierać prezenty spieszmy 

I pyszne potrawy zjedzmy 

Niech choinka zaświeci 

I tańczą rozbawione dzieci. 

 

Śpieszmy spotkać rodzinę 

Drogie i pocieszne twarze 

Aby zasiąść przy wspólnym stole  

I spożywać ulubioną potrawę. 

 

Śpieszmy śpiewać kolędy 

Niezmienne i tradycyjne 

Niech zostaną rozdane prezenty 

Piękne i pozytywne. 

 

Śpieszmy radość szerzyć 

Życzliwość i dobrotliwość 

Niech każdy w te święta się cieszy 

a gwiazdka niebo rozświeci 

Szokiel Natalia- 8d 

 

 

 



„2020 – rok pełen doświadczeń” 

 Rok 2020 był dla ludzkości nie lada wyzwaniem. 

Najpoważniejszym 

problemem tego roku była 

pandemia koronawirusa, 

która opanowała cały glob. 

Przez nią zmarło i 

zachorowało mnóstwo 

ludzi. Pandemia odbiła się 

też negatywnie na naszej 

gospodarce. Wiele różnych 

branż  wyraźnie odczuło negatywnie czas długo trwającego 

lockdown-u.  

Dla uczniów i nauczycieli wprowadzenie nauki zdalnej było 

nowym doświadczeniem i  sprawdzianem  umiejętności 

dostosowania się do nowych warunków. Myślę, 

że poradziliśmy sobie z tym zupełnie nieźle, jednak 

najbardziej doskwierało wszystkim ograniczenie kontaktu z 

naszymi znajomymi. Brak spotkań i bezpośrednich relacji 

był dla wielu z nas trudnym doświadczeniem.  

Do marca 2020r. trwały pożary w Australii, przez które 

spłonęły ogromne obszary lasów, a w związku z nimi zginęło 

wiele dzikich zwierząt. 

Wybory prezydenckie, które odbyły się zarówno w 

Polsce, jak i w USA, ukazały silny podział społeczeństw tych 

krajów na dwa obozy: zwolenników prawicy/republikanów 

oraz lewicy/demokratów. Wspólnym mianownikiem tych 

wyborów była bardzo wysoka frekwencja, która świadczy o 

dużym zaangażowaniu ludzi i chęci decydowania o swojej 

przyszłości. 

Z kolei wybory na Białorusi, w których po raz kolejny wygrał 



Aleksandr Łukaszenka, spowodowały, że na ulice wyszli 

ludzie sprzeciwiający się jego dyktaturze i podważający 

wiarygodność tych wyborów. 

Rok 2020 stał pod 

znakiem różnorakich 

protestów, które odbiły się 

szerokim echem, 

jak chociażby protesty w 

Stanach Zjednoczonych, 

których hasłem było: „Życie 

czarnoskórych ma znaczenie”. 

W Polsce jesienią trwały protesty kobiet, będące reakcją na 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy 

aborcyjnej.  

Oprócz wyżej wymienionych, ten rok miał znacznie 

więcej negatywnych wydarzeń,z których, mam nadzieję 

wyciągniemy konstruktywne wnioski i naukę na przyszłość. 

Pandemia ujawniła w wielu przypadkach również nasze 

dobre cechy, takie jak poświęcenie dla drugiej osoby, 

wyzbycie się egoizmu, ofiarność. Na szczególny szacunek i 

naszą wdzięczność zasługują pracownicy medyczni, którzy z 

narażeniem życia i zdrowia pracowali, służąc potrzebującym. 

Pragnę dodać, że takimi bohaterami byli wszyscy Ci, dzięki 

pracy których mogliśmy w miarę normalnie żyć. Dziękujemy 

w tym miejscu również sprzedawcom, służbom 

bezpieczeństwa, etc.    

Rok 2020 już prawie za nami. Miejmy nadzieję, że 

następny będzie dla nas wszystkich lepszy. 
Agata Lisowska 8d 



Zima 

Od rana za oknem lekki 

śnieżek prószy  

Panuje taki mróz, że aż 

marzną uszy, 

Ludzie na dworze gdzieś w 

pośpiechu gnają, 

I w ręce zmarznięte nieustannie chuchają, 

Wracając ze szkoły, dzieci sople zrywają, 

I samochody zimną reką sprawnie odśnieżają, 

Jazdę na łyżwach każdy podszkolić próbuje, 

I nawet po zmroku na lodowisku trenuje, 

W parku coraz to nowy bałwan się buduje, 

A zabawy na świeżym powietrzu nikomu nie brakuje, 

Wieczorem w domach ludzie się chowają, 

I pod grubą pierzyną herbatkę popijają.  

Marta Gala 8d 
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