
 

St
ro

n
a1

 

Gazetka Szkoły     
Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków  
w Kwakowie 

Numer 3 
2017/2018 

 

Zespół redakcyjny pod opieką Małgorzaty Kluś: Weronika Wieruchowska, 
Jagoda Sawicka, Hanna Kaczmarska, Julia Bartnicka, Bartosz Chowaniec, 
Kacper Chamier Gliszczyński, Bartosz Pepliński, Konrad Brzozowski, Kacper 
Kodrzycki, Antoni Sibiński, Patryk Śledź, Klaudia Bujak, Miłosz Kodrzycki, 
Jakub Kałużny 
 

W tym numerze przeczytasz: 

                                                        Od redakcji 

                                                        Z kartek kalendarza 

                                                        Choinko piękna jak las 

                                                        Nowy Rok bieży 

                                                        Historia kartki świątecznej 

                                                        Na każdy temat 

                                                        Pomysły na prezenty 

                                                        Na wesoło 

                                                        Palce lizać 

          

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.student.waw.pl/forum/grafa/emot_duze/24.png&imgrefurl=http://www.student.waw.pl/forum.html?kategoria=1&temat=15&start=115&usg=__X8GW8TXugFosPQxL2dbPCJpkg7g=&h=50&w=50&sz=5&hl=pl&start=410&zoom=0&itbs=1&tbnid=a2TpnTFZ2r5oHM:&tbnh=50&tbnw=50&prev=/images?q=urwis&start=396&hl=pl&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1


 

St
ro

n
a2

 

Od redakcji 

 Kochani Czytelnicy! Zapraszamy do lektury trzeciego w tym roku 
szkolnym numeru gazetki „Urwis”. Postaramy się wprowadzić Was w nastrój 
świąteczny. Może dzięki temu święta będą trwały dłużej… Nie czekajcie na 
Wigilię z założonymi rękami. Zróbcie coś, co odciąży w domowych obowiązkach 
Waszych rodziców, aby zasiadając za stół mieli siłę kolędować. Niech to będzie 
wyjątkowy czas dla wszystkich. Redakcja 

Z kartek kalendarza 

6 grudnia Mikołajki- zwyczaj 

obdarowywania bliskich prezentami. 

Tradycyjna, polska nazwa święta ku 

czci świętego Mikołaja, biskupa Miry. 

Jak głosi legenda, biskup potrafił 

dzielić się swoim majątkiem z 

najuboższymi.  
 

Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto 
upamiętniające narodziny 
Jezusa Chrystusa. Jest to stała 
uroczystość liturgiczna 
przypadająca na 25 grudnia. 
Boże Narodzenie poprzedzone 
jest okresem trzytygodniowego 
oczekiwania (dokładnie 
czterech niedziel), zwanego 
adwentem. W Kościele 

katolickim jest to święto obowiązkowe.  

Sylwester– wigilia Nowego Roku, dzień poprzedzający Nowy Rok - 31 grudnia, 
kiedy to świętuje się koniec 
starego roku i początek nowego, 
stanowiąca okres hucznych 
zabaw i bali, toastów, sztucznych 
ogni, petard.  

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_z_Miry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wcielenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_liturgiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_nakazane
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Każdy z nas ma na tyle dłużą dłoń, że może z niej uczynić 
Betlejem. Każdy z nas  ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć 
nowo narodzoną miłość. 
 Radosnych, pełnych 
rodzinnego ciepła, 
serdeczności i miłości  Świąt 
Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności  
w nadchodzącym Nowym Roku wszystkim 
czytelnikom życzy redakcja 
 

Choinko piękna jak las 

 Czy potraficie wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez choinki? Chyba nie! 
Dzięki udekorowanemu drzewku nasze domy wyglądają uroczyście, magicznie, 
wyjątkowo. Tradycyjnie choinkę ubieramy tuż przed Wigilią, aby nie opatrzyła 
się naszym oczom.  Dla niektórych ludzi ozdobione drzewko jest wyłącznie 
elementem dekoracyjnym. Dla osób wierzących zaś choinka stała się 
chrześcijańskim symbolem drzewa rajskiego. Przez swoją zieleń 
zachowywaną nawet w zimie jest symbolem Chrystusa jako 
„drzewa życia”.  

W Europie zwyczaj ubierania choinki zapoczątkowali 

Niemcy. Potem tradycja objęła również Francję i Anglię. 

Do Polski dotarła na przełomie XVIII i XIX wieku.  
Zwyczaj przyozdabiania drzewka szczególnie 

upodobali sobie górale, którzy mieli swoją, odrębną 
koncepcję nazywaną ,,jutka". Góralska tradycja różniła 
się tym, że drzewko wieszało się do góry nogami i 
przyozdabiało się różnego rodzaju słodyczami i 
suszonymi owocami. Słodkie łakocie wieszano 
specjalnie nad płonącymi świeczkami, aby te mogły 
spadać na ziemię i być zjadane przez domowników. 
Na samym początku do przyozdabiania choinek 
używano różnego rodzaju owoców, orzechów, 
słodyczy oraz innych przedmiotów codziennego użytku. 
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Nadawano tym przedmiotom różne znaczenie, zarówno religijne, jak i 
pogańskie. I tak dla przykładu: 
Orzechy- dobrobyt, siła 
Jabłka- zdrowie, uroda, symbol biblijnego jabłka 
Łańcuchy- zniewolenie grzechem 
Światełka choinkowe- odstraszanie złych mocy, wskazywanie drogi 
Anioły- opieka nad domem 
Jemioła- symbol wieczności, dostatku, miłości i pretekst do skradzenia 
pocałunku 
 Obecnie zwyczaj strojenia choinki odbiega od wcześniejszego. Naturalne 
ozdoby zostały wyparte przez sztuczne, bardziej kolorowe i przyciągające nasz 
wzrok. Samo pachnące drzewko: świerk, jodła, sosna  często jest zastępowane 
sztuczną imitacją. Z pewnością jest ona wygodniejsza ze względu na jego 
trwałość, ale na pewno nie ma tyle uroku, co to prawdziwe, przywiezione z 
lasu. Jeśli nie macie możliwości ustrojenia żywego drzewka, zachęcamy Was do 
zrobienia choć małego stroika z żywych gałązek, których zapach dopełni magii 
świąt. 

Nowy Rok bieży… 

Nowy Rok – międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku (w 
kalendarzu gregoriańskim), w Polsce jest to dzień wolny od pracy. W 
powszechnie przyjętym zwyczaju obchodzenie święta należy rozpocząć od 
otworzenia butelki szampana o północy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia 
następnego roku oraz złożenia życzeń. Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w 
polskiej tradycji miano sylwestra od imienia świętego, który wspominany jest w 
tym dniu w liturgii w Kościele rzymskokatolickim − św. Sylwester papież. 

 

 Historia kartki świątecznej 

Zwyczaj wysyłania kartek 
świątecznych rozpoczął się w 
Wielkiej Brytanii w 1834 roku. 
Wszystko za sprawą Sir 
Henry'ego Cole'a. Był to 
urzędnik państwowy, który 
pracował na poczcie.  

Jego zadaniem, jako 
asystenta, było wymyślenie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwyczaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szampan
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester_(%C5%9Bwi%C4%99to)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
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sposobu, aby poczta była wykorzystywana w większym stopniu przez zwykłych 
mieszkańców. Sir Henry wraz ze swoim przyjacielem Johnem Horsley'em, który 
był ilustratorem, wpadł na pomysł świątecznej kartki. W centralnej części kartki 
przedstawiono rodzinę przy świątecznym stole. Zarówno po prawej, jak i po 
lewej stronie znaleźć możemy ilustrację osób opiekujących się ubogimi. Nie 
wszystkim wzór kartki podobał się, więc zaczęto je modyfikować. 

Pierwsze, ulepszone kartki zwykle obrazowały szopkę. W późnych 
czasach wiktoriańskich przedstawiono rudziki (gatunek małego ptaka 
wędrownego) i sceny padającego śniegu. Oba wzory stały się popularne. Na 
tyle, że w tych czasach listonosze zdobyli przydomek „rudziki” ze względu na 
czerwone mundury, które mieli na sobie. Przedstawianie śnieżycy zdobyło 
popularność wśród wybierających kartki na święta, ponieważ scena 
przypominała ludziom o bardzo ciężkiej zimie, która miała miejsce w Wielkiej 
Brytanii w 1836 roku. Kartki świąteczne pojawiły się w Stanach Zjednoczonych 
pod koniec 1840 roku, ale były bardzo drogie i większość ludzi nie mogła sobie 
na nie pozwolić. To Louis Prang (urodzony we Wrocławiu), niemiecki drukarz, 
który również pracował przy powstawaniu pierwszych kartek w Wielkiej 
Brytanii, rozpoczął masową produkcję w USA. Dzięki temu coraz więcej osób 
mogło sobie pozwolić na ich zakup. Pierwsze kartki pana Prang'a przedstawiały 
kwiaty, rośliny i dzieci. W 1915 roku John C. Hall i dwóch jego braci stworzyli 
firmę Hallmark. Obecnie jest to jeden z największych producentów kartek 
świątecznych. 

W latach 10. i 20. XX wieku popularne stało się ręczne wykonywanie 
kartek w domowym zaciszu. Były 
one znacznie inne od tych 
produkowanych masowo. 
Technologia nie pozwalała jeszcze 
na produkcję masową kartek o 
nietypowych kształtach i 
umieszczania na nich takich rzeczy 
jak folia i wstążeczki z materiału. 
Wykonanie ręcznie takiej kartki 
wymagało zdolności plastycznych i 
sporej ilości czasu. To doskonała 
okazja, aby spędzać czas z dziećmi, 
które chętnie uczestniczyły w ich przygotowaniu. Kartki te okazały się zbyt 
delikatne, aby wysłać je za pośrednictwem poczty i najczęściej przekazywano je 
bezpośrednio do rąk. 
W Polsce pierwsze kartki świąteczne pojawiły się na początku XX wieku, z 
inicjatywy Henryka Sienkiewicza, który nazwał je „pocztówkami”. 
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Obecnie kartki mają na sobie cały wachlarz różnego rodzaju obrazów. Są 
te dowcipne, z zimowymi zdjęciami, Świętym Mikołajem i z romantycznymi 
scenami. Organizacje charytatywne bardzo często wypuszczają swoje własne. 
Pieniądze z ich sprzedaży trafiają wtedy do najbardziej potrzebujących. To 
właśnie w okresie świątecznym potrzeba ich najwięcej. Pamiętajcie o tym i 

zamiast wysyłać kartkę elektroniczną, wybierzcie tę tradycyjną. Możecie 

dołączyć do niej kawałek opłatka, który sprawi, że właśnie w ten sposób 

podzielicie się nim z bliską wam osobą. Źródło Internet 

 

Na każdy temat 

  Postanowiliśmy, że w związku ze zbliżającymi 

się świętami zadamy kilka pytań naszemu 

proboszczowi księdzu Krzysztofowi Karwasz. 

Redakcja: Kiedy pojawiły się u Księdza pierwsze 

myśli, aby zostać kapłanem? 

Ksiądz Krzysztof: W klasie maturalnej. 

Redakcja: Jak bliscy przyjęli wiadomość o 

powołaniu? 

Ksiądz Krzysztof: Ogólnie cieszyli się. Martwili się 

tym, że będę przyjeżdżał tylko na święta. 

Redakcja: Jak Ksiądz wspomina lata spędzone w 
seminarium? 

Ksiądz Krzysztof: Seminarium jest specyficznym miejscem, mieszka się tam jak 
w wojsku. Obowiązuje regulamin i zasady, które trzeba wypełniać. Nie ma jak w 
domu, że robisz tak, jak chcesz i kiedy chcesz. Wszystko jest ustalone przez 
przełożonych. 

Redakcja: Czy zdarzały się chwile zwątpienia? 

Ksiądz Krzysztof: Myślę, że wielkich zwątpień nie było. Były zawahania, 
przemyślenia i „jakieś tam” wątpliwości. 

Redakcja: Jakie uczucia towarzyszyły Księdzu podczas pokazania się w 
rodzinnym domu w sutannie? 

Ksiądz Krzysztof: Z jednej strony była to radość, z drugiej- odpowiedzialność. 

Redakcja: Ile lat minęło od święceń kapłańskich? 
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Ksiądz Krzysztof: W tym roku minęło 17 lat. Byłem wyświęcony w w 
jubileuszowym 2000 roku. 

Redakcja: Które ze świąt lubi Ksiądz najbardziej?  

Ksiądz Krzysztof: Szczerze powiem, że będąc księdzem nie lubię żadnych świąt 
ze względu na to, że wszyscy odpoczywają, a ja muszę pracować. Bardzo lubię 
święta Wielkanocne, ponieważ te kilka dni kumuluje się w całą historię 
zbawienia. 

Redakcja: Czym Ksiądz interesuje się poza obowiązkami duszpasterskimi? 

Ksiądz Krzysztof: Biegam, gram w piłkę nożną, trochę pływam, jeżdżę na 
rowerze i czytam książki. 

Redakcja: Co sprawia najwięcej problemów w pełnieniu posługi Panu Bogu? 

Ksiądz Krzysztof: Ciągły brak czasu. 

Redakcja: Wiemy, że Ksiądz pracuje również w szkole. Która powinność jest 
przyjemniejsza: bycie księdzem czy nauczycielem? 

Ksiądz Krzysztof: Nauczycielem i księdzem. 

Redakcja: Czego Księdzu możemy życzyć? 

Ksiądz Krzysztof: Zdrowia i świętości. 

Redakcja: Dziękując za poświęcony nam czas życzymy wszystkiego, o czym 
Ksiądz marzy, a przede wszystkim wielkiej radości z obranej w życiu drogi. Oby 
kiedyś, po upływie wielu długich lat pracy w duszpasterstwie mógł Ksiądz 
powiedzieć, że jest spełnionym człowiekiem. Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia życzymy Księdzu wszelkiego dobra i błogosławieństwa 
płynącego od Betlejemskiego Żłóbka. 

Pomysły na prezenty 
 Mówiąc o prezentach weźcie poprawkę na to, 
że nie mogą one zdominować świątecznej magii, 
duchowego przeżywania istoty Bożego Narodzenia. 
Warto pomyśleć, że osoba obdarowana może czuć 
się zakłopotana drogim prezentem. Może waro by 

było zrobić coś własnoręcznie? Pamiętajcie, że swięta to nie tylko czas na 
otwieranie prezentów, ale przede wszystkim na otwieranie swoich serc! 
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Dla niej: 
- kosmetyki 
- kubek 
- apaszka/ szalik  
- wisiorek 
- książka 
- płyta 
- perfumy 
- bransoletka  
- świeczka zapachowa 
-filiżanka/ kubek 
- krem 
- szkatułka 
- płyn do kąpieli 
- nauszniki 

-pokrowiec na telefon 
Dla niego: 
- ramka na zdjęcie 
- album 
-płyta 
- poduszka 
- krawat 
- woda toaletowa/perfumy  
- pasek 
- szachy 
- gra planszowa , edukacyjna 
- piłka 
- gadżety do telefonu 
- t- shirt 

Na wesoło 

  
 Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, 

chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. - 

Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi 

sprawić przyjemność, to popraw swoją 

jedynkę z matematyki. - Za późno, 

mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 

 

 Fąfarowie przygotowują się do 

wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili Fąfarowa pyta męża: - Czy zabiłeś już 

karpia? - Tak, utopiłem go. 

 

 Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi:  
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- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami 

przebrał się za starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj! 

 Puk, puk!  

- Kto tam? - Merry.  

- Jaka Merry?  

- Merry Christmas! 

 Fąfara puka do drzwi sąsiadki i pyta: 

 - Mogłabyś mi pożyczyć soli? 

 - Nie. - A cukru?  

- Nie.  

- A może chociaż mąki? 

 - Nie.  

- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi 

pożyczyć? 

 - Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych 

świąt! 

 W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. Ponieważ koń biegnie 

leniwie, chłop bije go batem. 

- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! - mówi koń. 

- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop. 

- Ja też! - mówi pies. 

 W wigilię Bożego Narodzenia Fąfarowie słyszą u sąsiadów straszny hałas. 

Fąfarowa komentuje: 

- Albo synek Nowaków dostał na gwiazdkę bębenek, albo Nowak zaczął śpiewać 

kolędy. 

 W noc wigilijną pies rozmawia z kotem. 

- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca się do psa. 

- Ciebie!!! 

 LIST DO ŚW. MIKOŁAJA: 

"Święty Mikołaju! Ponieważ mam małe kieszonkowe, włóż mi pod poduszkę 

bębenek, trąbkę i pistolet na kapiszony. Dzięki temu dziadek będzie mi płacił za 

to, że nie zagram na bębenku, narzeczony mojej siostry za to, że nie zatrąbię, 

kiedy oni się całują, a moja babcia, która ma słabe serce, za to, że nie będę jej 
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straszyć wystrzałami z pistoletu. 

Jasio". 

Palce lizać
 
Świąteczne pierniczki 

Gdy kuchnia zaczyna pachnieć 
przyprawą do pierników to znak, że 
nadchodzą upragnione przez 
wszystkich  Święta Bożego 
Narodzenia.  
Wspólne robienie pierniczków to 
świetna zabawa zarówno dla dzieci 
jak i rodziców. Poproście swoich 

bliskich i upieczcie wspólnie pierniczki, które swoim zapachem uświetnią 
święta. 
Składniki: 
1,5 szklanki miodu 
3/4 kostki masła (ok. 150g) 
2/3 szklanki cukru 
ok. 500-550g mąki pszennej 
1 opakowanie przyprawy do piernika (20g) 
1 łyżeczka sody lub proszku do pieczenia 
1 jajko 
Przygotowanie: 
Do rondelka wrzucamy masło, dodajemy miód, cukier i podgrzewamy aż 
składniki połączą się. 
Wsypujemy do miski: mąkę, sodę, przyprawę do piernika, lekko przestudzoną 
masę z rondelka oraz wbijamy jajko. Mieszamy, a potem wyrabiamy ręką.  
Wałkujemy po fragmencie ciasta i wycinamy wzory. Układamy na blaszce i 
wstawiamy do nagrzanego do 180°C piekarnika. Pieczemy 15 minut. Po 
wystudzeniu dowolnie ozdabiamy lukrem i posypkami.  
 


