
 

 

Rok 2020 zapisze się w pamię-

ci ludzi na całym świecie jako 

rok smutku, szerzącej się pan-

demii, licznych lockdownów, 

zakazów i nakazów. Ludziom 

towarzyszyło coraz większe 

przerażenie i poczucie bezrad-

ności. Niewyobrażalne stawało 

się normą. Dystans społeczny, 

unikanie spotkań, maseczki 

zasłaniające uśmiech, to ele-

menty minionego roku. Minia-

turowy, niewidoczny złoczyń-

ca, wywrócił świat do góry 

nogami. Nie potrafimy pora-

dzić sobie ze spustoszeniem, 

które uczynił w relacjach do-

mowych, rodzinnych i spo-

łecznych. Świat oglądany 

przez ekran komputera stał się 

smutną normą. Nowa wersja  

nauczania również dała się we 

znaki wszystkim uczniom, 

nauczycielom i rodzicom. Ma-

rzymy o spotkaniach na kory-

tarzu, o gwarze towarzyszą-

cym przerwom, o  zatopieniu 

się w bibliotecznych regałach. 

Czy ten rok będzie lepszy? 

Czy uda nam się odbudować 

nasze relacje z przyjaciółmi 

i znajomymi? Tego nikt nie 

wie, ale wszyscy bardzo na to 

liczymy. Większość z nas, 

„Zupełnie nowy rok”... 

Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie 

 

S T Y C Z E Ń  2 0 2 1   

WAŻNE 

TEMATY 

 
 Temat           

miesiąca-

”tolerancja” 

 Patroni roku 

2021 

 

W tym  

numerze: 
 

To, co było, minęło 

Rada Uczniów 

Plany Biblioteki 

Kalendarium gdań-

skie 

Altruizm ma różne 

postacie 

Czas na Noblistów 

Z wygodnego fote-

la recenzenta 

Esej  niespodzie-

wany - akceptacja 

siebie, drogą do 

sukcesu 

Postanowienia no-

woroczne 

Z myślą o ósmokla-

sistach 

Dzień Babci 

i Dziadka 

Strefa rozrywki 

Krzyżówka  

Kalendarium 

 

 

składając noworoczne życzenia, 

mówiła o powrocie do normalno-

ści. Miliony ludzi na całym świe-

cie łączy teraz jedno przesłanie - 

aby było lepiej. My również ży-

czymy wszystkim czytelnikom, 

aby spełniły się słowa piosenki 

często śpiewanej w czasie pande-

mii.:„ Jeszcze będzie przepięknie, 

jeszcze będzie normalnie”. 

Liczymy również na  to, że tekst 

piosenki Wojciecha Byrskiego 

jest proroczy i „wszytko znowu 

będzie dobrze i się skończy podły 

czas, niepoprawni optymiści 

świat nakręcą jeszcze raz”.       

Optymiści wszystkich krajów do 

dzieła. Liczymy na Was!!!  

Anna Mionskowska 
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„Gdańsk dzieli się 

dobrem, 

Gdańsk jest 

szczodry,             

Gdańsk jest miastem 

solidarnym” 

 

Paweł Adamowicz 

 

 

 

Poznaj swoje 

miasto, 

Dziel swoje pasje        

z innymi 

w tej szkole: 

Wspomnień czar– wydarzenia grudnia 

odkryjesz siebie 

otworzysz się na świat 

 odnajdziesz  przyjaciół                    

będziesz kreatywny 

osiągniesz sukces 

bo: 

to początek dobrego       

życiorysu 

WIZYTA MIKOŁAJA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

ŚWIĄTECZNY PROJEKT 

W dniach od 1 grudnia do 21 grudnia na 

terenie naszej szkoły odbywał się kiermasz 

świateczny, podczas którego sprzedawane 

były prace wykonane przez osoby niepełno-

sprawne zrobione na warsztatach terapii zaję-

ciowej. Udało się zebrać aż 2160 PLN!  

 

Pani Edyta Smolińska zaproponowała swoim 

uczniom udział w świątecznym projekcie pt. 

"Plätzchen backen" (Świąteczne wypieki"). 

Jednym z odważnych młodych kucharzy oka-

zał się Maciek Idzikowski z klasy 5a. 

Gratulujemy!!! 

Nasi uczniowie zaangażowali się również 

w przygotowanie  paczek dla podopiecznych 

z Pomorskiego Hospicjum dla dzieci.                       

6 grudnia do szkolnych zeróweczek zawitał 

uroczy Mikołaj i podczas wizyty obdarował 

najmłodszych uczniów GASP pięknymi pre-

zentami. Nie obyło się bez wspólnego zdjęcia. 

Okazało się, że Mikołaj dotarł w nowoczesnej 

formie on-line do wielu innych uczniów 

GASP. Obdarował ich licznymi prezentami-

niespodziankami.               

Brawo Mikołaju!!! 

NA TAPECIE DETEKTYWI 

W dniach 30 listopada oraz 1 i 2 grudnia 2020 

roku miłośnicy książek Widmarka, którzy zgło-

sili się do szkolnego maratonu czytelniczego 

„Na tapecie Detektywi”, wzięli udział w pierw-

szym etapie konkursu i uczestniczyli we wspól-

nej zabawie.  Uczestnicy musieli wykazać się 

umiejętnością dedukcji i spostrzegawczością. 

Przed nami jeszcze cztery spotkania z kolejny-

mi książkami Widmarka. Już teraz czekamy na 

nie z niecierpliwością. 

KONKURS „W ŚWIECIE VERNE`A” 

Rozstrzygnięto konkurs na wiersz ortogra-

ficzny. I miejsce zdobył wiersz rodziny Liwii 

Konderak z kl. 1a „Ptasie marzenia”. II miej-

sce zajęła Kasia Fąferek z kl. 3b z mamą, 

a III miejsce Julia Turska z klasy 1b.  

Wyróżnienia otrzymali: Agata Zawadka z kl. 

2b z mama i tatą, Franciszek Płuciennik z kl. 

2a z tatą Łukaszem, Antoni Lamparski z kl. 

2b, Ksawery Jasiński z kl. 1b z mamą Joanną 

oraz Zofia Trześniak z kl. 2c. Gratulujemy!!! 
 

W Konkursie „Bohaterowie lektur klas 1-3” 

pierwsze miejsce zajęły Zosia Skarżyńska 

z klasy 1b, Zosia Kłosowska z klasy 2b oraz 

Bianca Morfopoulos z klasy 3a. 

Gratulujemy!!! 

Miłośnicy powieści francuskiego pisarza Ju-

liusza Verne`a, podobnie jak „Mali Detekty-

wi”, zrealizowali pierwszy etap konkursu. 

Tym razem rozwiązywali zadania  z książką 

„W 80 dni dookoła świata”. Na początku 

stycznia wezmą udział w niezwykłej 

„Podróży do wnętrza ziemi”. 

WYNIKI  KONKURSÓW 



Kalendarium gdańskie - co kiedyś działo się w styczniu 

Rada Uczniów funkcjonuje zdalnie. Kolejny raz próbujemy się przeorganizować i przystosować do Covidowej rzeczywistości. 

W grudniu ogłosiliśmy kilka konkursów i składaliśmy wszystkim życzenia świąteczne. Pozdrawiamy z domowych pieleszy 

i życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom spokojnego 2021 roku oraz powrotu do normalności .  

                     Rada Uczniów GASP  
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BIBLIOTEKA GSA - nasze plany 

 

Biblioteka GSA rozpoczę-

ła nowy cykl konkursów - 

Szkolną Ligę Konkursów 

Przeróżnych. Będziemy 

raz lub dwa razy 

w miesiącu, przez cały rok 

szkolny - wysyłać uczniom 

różne konkursy, związane 

z językiem polskim, litera-

turą itp. Zachęcamy do 

rozwiązywania zadań 

i przesyłania odpowiedzi 

na wskazany adres. Naj-

bardziej aktywne osoby 

zostaną nagrodzone pod 

koniec roku szkolnego. Za 

nami już konkurs o Czar-

nych Kotach, konkurs dla klas 1-3 „Na tapecie detekty-

wi"  cz.1 oraz cz.1 szkolnego maratonu „W świecie Ver-

ne`a”.  Do 11 stycznia 2021 roku czekamy na prace w ra-

mach konkursu biblioteczno-fotograficznego „Święta 

z książką” oraz  konkursu "Czy znasz bohaterów lektur". 

Pod koniec ferii roześlemy do uczniów klas 4-8 konkurs 

„Ideogramy”. Życzymy Wam dobrej  zabawy i powodzenia. 

07 stycznia 1967 -Teatr Wybrzeże rozpo-

czął działalność w budynku przy Targu 

Węglowym (oficjalny adres: ulica św. 

Ducha 2). 

03 stycznia 1980 -Wartownia Nr 1 na 

Westerplatte została oddziałem Muzeum 

Historii Miasta Gdańska. 

05 stycznia 1991 –rozpoczęła działalność 

Fundacja Theatrum Gedanense, która za  

główny cel postawiła sobie odbudowę 

teatru szekspirowskiego w Gdańsku. 

31 grudnia 1995 -gdański polarnik Ma-

rek Kamiński doszedł do bieguna połu-

dniowego. Wcześniej, 23 maja 1995, 

wraz z Wojciechem Moskalem, zdobył 

biegun północny. 

13 stycznia 2019 -podczas gdańskiego 

finału WOŚP zamachowiec, który wdarł 

Na początku grudnia zo-

stał rozesłany do szkół 

województwa pomorskie-

go regulamin Wojewódz-

kiego Konkursu Wiedzy 

„W świecie mitów i le-

gend” . Konkurs jest prze-

znaczony dla uczniów 

8 klas szkół podstawo-

wych i składa się z trzech 

części:  

1. testu wiedzy na temat 

wybranych mitów grec-

kich, skandynawskich oraz 

słowiańskich,  

2. samodzielnie napisanej 

pracy literackiej, wkompo-

nowanej w lapbooka,   

3. turnieju wiedzy o wybranych legendach gdańskich.  

Konkurs został zgłoszony do kuratorium i liczymy, że po-

dobnie jak w latach ubiegłych, zostanie wpisany na listę 

konkursów punktowanych. 

Zachęcamy uczniów klas 8 do zgłoszenia swojego udziału 

w konkursie, organizowanym przez naszą szkołę. 

Od kilku lat nasza biblioteka jest organizatorem Konkursu 

na „Interpretację jednego wiersza”. Liczymy na to, że 

pandemia nie pokrzyżuje naszych planów i będziemy mo-

gły kolejny raz zaprosić pasjonatów poezji do udziału 

w zmaganiach konkursowych. Przed nami wybór utworów. 

Uczestnicy decydują się na jeden wiersz i dokonują jego 

rzetelnej analizy i interpretacji.  

SZKOLNA LIGA KONKURSÓW PRZERÓŻNYCH WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY 

KONKURS „INTERPRETACJA  WIERSZA” 

się na scenę, ugodził trzykrotnie nożem 

Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Ada-

mowicza. 

14 stycznia 2019 -po wielogodzinnej 

operacji w Uniwersyteckim Centrum 

Klinicznym w Gdańsku zmarł Paweł 

Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska. 

Miał 53 lata.  

Źródło: http://kalendarzgdanski.pl/opisy-miesiecy/ 
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CYTAT 

„Nie musimy 

akceptować 

cudzych 

przekonań... ale 

musimy 

akceptować 

prawo innych 

do ich 

posiadania. ”. 

 

Jodi Picoult 

„Jesień cudów” 

Temat miesiąca - tolerancja 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Tematem styczniowego numeru gazetki jest tole-

rancja. To słowo w ostatnich latach nabiera coraz 

większego znaczenia. Można nawet powiedzieć, że 

jest eksploatowane na wiele różnych sposobów. 

Większość ludzi zna suchą definicję ”tolerancji”, ale 

czy rozumiemy głębię tego słowa? Czy uświadamia-

my sobie, jak wielkie ma ono znaczenie dla całej 

ludzkości? 

Niezwykle ważne jest to, aby uświadomić sobie, 

że tolerancja nie oznacza bezmyślnej akceptacji. Jest 

to mądre poszanowanie odmienności i inności. To 

szacunek dla drugiego człowieka, jego poglądów, jego 

sposobu postrzegania świata, jego wyborów, jeśli nie 

godzą one w drugą osobę, w życie.  

Ostatnie lata, nawet miesiące, pokazują jak trudno ludziom być tolerancyjnym. 13 stycznia 2021 

mijają dwa lata od bezmyślnego zamachu na Pawła Adamowicza. Podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy prezydent Gdańska, wygłaszający podziękowania za wsparcie akcji, został trzy-

krotnie dźgnięty nożem. To wydarzenie wstrząsnęło większością naszego społeczeństwa. Zaczęliśmy 

głębiej i mocniej zastanawiać się, jakimi jesteśmy ludźmi. Padło wiele mądrych słów i mogło się wyda-

wać, że nas to zmieni. Wystarczyło jednak poczytać w Internecie wpisy niektórych osób, by zrozumieć, 

że żyjemy wśród ludzi przesiąkniętych agresją, nienawiścią i jadem. Tak wielu z nas toleruje tylko tych, 

którzy mają takie same poglądy jak my, akceptują te same wartości, są po prostu naszym odbiciem. 

Reszta osób staje się naszymi wrogami i bez skrupułów wyrażamy niechęć wobec ich odmienności. 

Obrażamy siebie na mównicy sejmowej, obrzucamy błotem w czasie demonstracji, a nawet opluwamy 

siebie jako ludzi, w niektórych kościołach, podczas mszy. Ksiądz Jan Kaczorowski powiedział, że 

„katolik nie może być antysemitą, antygejem, antykimkolwiek, bo bycie „antyktosiem” oznacza, że po-

gardzamy drugim człowiekiem, a tego nam czynić nie wolno”. 

Warto powiedzieć kilka słów o tolerancji lub jej braku na naszym szkolnym podwórku. To jest nie-

zwykle ważne zagadnienie. Akceptacja innych osób może wydawać nam się bardzo oczywista, lecz 

w rzeczywistości jest bardzo ciężko ją zdobyć i docenić. Często zdarza się, że boimy się powiedzieć 

o naszym nietypowym hobby lub innych zachowaniu, bo nie chcemy być wyśmiani, wyszydzeni. Każdy 

z nas – uczniów – pragnie być szanowany przez rówieśników, oczekuje zrozumienia dla swoich wybo-

rów i zwykłej życzliwości. Czy jednak my sami jesteśmy tolerancyjni w stosunku do ludzi, od których 

oczekujemy akceptacji? Czy nie zdarzyło nam się wyśmiać kogoś za jego strój, fryzurę? Pomyślmy, jak 

często nie zgadzając się z czyimiś poglądami, doszliśmy do etapu wrzenia i niezdrowej zapiekłości?  

Gdybyśmy szanowali poglądy innych osób, takie dramatyczne wydarzenia jak śmierć Pawła Adamowi-

cza nigdy by się nie wydarzyły. Dlatego bądźmy tolerancyjni, w pełni rozumiejąc, co to słowo oznacza. 

Tylko wtedy świat będzie lepszy i bezpieczniejszy. 

Iza Grubicka, 8a, Redakcja Szkolnej Gazetki „Szach i mat” 

Na koniec kilka wybranych cytatów poruszających problem tolerancji. 



- Co się stało? - spytałam kotkę. Nagle zobaczyłam coś dziwne-

go. W krzakach znajdowały się  małe drzwiczki. Niepewnie je 

otworzyłam. 

- Co jest?! - pisnęłam. To co ujrzałam nie dało się opisać jed-

nym słowem. Był to inny świat. Nie ten, który znałam z co-

dziennych dni. Był piękny i zadziwiający. Rośliny były koloru 

gwiazd, trawa lśniła, a gdy się zrobiło chociażby jeden krok, 

z trawy wylatywały błyszczące świetliki. 

- Nareszcie dotarłaś - mruknęła moja kotka.  

- Mei?! Ty mówisz?!  

- Oczywiście, w końcu jestem bakeneko. 

- Chwila.... co?! Jesteś bakeneko?!  

- Tak, nie jesteś moją jedyną właścicielką. Miałam wiele żyć, 

przyjaciół, wiele rodzin.  

- Co to za miejsce?  

- Maho no Kuni - odpowiedziała szybko.  

- A co ja tu robię?  

- Zostałaś wybrana.  

- Wybrana? Trochę nie rozumiem. Jestem normalną dziewczy-

ną z małego miasteczka.  

- To nic nie zmienia. Zostałaś wybrana. by nas ocalić.  

- Przed czym, do licha?  

- Chodź za mną - poleciła. Wskazała na pewne miasto. Wszyst-

ko w nim  było zniszczone. 

- Co…co tu się stało? - spytałam. 

- Aku no, to jego sprawka. 

- Kim jest ten cały Aku no? 

- Yako, zły lis. Demon. 

- To... co teraz. Mam coś zrobić? 

- Chodź ze mną - poleciła - pójdziemy do pałacu i tam ci 

wszystko opowiem.                                                         c.d.n.                    

Według wielu osób życie to niezbadana  tajemnica. Niektórzy 

mówią że to wielka, długa nić, która się bez końca ciągnie. Są 

tacy, którzy  uważają, że każdy koniec oznacza nowy początek. 

Zapewne każdy pragnie poznać swoją przyszłość, ale tylko nie-

wielkiej garstce ludzi los zostaje jednak  ukazany. 
 Mam na imię Miyu.  Jestem zwyczajną dziewczyną z wielkimi 

marzeniami i  mieszkam w Japonii. Marzenia spełniają się 

w najmniej oczekiwanym momencie i miałam się o tym przeko-

nać. 
- Oj, Mei- popatrzyłam na swoją białą kotkę o błękitnych 

oczach – chciałabym  Ciebie rozumieć, choć jedno, małe sło-

wo.   
Ta, jednak tylko miauknęła krótko i zerknęła na mnie. 
- Czy miałaś kiedyś marzenia? - spytałam moją kotkę,  wiedząc, 

że mi nie odpowie. 
Kotka znów krótko miauknęła i zniknęła w zaroślach. Wes-

tchnęłam ciężko.  Kątem oka zobaczyłam, że podchodzi do 

mnie moja starsza siostra - Mayumi. 
- Co robisz? – warknęła, patrząc, jak leżę na trawie.  
- Nic – mruknęłam.  
- Nie mów, że znów gadałaś do kota - przekręciła oczami.  
- A co ci do tego? - spytałam poirytowana. 
- W sumie nic.  
- To po prostu świetnie - warknęłam pod  nosem - przyszłaś 

tylko po to, by mnie zdenerwować.  Po prostu wspaniale. 
- Za chwilę mamy obiad - zerknęła na mnie - nie spóźnij się. 
- Jasne, jasne. Przyjdę. - mruknęłam szybko.  
Mayumi  pokiwała krótko głową i oddaliła się. Zauważyłam, 

że  wchodzi do domu. Westchnęłam i wstałam. Nagle zobaczy-

łam, że moja kotka stoi przy krzakach i dziwnie się zachowu-

je. Głośno miałczała i widać było, że jest czymś zdenerwowana. 

Altruizm ma różne postacie 
Rola i znaczenie pomagania innym 

Za nami Święta Bożego Narodzenia, symbol miłości, dobroci i i wspierania innych. W tym okresie wzmożona jest działal-

ność wielu organizacji charytatywnych, wolontariuszy i ludzi dobrego serca, chętnych do pomocy potrzebującym. Dla mnie poma-

ganie innym jest ważną częścią życia. Czuję ogromną satysfakcję, widząc uśmiech na twarzy osoby, której udało mi się pomóc.  

Jako uczennica klasy ósmej, razem z moimi koleżankami i kolegami z klasy, co roku na Święta wysyłamy ,,Szlachetną 

paczkę”. To piękna inicjatywa, której celem jest materialna i psychologiczna pomoc osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. Na stronie internetowej możemy znaleźć historie pojedynczych osób i całych rodzin, które potrzebują pomocy. Jeżeli 

ktoś chciałby wesprzeć innych, może za pomocą tej fundacji wysłać paczkę do jednej z potrzebujących rodzin. Do takiego prezentu 

wkładamy rzeczy, których rodzina najbardziej potrzebuje np. ubrania i żywność długoterminową - makaron, kaszę, drobne świą-

teczne upominki, ale również meble, sprzęt RTV i AGD. Jeżeli przygotowujemy paczkę jako klasa, koszt upominku jest drobny. 

Wierzę że rodzinom, które zmagają się z trudnościami, nasze paczki pomogły przetrwać zimowe wieczory w miłej, świątecznej 

atmosferze.  

Moc pomagania nie ogranicza się do okresu świątecznego. Każdy na pewno zna działal-

ność ,,Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” oraz Jurka Owsiaka (ojca założyciela fundacji WOŚP). 

W ciągu całego roku organizuje on wiele ciekawych wydarzeń takich jak licytacje i koncerty. Punktem kul-

minacyjnym jest pokaz sztucznych ogni czyli ,,Światełko do nieba”, które odbywa się podczas ,,,Wielkiego 

Finału WOŚP”. Każda z tych imprez odbywa się w wesołej i pozytywnej atmosferze, a jednocześnie pozwa-

la zebrać ogromne pieniądze, które Jurek Owsiak przeznacza na dofinansowanie służby zdrowia. Ten nie-

zwykły człowiek pomógł wielu osobom i z roku na rok ich liczba rośnie, a dobroć przekazana przez Owsia-

ka wraca do niego pod postacią większej liczby wolontariuszy, osób angażujących się w powodzenie funda-

cji oraz coraz większych sum zebranych podczas akcji. Tegoroczna zbiórka będzie odbywać się w ogromnie 

utrudnionych warunkach pandemii.  Jednak nie będzie to przeszkodą w okazywaniu serca dla innych. Jak 

mówi Jurek Owsiak „orkiestra będzie grać do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej”. 

Powyższe przykłady działań charytatywnych wymagają poświęcenia czasu i pieniędzy, na co nie 

każdy może sobie pozwolić. Powinniśmy jednak pamiętać, że zwykłe codzienne czynności, takie jak pożyczenie komuś długopisu 

lub pomoc w nauce są również bardzo miłe i na pewno druga osoba je doceni. Coraz mniej osób o tym pamięta, dlatego tak ważne 

jest, aby nie zniechęcać się i robić swoje. W przyszłości to my możemy znaleźć się w sytuacji, w której będziemy potrzebowali  

pomocy, dlatego warto mieć w sobie empatię i pomagać, kiedy możemy sobie na to pozwolić. 

 Pola Kowalczyk, 8a, Redakcja szkolnej gazetki „Szach i mat” 
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Czas na Noblistów - opowiadanie Leny Sieliwończyk, 6a 



STR. 6  

"Okrutna Pieśń" Victorii Schwab to pierwszy tom bestsellerowej amerykańskiej serii „Świat Verity”. 

Opowiada historię  Kate  Harker i Augusta Flynna - przyszłych przywódców Prawdziwości - miasta podzielo-

nego na dwie, wrogie części. Mieszkają w świecie, w którym z każdego aktu przemocy rodzi się potwór. Kate 

chciałaby upodobnić się do bezwzględnego ojca. August jest jej przeciwieństwem. Chciałby bronić niewin-

nych przed potworami.  Flynn  ukrywa jednak pewną mroczną tajemnicę. Czy Kate ją odkryje? Jakie osta-

tecznie oboje podejmą decyzje, dotyczące wyboru drogi życia? 

              Jest to pierwsza książka Victorii Schwab, którą przeczytałam, ale już wiem, że na pewno nie 

będzie ostatnią. Lektura zachwyciła mnie oryginalnym pomysłem i ciekawą fabułą. Wykreowany przez autor-

kę świat,  jej wizja wspaniałego i nietuzinkowego miasta jest zachwycająca. Victoria Schwab  pisze w taki 

sposób, że czytelnik ma wrażenie, że przez książkę się płynie. Nie zraźcie się jej grubością - książka ani na 

chwilę nie staje się nudna, a prawie na każdej stronie znajdziemy jakiś zwrot akcji. 
Izabela Grubicka, 8a, Redakcja Szkolnej Gazetki „Szach i mat” 

„Z WYGODNEGO FOTELA”                                  

- Koła Recenzentów „ZGRYZ”  

Warto wiedzieć - Patroni roku 2021 
W piątek 27 listopada Sejm ustanowił patronów 2021 r. Uhonorowano: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwi-

da, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. 2021 będzie także ro-

kiem Konstytucji 3 Maja. 
 

 

Stanisław Lem to najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden 

z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autor m.in. „Cyberiady”, „Solaris” 

czy „Bajek robotów”. W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. „W swoich roz-

ważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego 

i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współcze-

snej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego 

prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca 

ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały. 

Cyprian Kamil Norwid (200. rocznica urodzin) to wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik 

i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. W twórczości swej Norwid odwoływał się do naro-

dowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. „Twórczy wkład 

Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu 

polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego 

i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Ro-

kiem Cypriana Norwida”. 

Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia 

Kolumbów. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla 

polskiej niepodległości i  polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej 

ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypo-

spolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trak-

cie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroiń-

skiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” – podkreślono w tekście 

dokumentu. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety. 

Tadeusz Różewicz to wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związa-

ny z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i poli-

tycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica jego urodzin. „Filozoficzna i egzystencjalna głębia 

obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do 

odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę pol-

ską” – napisano w dokumencie. 

Izba uczciła pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2021 r. przypada 40. 

rocznica śmierci, a  także 120. urodzin duchownego. W uchwale zwrócono uwagę, że kard. 

Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Wystę-

pował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolno-

ści religijnej i broniąc polskiej kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński pod-

kreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela 

winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością. 

 Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji  3 Maja. Uchwalony w 1791 

r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, 

niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako 

pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz 

zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. 



Postanowienia noworoczne 

 

Esej niespodziewany -  „Akceptacja siebie, drogą do sukcesu” 
STR. 7 

 “Podążaj za swoją pasją, a sukces 

będzie podążał za Tobą” 
 
 

AKCEPTACJA SIEBIE A AKCEPTA-

CJA INNYCH 
Akceptacja innych przychodzi nam 

często zupełnie naturalnie. Jesteśmy 

wyrozumiali, gdy przyjaciółka/

przyjaciel kolejny raz się spóźnia, ktoś 

odwołał spotkanie. Jednak wielu z nas 

ma problem z tego rodzaju wyrozumia-

łością wobec siebie. Często nie wyba-

czamy sobie drobnych spóźnień, rezy-

gnacji z diety, czy nieefektywnego dnia, 

który przeznaczyliśmy wyłącznie na 

odpoczynek. Moim zdaniem wynika to 

głównie z tego, że od innych zwykle 

wymagamy bardzo mało lub nawet nic, 

podczas gdy od siebie oczekujemy by-

cia idealnym. Przejmujemy się opinią 

innych, zupełnie jakby była ostatecz-

nym werdyktem, najważniejszą oceną 

By zaakceptować siebie, warto zacząć 

minimalizować wymagania, które so-

bie stawiamy i zrozumieć, że nikt nie 

jest idealny, więc my też tacy nie bę-

dziemy. 
 

ROZWÓJ WŁASNY 
Akceptacja siebie bardzo pomaga 

w samorozwoju. Kiedy lepiej rozumie-

my siebie samego, łatwiej dostrzega-

my, co sprawia nam trudność i jest 

problemem,  co lubimy, co chcemy 

rozwijać. Szybciej dostrzeżemy swoje 

zainteresowania, kiedy spróbujemy 

poznać samego siebie. Najprościej jest 

po prostu nie zmuszać się do niczego 

na siłę i zobaczyć, co najchętniej 

i najczęściej będziemy robić, gdy się 

nudzimy. Możemy wówczas starać się 

rozwijać w tym kierunku. Zwróćmy też 

uwagę na to, że poznanie swoich zalet, 

to świetny sposób na dowartościowa-

nie. 
 

DROGA DO SUKCESU 
Gdy już poznamy swoje zalety czy 

pasje i zaczniemy je rozwijać, pomyśl-

my o kółkach, które pomogą nam osią-

gnąć sukces w danej dziedzinie. To 

może być kółko szachowe, zajęcia pla-

styczne, koło literackie - cokolwiek, na 

co będziemy uczęszczać z chęcią. Jeże-

li mamy do wyboru kilka różnych kó-

łek zainteresowań z tej samej dziedzi-

ny, prowadzonych przez różnych na-

uczycieli - warto wypróbować każde 

i zdecydować się na te najbardziej roz-

wijające lub sprawiające największą 

przyjemność. Najlepiej nie ograniczać 

się do zgłębiania wiedzy z zakresu tyl-

ko jednej pasji - jeżeli mamy ich więcej 

nie zaniedbujmy żadnej i rozwijajmy je 

równolegle. Kilka lat zajęć, udział 

w konkursach i sukces gwarantowany! 
Ada Bartłomiejczyk, 8a – gościnnie  

Chcemy osiągać coraz więcej i coraz bardziej się 

poprawiać, dlatego stawiamy sobie wyzwania i określamy 

cele, do których dążymy. Najczęstszym sposobem próby 

poprawy jest wyznaczenie sobie daty, od której zaczniemy 

nowe lepsze życie, na przykład “od jutra przechodzę na 

dietę” lub “za tydzień zaczynam ćwiczyć”. Łatwo powie-

dzieć, trudniej jest zrobić. Najgorsze w postanowieniach 

z dnia na dzień jest to, że bardzo łatwo jest je przełożyć na 

później: “może dzisiaj sobie jeszcze odpuszczę i zacznę od 

jutra”. Dlatego bardzo dobrym pomysłem jest stawianie 

postanowień na cały nowy rok, bo przecież następny rok 

będzie za 365 dni, więc trudno będzie przełożyć to postano-

wienie. Poza tym lubimy nowe, np. niezapisany zeszyt,  

dopiero co kupiona książka lub początek roku szkolnego, 

ponieważ dają szansę na ponowny start. 

 Aby postanowienia noworoczne zostały zrealizo-

wane w stu procentach należy trzymać się pewnych reguł: 

1.Pomyśl przed działaniem 

Przed stworzeniem planu działania na następny rok, po-

święć chwilę, aby zastanowić się nad mijającym. Sprawdź, 

jakie cele zrealizowałeś, a jakie nie. Zastanów się nad przy-

czynami tego stanu rzeczy. 

2. Stwórz grafik 

Stwórz graficzną reprezentację swojego celu. Popracuj nad 

formą, spędź nad swoją listą trochę czasu. Wydrukuj taką 

listę i trzymaj ją w widocznym miejscu.  

 3. Ustal priorytety 

Wybierz te cele, które są dla Ciebie najważniejsze i od nich 

zacznij. Drugoplanowe realizuj przy okazji i przy sprzyjają-

cych okolicznościach. 

4. Zacznij stopniowo  

Zacznij od jednej rzeczy, a następnie stopniowo w miarę 

sukcesów dokładaj kolejne.  Pamiętaj: “Nie od razu Rzym 

zbudowano!” 

 5. Znajdź osobę i rywalizuj z nią 

Dobierz partnera na swoim poziomie. Razem łatwiej dążyć 

do celu. Wzajemna motywacja i kontrola uchroni Cię przed 

zniechęceniem. 

6. Zadeklaruj publicznie swoje postanowienia 

noworoczne 

Trudniej wycofać się z dążenia do celu, jeżeli dookoła jest 

grono osób, które trzymają za Ciebie kciuki. Przydadzą się 

również ci, którzy kibicują Twojej porażce - przyjemnie 

będzie utrzeć im nosa. 

 7. Wkurz się na wszystko 

Złość to bardzo potężne i motywujące do działania uczucie. 

W złości zapominamy o stresie, strachu i wątpliwościach 

i idziemy pełną parą na konfrontację z celem. Następnie 

przekuj całą złość w konkretne działania.  

 

 Postanowienia noworoczne, nawet jeżeli nie uda 

się ich zrealizować, mają jedną niepodważalną zaletę - 

zmuszają nas do refleksji nad swoją postawą, zachowaniem, 

sposobem działania. Żeby postawić sobie wyzwania musi-

my sami przed sobą przyznać, że nie wszystko, co robimy 

jest doskonałe i zdecydowanie jesteśmy w stanie to popra-

wić. A to już połowa SUKCESU :-) 

 

Karol Tryka, 1 klasa GLA, Redakcja Szkolnej Gazetki 

„Szach i mat” 
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Z myślą o ósmoklasistach 
Dzisiaj dajemy garść informacji z gramatyki 

 

Od październikowego nume-

ru, na prośbę uczniów, druku-

jemy wywiady z uczennicami 

i uczniami gdańskich szkół 

średnich. Mamy nadzieję, że 

opracowania te będą pomocne 

przy wyborze szkoły średniej. 

W tym numerze znajdą się in-

formacje o LO nr XX, które 

znajduje się na  pięknej, gdań-

skiej Morenie.  

Na jakim jesteś profilu? 

Ucz.: Jestem na mat-biol-ang 

dwujęzycznym. 

Jaka atmosfera panuje w szko-

le? 

Ucz: Atmosfera panująca jest 

bardzo miła, a ludzie dookoła 

mnie są życzliwi i pomocni. 

Jacy są nauczyciele?  

Czy szkoła organizuje jakieś zaję-

cia dodatkowe? 

Ucz: Tak, jest ich całkiem dużo 

m.in. kółko teatralne, SKS-y. 

Jaka jest największa zaleta tej 

szkoły, a jaka największa wada? 

Ucz: Zaletą jest możliwość po-

prawy znajomości języka angiel-

skiego. Dzięki profilom dwuję-

zycznym można naprawdę dobrze 

podszkolić swoje umiejętności 

komunikacji i posługiwania się 

j ę z y k i e m . 

Serdecznie dziękuję za udział 

w wywiadzie.  

 

 

 

 

Wywiad opracowała iprzeprowadziła Iza 

Grubicka, 8a 

Garść informacji o gdańskich szkołach średnich 

Ucz: Nauczyciele, na których 

ja trafiłam, są bardzo różni. 

W większości uczą na wyso-

kim poziomie, a co za tym 

idzie - są wymagający. 

Ile osób masz w klasie? Ile jest 

dziewczyn, a ile chłopaków?  

Ucz: Mam 29 osób - 19 dziew-

czyn i 10 chłopaków. 

Masz dużo nauki i zadań domo-

wych? 

Ucz: Tak, nauki jest sporo, ale 

da się ze wszystkim nadążyć. 

Ile średnio czasu musisz po-

święcać na dojazdy do szkoły? 

Ucz: Około 30 minut. 

Jakie są twoje ulubione przed-

mioty? 

Ucz: biologia, język polski 

i zajęcia sportowe. 

Części  

zdania: 

 

podmiot, 

orzeczenie, 

okolicznik, 

przydawka, 

dopełnienie 



 

Co nas czeka? - Dzień Babci i Dziadka 
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Moi Dziadkowie 
Już za dwa tygodnie obchodzić będziemy Dzień Babci i Dziadka. Jak 

ważne są to osoby w życiu każdego z nas, przekonywać chyba nikogo 

nie muszę. Mają różne osobowości, różne temperamenty, różne pomy-

sły na spędzenie czasu razem z nami, ale jedno jest pewne - kochają 

nas najbardziej na świecie. 

Mam to szczęście, że zdążyłam poznać wszystkich moich dziadków, a na-

wet dwie prababcie i dwóch pradziadków. Niestety dziś została mi juz tyl-

ko jedna prababcia. Ma na imię Helena i jest kochana. 

Rodzice mojej Mamy pochodzą z Biskupca. W zasadzie teraz mieszka tam 

już tylko moja babcia. Na imię ma Lilia, jak ten kwiat. Dziadek Zbyszek 

odszedł do nieba 5 lat temu. Biskupiec to małe miasto, jakieś 30 km za 

Olsztynem w stronę Mrągowa. Bardzo lubię odwiedzać babcię, bo u niej 

czas płynie wolniej. Nigdzie nie trzeba się spieszyć, wszystko jest blisko, życie jest dużo prostsze niż w dużym mieście. Babcia 

Lilia ma psa Korka, który jest już bardzo stary i pewnie niedługo też nas opuści. Pobiegnie szukać w niebie dziadka Zbyszka. 

Babcia gotuje pyszne zupy. W Biskupcu mam też Ciocię, Wujka i dwie kuzynki oraz kilka koleżanek. Miasto mojej babci leży na 

granicy Warmii i Mazur, więc dookoła jest mnóstwo lasów i jezior. Można więc latem do woli kąpać się, chodzić na spacery 

i jeździć rowerem. Od roku Biskupiec jest dla nas jakby bliżej. Co prawda wciąż mamy tam 230 km, ale dokończone drogi krajo-

we i obwodnice pozwalają nam dojechać na miejsce nawet w 2h.  

Rodzice mojego Taty mieszkają w Gdańsku. To babcia Ula i dziadek Marek. Ponieważ są na miejscu, to mam z nimi na pewno 

większy kontakt. Babcia jest już na emeryturze, a dziadek, choć też jest już emerytem, to wciąż troszkę pracuje. Oboje nam po-

magają w organizacji codzienności. Prym wiedzie dziadek, który często mnie, albo moją siostrę gdzieś zawozi, albo odbiera, np. 

ze szkoły. Babcia lubi ze mną chodzić do sklepów i chętnie słucha wszystkich moich opowieści o koniach. Ostatnio zaczęła oglą-

dać ze mną nawet Harrego Pottera. Pasją moich dziadków są podróże. Babcia co roku bardzo starannie planuje każdy wyjazd. Od 

wielu lat dziadkowie zabierają nas tuż po zakończeniu roku szkolnego na jeden wyjazd wakacyjny. Kiedyś jeździła z nami moja 

siostra, ale odkąd jest już nastolatką i ma swoje plany, jeżdżę już tylko ja. Bardzo lubię ten zwyczaj. Podczas wakacji z dziadkami 

można robić niemal wszystko i nikt nie robi uwag, że np.  jem za dużo lodów.  

Często sobie w domu z siostrą powtarzamy, że mamy szczęście. Po pierwsze, bo poznaliśmy wszystkich swoich dziadków, udało 

i wciąż udaje nam się spędzić z nimi sporo czasu. Po drugie, że  nasi dziadkowie są różni. Nie gorsi czy lepsi, ale właśnie inni. 

Rodzice nam mówią, że inność to różnorodność, a różnorodność to bogactwo doświadczeń. Kocham więc wszystkich moich 

dziadków równie mocno. Mam nadzieję, że Wy swoich też? 

Pamiętajcie o swoich babciach i dziadkach. I okazujcie im zawsze dużo miłości. Ich święto już 21 i 22 stycznia!  

Hania Glapiak, 4B, Redakcja Szkolnej Gazetki „Szach i mat” 

Moje obie babcie są bardzo kochane. Jedna z nich, taty mama, świetnie gotuje, podkreślam ŚWIETNIE.  Jej tradycyjne polskie 

dania, przede wszystkim schabowy i rosół, są najlepsze na świecie. Jest też również bardzo wymagająca i to ona zajmuje się do-

mem. Dba o dziadka i martwi się o wszystkich. Jest bardzo dobrym człowiekiem. Mogę zawsze na nią liczyć, szczególnie wtedy, 

kiedy pojawi się nowy film w kinach (zwłaszcza, kiedy jest to klasyczna bajka Disneya). 

Mojej drugiej babci, tej ze strony mamy, niestety nie ma już wśród nas, ale była niezwykle dobrym i uczynnym człowiekiem. 

Martwiła się o każdego i każdemu pomagała. Opiekowała się mną, kiedy byłam mała. Zawsze będzie w moim sercu i w sercu 

mojej rodziny. Podsumowując - babcie to najlepsze i najukochańsze osoby na świecie. 

Moi dziadkowie są bardzo kochani. Dziadek ze strony taty od dzieciństwa mnie wspierał, zawsze znajdował dla mnie czas na 

zabawę. To właśnie on był pierwszym czytelnikiem i recenzentem, pisanych przeze mnie, powieści. Jest zabawny, miły 

i pomocny.  Jest też bardzo mądry i to nie tylko dlatego, że jest lekarzem. Ma również swoje  pasje, związane z ….. rolnictwem 

oraz z Włochami. Ciągle się uczy czegoś nowego. Ostatnio nauczył się języka włoskiego (zna ten język tak dobrze, że mógłby 

zamieszkać we Włoszech). Bez żadnego problemu porozumiewa się z Włochami. Ostatnio zaczął się uczyć grać na flecie. Jest dla 

mnie wzorem do naśladowania.   

Drugi zaś dziadek (ten ze strony mamy) jest mądry, niezwykle uprzejmy i bardzo  miły. Zawsze opowiada mi różne historie, 

wspiera i pomaga. Nie można oczywiście zapomnieć o jego poczuciu humoru i rozpieszczaniu. On również posiada pasję,  jedną 

lecz wielką - łowienie ryb. Ryby przez niego złowione są bardzo wielkie. Nigdy takich wielkich nie widziałam. 

Każdy z moich dziadków jest inny, lecz na swój sposób wyjątkowy. Uwielbiam spędzać z nimi czas. Długo już żyją i dzięki temu 

mają ogromne doświadczenie życiowe :)  

Lena Sieliwończyk, 6a, Redakcja Szkolnej Gazetki „Szach i mat”  

 
 

Dziadkowie odgrywają dość ważną rolę w moim życiu. Wyciągają w moją stronę ręce, gdy ziemia usuwa się spod nóg 

i od zawsze opiekują się najmłodszymi z całej rodziny. Są dla mnie bardzo ważni. Mam nadzieję, że będą żyli jeszcze bardzo 

długo. Przyznaję, że byłbym bardzo smutny, gdyby odeszli. Mam już tylko jednego dziadka i dwie babcie.  Jeden z dziadków 

zmarł, gdy miałem trzy lata. Jego odejście to przestroga dla palaczy. To właśnie papierosy doprowadziły go do choroby i śmierci. 

Moje najmilsze wspomnienie związane z tym dziadkiem, to ostatnie święta razem. Zadziwiające jest to, że pamiętam to wydarze-

nie,  ponieważ miałem wtedy dwa latka. Miłych wspomnień z  dziadkami jest wiele, ale to wydaje mi się najważniejsze.  

Stanisław Krasuski, 5b, Redakcja Szkolnej Gazetki „Szach i mat” 
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Dowcipy rysunkowe 

Jasiu wraca do domu w ostatnim dniu szkoły. 

-Synku, gdzie masz świadectwo? - pyta tata. 

-Pożyczyłem koledze, bo chciał przestraszyć swo-

ich rodziców. 

 

 

 

Zapłakany Jasiu wraca do domu. 

- Znowu zgubiłeś klucze? - pyta  zdenerwowany 

ojciec. 

- Tak, ale nie martw się tato. Tym razem przycze-

piłem do nich kartkę z naszym adresem. 

Jasiu pyta nauczycielkę: 

- Proszę Pani, czy można kogoś ukarać za coś 

czego nie zrobił? 

- Oczywiście, Jasiu, że nie można. 

- To ja się zgłaszam, że nie zrobiłem pracy domo-

wej. 

 

- Mamuś, z mojego listu do Mikołaja wykreśl 

kolejkę elektryczną a wpisz łyżwy. 

- A co syneczku, już nie chcesz kolejki? 

- Chcę, ale jedną już znalazłem u Was w szafie. 

 

Mama budzi zaspanego Jasia. 

-Synku, budzik dzwonił. 

-Tak, a czego chciał? 

 

Wypowiedzenie jest zdaniem, ponieważ 

można się w nim wypowiedzieć. 

 

Królik ma nogi, głowę, brzuszek i kożuszek. 

 

HUMOR          
z zeszytów 

 

Koń ma cztery nogi, po jednej w każdym 

rogu. 

 

Wiatr służy do wieszania bielizny. 

 

Małpa to jest człowiek, któremu się nie po-

wiodło. 

 

DOWCIPY 
SZKOLNE I 
NIE TYLKO  

Antygona toczy się w Tebach. 

Matejko przedstawia Kopernika, siedzącego 

na obrazie. 

Pieta Achillesa to miejsce  na śmierć. 

https://www.polityka.pl/galerie/1632151,1,34-malo-znane-fakty-i-ciekawostki-ze-swiata-o-ktorych-warto-wiedziec.read 

"Bogurodzica" śpiewana była często na roz-

poczęcie bitwy pod Grunwaldem.  
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autorka krzyżówki i rebusu- Jolanta Jarzembińska 



SKŁAD REDAKCJI: 

Hania Glapiak, 4b 

Stanisław Krasuski, 5a 

Maja Dominiak, 6a 

Lena Sieliwończyk, 6a 

Ignacy Trojanowicz, 6c 

Natalia Paszkiewicz, 7a 

Maksymilian Bartusch, 7a 

Iza Grubicka, 8a 

Pola Kowalczyk, 8a 

Zuzanna Sieczka, 8a 

Filip Bryła, 8a 

Stanisław Kardaś, GLA 

Patrycja Pawlik, GLA 

Stanisław Rak, GLA 

Karol Tryka, GLA 

Opiekun Artystyczny i skład 

Anna Mionskowska 
-nauczyciel bibliotekarz GSA 

KONTAKT 

mionskowska.anna@gfo.pl 

lub adres e-mailowy każdego redaktora naszej 

gazetki z klasy 8 

Gdańska Autonomiczna      

Szkoła Podstawowa 

Kalendarz na styczeń 

NIC o NAS bez NAS 

S T R .  1 2  

Możecie nas znaleźć 

na stronie szkoły 

GASP oraz na blogu 

biblioteki  
 

 

      NASZA  

     ZASADA 

   Pisać  
   z sercem  

W tym trudnym 

czasie pandemii nie 

możemy się zebrać 

jako cała grupa. 

Stąd urocze  zdjęcie 

z doklejonymi po-

staciami naszej 

redakcji. Ważne, że 

jesteśmy... 

Jest to miejsce na Wasze ogłoszenia. Jeśli  będziecie chcieli, coś przekazać, kogoś o czym poinformować - piszcie do nas, a my to 

umieścimy w tym miejscu.                                                                                                                                      Redakcja gazetki 

 

Nowy Rok 

 

Dzień Babci 

 

Dzień Dziadka 

 

Dzień Spagetti 

 

Dzień Dziwaka 

 

Dzień Puzzli 
Dzień Osób Nie-

śmiałych 

 

 

Święto Trzech Króli 

Dzień                  

Kubusia Puchatka 

 

Dzień Lego 

1 18 

4 

6 

7 

14 

27 

22 

29 

21 

Źródło rys: https://www.facebook.com/swiatecznikcodzienny http://www.kalendarzświąt.pl/katarzynki-zwyczaju-wrozenia-w-wigilie-swietej-katarzyny/ oraz str. internetowe 


