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PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE 

Masło rozpuszczamy w garnku, a następnie studzimy. 

Do dużej miski wsypujemy mąkę, sodę, cukier puder, 

kakao oraz przyprawę do piernika – dokładnie 

mieszamy. Wbijamy jajka, dodajemy ostudzone 

masło oraz miód. Ciasto zagniatamy do  

momentu uzyskania jednolitej konsystencji.  

Następnie zawijamy je w folię spożywczą i wkładamy 

do lodówki na 25 minut. Ciasto dzielimy na dwie 

części. Zagniatamy i rozwałkowujemy na grubość 

około 3-4 mm. Za pomocą foremek wycinamy 

pierniczki  o różnych kształtach. Następnie układamy 

je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. 

Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C  

i pieczemy ok. 10 minut. Upieczone pierniczki 

studzimy, a potem dekorujemy.  

Potrzebne rzeczy: 

 wałek do ciasta  

 foremki do wykrawania pierniczków  

 blacha  

 piekarnik rozgrzany do temperatury 180°C  

Składniki: 

 masło – 100 g 

 mąka pszenna – 450 g 

 soda oczyszczona – 1 łyżeczka 

 cukier puder – 80 g 

 kakao – 1 łyżka 

 przyprawa do piernika – 1 łyżka 

 jaja – 2 szt. 

 miód wielokwiatowy – 3-5 łyżki 

Sposób przygotowania 

Składniki: 

* cukier puder — 150 g  

* sok z cytryny lub woda — 3-4 łyżki   

Lukier 

Cukier puder wystarczy przesiać przez 

sitko do miski, i stopniowo dodawać do 

niego wody lub soku z cytryny (można 

również te dwie rzeczy razem). Wszyst-

ko należy dokładnie wymieszać łyżką  

i lukier gotowy.  
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Autor: Wiktoria Charo 
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5 ŚWIĄTECZNYCH HITÓW KTÓRE WPROWADZĄ CIĘ W NASTRÓJ ŚWIĄTECZNY: 

„All I Want for Christmas is You” Mariah Carey 

•Jest to jeden z najpopularniejszych utworów kojarzących się ze świętami. 

Powstał w 1994 roku, choć wciąż jest chętnie odtwarzany przez słuchaczy i ma po-

nad 700 milionów odsłon.  

•Sławę piosence przyniósł nie tylko teledysk, lecz sam fakt, że w latach 90 tworze-

nie muzyki w takiej tematyce nie było zbyt popularne.  

 

„Merry Christmas Everyone” Shakin’ Stevens 

•Utwór powstał w 1985 roku i ma 13 milionów wyświetleń. Jest niezwykle skoczny i 

radosny, ponieważ autor tak odbiera Boże Narodzenie i chciał przekazać to w pio-

sence. Teledysk do piosenki nakręcono w Laponii. Ciekawostką jest, że niezbędne 

było wykorzystanie sztucznego śniegu, ponieważ w tym czasie nie było opadów. 

 

„Last Christmas” Wham! 

•Singiel powstały w 1984 roku. Przebój okresu bożonarodzeniowego, choć ze świę-

tami ma niewiele wspólnego, ponieważ jest o tematyce miłosnej. Opowiada o zła-

manym sercu przez kobietę, która zraniła autora podczas świąt. W tym roku ma już 

37 lat, a dalej jest najczęściej odtwarzaną piosenką świąteczną! 

 

„Coraz bliżej święta” Margaret  

•Piosenka powstała we współpracy z firmą Coca-Cola, która też jest kojarzona z 

okresem Bożego Narodzenia ze swoich reklam. Tutaj przesłanie do słuchaczy jest 

oczywiste. Wokalistka śpiewa o magii świąt i o tym ,że jest to niezwykły czas. 

 

 

„Santa Tell Me” Ariana Grande 

•Singiel stworzony w 2014 roku odtworzony ponad 240 milionów razy. Autorka łą-

czy w nim wątek miłosny z aurą bożonarodzeniową.  

•Ciekawostka: Ariana w sierpniu 2014 roku zakończyła związek z Jai Brooksem  

i zakochała  się w raperze Big Seanie. Utwór „Santa Tell Me” bezpośrednio doty-

czy jej wahań miłosnych dotyczących obu mężczyzn i w tekście wprost śpiewa, by 

Święty Mikołaj nie pozwolił jej się zakochać. 

 Autorzy:  Patrycja Klamka i Amelia Warowna 
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My pytamy, biblioteka odpowiada — edycja świąteczna 

 

L: Czy w bibliotece jest dużo książek typowo świątecznych? 

A.N: Niestety, w naszej bibliotece jest bardzo mało książek typowo świątecznych, ponieważ jesteśmy nasta-

wieni na to, żeby przede wszystkich dostarczać Wam - uczniom lektury obowiązkowe i nieobowiązkowe, 

ale  także materiały, które możecie wykorzystać, żeby przygotowywać się do lekcji czy olimpiady. 

 

 
 

L: Jaką książkę świąteczną Pani poleca? 

A.N: Ja osobiście polecam książkę Johna Grishama pt. „Darujmy sobie te święta”. Niestety nie mamy jej 

w naszej bibliotece, ale jest to niezwykle ciepła i nasycona specyficznym humorem opowieść wigilijna. Au-

tor stawia w niej szereg pytań, np. Czy można zrezygnować ze zwyczaju obchodzenia świąt Bożego Naro-

dzenia? Czy można nie kupić prezentów lub nie udekorować choinki? Zatem bohaterowie postanawiają 

spędzić te święta zupełnie inaczej, tym bardziej że ich jedyna córka przebywa za granicą. Małżeństwo wy-

biera się w rejs po Karaibach. Niestety oboje dowiadują się,    że nie tak łatwo jest o świętach zapomnieć. 

Jakby tego było mało, w poranek wigilijny zadzwoniła do nich córka z niespodziewaną wiadomością, że 

wraca do domu na święta - z narzeczonym. Jak bohaterom uda się wybrnąć z tej sytuacji, z tej nadchodzą-

cej katastrofy? Myślę, że właśnie dlatego warto sięgnąć po tę książkę, by się tego dowiedzieć. 

 

L: Jaka książka jest najchętniej wypożyczana w okresie świątecznym?  

A.K: W okresie świątecznym najczęściej wypożyczana jest książka  

Magdaleny Kordel pt. „Pejzaż  z Aniołem”. Jest to pełna ciepła, grudniowa opo-

wieść, która daje nadzieję oraz pokazuje, że nigdy nie jest za późno na cuda, nie 

tylko te świąteczne. 

Przypominamy o akcji zimowe czytanie, która 

odbywa się w każdy wtorek na długiej przerwie 

(godz. 10.40) w sali nr 16. Jest to możliwość 

wysłuchania fragmentów wybranej książki przy 

gorącej herbacie lub kawie. Akcja trwa aż do 

końca stycznia.  Zapraszamy! 

Wywiad został przeprowadzony z prowadzącymi bibliotekę szkolną paniami Agnieszką Nicpoń  
i  Anną Komorowską.  

Autorzy: Laura Colombo i Oliwia Lipian  
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BOŻONARODZENIOWY WYWIAD Z KS. SEBASTIANEM KAPUŚCIŃSKIM 

Jak ksiądz spędzał święta w dzieciństwie? 

Spędzałem je w gronie rodzinnym. Co roku z rodzicami oraz moją siostrą przygotowywaliśmy święta u babci  

i u niej zawsze zjeżdżała się cała rodzina, więc były one spędzane w dużym gronie. Spędzałem te święta w sposób 

tradycyjny – śpiewając kolędy, robiąc sobie prezenty, modląc się, spożywając dwanaście potraw wigilijnych, a także 

wspominając z rodziną różne wydarzenia z naszego życia. 

 

Z czym księdzu kojarzą się święta Bożego Narodzenia? 

Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy to śnieg, natomiast przede wszystkim kojarzą mi się ze spotkaniem  

w gronie rodzinnym, gdzie wszyscy siadamy do stołu i mamy dla siebie czas. Nikt z niczym nie pędzi. Możemy spo-

kojnie zjeść obiad lub kolacje porozmawiać i radośnie spędzić wspólnie czas. 

 

Jaka jest księdza ulubiona potrawa wigilijna? 

Zdecydowanie barszcz z uszkami! Bardzo rzadko go jem, więc jest to przeze mnie najbar-

dziej wyczekiwana potrawa wigilijna. 

 

Czy były w księdza dzieciństwie święta, które ksiądz szczególnie zapamiętał? Jeżeli tak, to dlaczego? 

Generalnie co roku święta wyglądały tak samo i co roku tak samo radośnie je wspominam. Z bardzo wczesnego 

dzieciństwa pamiętam to, gdy wujek przebrał się za Mikołaja i kiedy musiałem wychodzić z mieszkania u babci na 

klatkę schodową, aby dostrzec pierwszą gwiazdkę. Nigdy nie mogliśmy jej dostrzec, więc mówiliśmy, że ją widzieli-

śmy, a tak naprawdę było to jakieś światełko lub lampa. Wtedy wujek siadał na fotelu i udawał Świętego Mikołaja, 

a my z siostrą i kuzynostwem próbowaliśmy mu zdjąć „brodę’’, ale niestety nigdy się nie udawało. 

 

Czy tradycja ze Świętym Mikołajem za czasów księdza była tak samo popularna, jak teraz, czy jednak trochę mniej? 

Od kiedy pamiętam, Święty Mikołaj był, chociaż w niektórych miejscach ludzie wierzą w Gwiazdora, więc było ta-

kie przełożenie akcentów. Dzisiaj odkrywamy, kim ten Święty Mikołaj był i dowiadujemy się, że nie nawiązujemy 

do fikcyjnej postaci Gwiazdora, kogoś, kto obdarza prezentami, tylko wracamy do tego, od kogo ta tradycja się 

wzięła, czyli od Mikołaja, którym był święty Mikołaj, biskup pochodzący z Barii na południu Włoch, który rzeczy-

wiście rozdawał dzieciom prezenty i od którego heroicznych czynów wziął się właśnie Święty Mikołaj. 

Autorzy: Marysia Redźko i Julia Kusiak  
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Skąpiec, czyli XVII wieczny Sknerus McKwacz 

 

Przedstawię Wam dziś, Drodzy Czytelnicy, po krótce, o czym jest Skąpiec, czyli komedia 

autorstwa Molièra. Nie martwcie się, obiecuję, że nie będę przynudzał. Zaczniemy może od 

autora. Molière był francuskim studentem prawa, który z powodu szalonej miłości do sztuki 

po studiach prawniczych tak naprawdę nic związanego z prawem nie robił. Zamiast męczyć 

się w zawodzie, rozwijał zamiłowanie do sztuki. Często na scenie przyjmował rolę 

nauczyciela. Był wybitnym autorem wielu dzieł. 

Lektura opowiada nam o losach Harpagona, czyli naszego sknery, oraz historię jego dzieci. 

Dla przybliżenia postaci Skąpca objaśnię może, o jakim poziomie skąpstwa tutaj mowa. 

Zatem skąpiec był tak skąpy, że gdyby paliła się przy nim np. jego książka, a on miałby pod 

ręką gaśnicę, to wolałby ugasić ją butem, bo przecież tę gaśnicę w dobrym stanie mógłby 

potem opchnąć na Allegro. Charakterem bardzo pasował do pewnej postaci z bajki o skąpym 

kaczorze. Harpagon dorobił się dwójki dzieci, ale nie pytajcie mnie, jak do tego doszło. 

Gdybym był kobietą, to nie chciałbym się z nim żenić nawet dla majątku. 

Cała akcja tej książki kręci się wokół rodzinnego konfliktu będącego źródłem komizmu. 

Podczas czytania możemy zaobserwować różne komiczne zachowania skąpego starca. 

Skąpiec traktuje lepiej pieniądze zakopane przez siebie w ogrodzie niż własne dzieci. Jestem 

zdania, że gdyby podmienić Harpagona na Sknerusa McKwacza to nikt nie zauważyłby 

różnicy. 

Szczerze przyznam, że książkę nawet polubiłem. Serdecznie polecam jej nieco 

przekoloryzowaną adaptację filmową tym leniwym, którym nie chciałoby się czytać historii 

komediowej o starcu, ceniącym pieniądze ponad wszystko. Być może książka uświadomi 

wam, jak stawianie pieniędzy ponad wszystko może wpłynąć na człowieka. 

 

Autor: Kacper Drzazga 



 

 

Kolacja przy wigilij-
nym stole to dla naprawdę 
wielu nastolatków po pro-
stu koszmar. Dorośli zaw-
sze się zastanawiają, cze-
mu tak jest. Przecież to 
piękny czas spędzany  
z rodziną, prawda? 

I tu właśnie zaczyna się 
problem. Dorastanie to 
taki śmieszny czas w ży-
ciu człowieka, kiedy nie-
koniecznie docenia się 
wartości takie jak rodzina,  
a bardziej stawia na bycie 
indywidualną jednostką  
i wyrażanie siebie. Mimo 
to, że każdy kiedyś przez 
to przechodził, to patrząc 
na dorosłych w swoim 
otoczeniu szybko można 
dojść do wniosku, że nie 
każdy jednak o tym pa-
mięta.  

Bo tak naprawdę to 
wszystko między nami  
a naszymi dziadkami, wu-
jostwem, czy nawet rodzi-
cami, jest różne. Poglądy, 
nastawienie, styl, zainte-
resowania. To normalne,  
a ma się wrażenie, że star-
si za nic w świecie nie 
chcą tego zaakceptować. 
Często wyśmiewają, do-
kuczają, a w skrajnych 
przypadkach stawiają 
nam jakieś zarzuty, wy-
magania, mówią, jacy je-

steśmy a jacy (według 
nich, oczywiście) powin-
niśmy być.  

Jest to więc niesamo-
wicie niezręczne, siedzieć 
w gronie staruszków,  
z którymi ilość tematów 
do rozmów jest naprawdę 
ograniczona. Bo o czym 
można tu mówić? O swo-
ich zainteresowaniach? 
Wyśmieją cię. O ich zain-
teresowaniach? Zjedzą 
cię za każdą minimalną 
krytykę na ten temat. Po-
mijając już sam fakt tego, 
że tymi mistycznymi za-
interesowaniami są często 
po prostu polityka, ra-
chunki  
i plotki o sąsiadach. Nie-
zmiernie interesujące, 
prawda? 

Jednak te przyprószone 

siwizną głowy to wciąż 

nasza rodzina.  

Mimo wszystkich tekści-

ków o byciu 

„przystojnym kawale-

rem” czy „dorosłą panni-

cą” powinniśmy spędzić 

z nimi trochę czasu, przy-

mknąć oko na ich nasta-

wienie i wziąć to  

z dystansem. W przyszło-

ści, dalszej lub bliższej, 

będziemy się z tego na 

pewno nabijać.  

Z wielkim prawdopodo-

bieństwem zresztą, nasze 

dzieci będą patrzeć na nas 

tak samo… 
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Autorzy: Oliwia Szadzińska i Kornelia Kacprowicz 



 

 

Str. 9 

ANKIETA ŚWIĄTECZNA 

1.  Na pytane numer 1 (wielokrotnego wyboru) udzieliliśmy takie odpowiedzi:  

Najbardziej ze świętami kojarzy ci się: 

Choinka          50/73  

Atmosfera        33/73  

Prezenty        33/73  

Mandarynki        32/73  

Śnieg         28/73  

Kolędy         24/73  

"Kevin sam w domu"       21/73  

Rodzina        24/73  

Wigilijny stół        21/73  

 

 2.  Na to pytanie była tylko jedna poprawna odpowiedź… 

Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? (pytanie wielokrotnego wyboru): 

Pierogi lub uszka       57/73    

Barszcz        42/73  

Pierniki        24/73  

Różnego rodzaju ciasta       19/73    

Ryba         6/73  

Zupa grzybowa       3/73   

 

3. Pokażcie to pytanie rodzicom, może w czymś im pomoże...  

Co chciałbyś dostać na święta w tym roku? (pytanie wielokrotnego wyboru): 

Pieniądze         50/73  

Ubrania         33//73  

Kosmetyki         28/73 

Biżuteria         25/73  

Telefon         19/73  

Książkę         18/73  

Dużo słodyczy        18/73  

Płytę muzyczną        11/73  

 

Tematem ankiety są święta Bożego Narodzenia. Składa się z jedenastu pytań.  Responden-

tami byli uczniowie naszej szkoły. Udział wzięły siedemdziesiąt trzy osoby.  Opublikowana 

została na profilu instagramowym naszej szkoły @elka_szczecinek. Autorami pytań są 

Szymon Wysocki i Zuzanna Borejsza.  
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4. Chyba wszyscy w świętach najbardziej lubią atmosferę. 

Co ci się najbardziej podoba w świętach Bożego Narodzenia?  

Atmosfera         50/73 

Czas wolny         44/73 

Czas spędzony z rodziną       42/73 

Prezenty         37/73 

Ubieranie choinki        29/73 

Możliwość sprawiania prezentów      25/73 

Wspominanie starych czasów      20/73 

Śpiewanie kolęd        18/73 

Wspólne szykowanie potraw      17/73 

Stół zastawiony jedzeniem       14/73 

 

5. Święty Mikołaj chyba musi podać swój adres. 

Piszesz listy do Świętego Mikołaja? 

Nie wiem, gdzie je wysłać       43/73 

Pewnie         30/73 

 

6. W tym roku strasznie mało osób dostanie rózgę. 

Byłeś grzeczny w tym roku?  

Jasne, że tak         60/73 

Nie           13/73 

 

7. Niestety nie dbamy o lasy... 

Choinka sztuczna czy prawdziwa? 

Oczywiście, że prawdziwa      49/73 

W tym roku sztuczna       24/73 

 

8. Ryba nie jest smaczna. 

Spróbujesz dwunastu potrwa? 

Tak nakazuje tradycja       41/73 

Wszystkiego oprócz ryby      32/73 

 

ANKIETA ŚWIĄTECZNA 
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9. Covid zmienił świat. 

Jaki był dla ciebie rok 2021?  

Był okej     31/73 

Świetny     17/73 

Nieudany     12/73 

Covid pokrzyżował plany     5/73 

  

10. Zdania były bardzo podzielone. 

Sylwester kameralnie czy z przytupem? 

Kameralnie    37/73 

Z przytupem    36/73 

 

11. Strasznie dużo osób nie ma postanowień. 

Postanowienie noworoczne. 

Nie mam     29/73 

Zacząć się lepiej uczyć     9/73 

Zacząć ćwiczyć     9/73 

Spełniać marzenia     9/73 

Przeżyć     5/73 

Inne     12/73 

Dziękujemy wszystkim Dziękujemy wszystkim Dziękujemy wszystkim    

za wzięcie udziału w ankiecie za wzięcie udziału w ankiecie za wzięcie udziału w ankiecie    

i zachęcamy do i zachęcamy do i zachęcamy do    

kolejnych.kolejnych.kolejnych.   

ANKIETA ŚWIĄTECZNA 

Autorzy: Szymon Wysocki i Zuzanna Borejsza 
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Szuflada Elki 

 Uwaga, uwaga! Zgłaszamy się do wszystkich tworzących coś Elkowiczy! Wychodzimy 

do Was z zupełnie nowym projektem pod nazwą „Szuflada Elki”. Chcemy stworzyć dla Was 

miejsce, w którym możecie podzielić się z innymi swoim talentem, zmotywować się do pi-

sania i inspirować inne artystyczne duszyszcza. ;)  

 „Szuflada Elki” to rubryka poświęcona specjalnie na prace podesłane nam przez 

uczniów. Mogą być to opowiadania, wiersze, felietony, wszystko, na co tylko wpadnie-

cie! :D Jeśli chcecie, będą pojawiać się cyklicznie w wydaniach gazetki, może to być też po-

jedyncza praca. Autor może pozostać anonimowy, jednak nie musi — jeśli wyrazi chęć, to  

z przyjemnością opublikujemy imię i nazwisko. Pseudonimy czy inicjały są również dozwo-

lone! 

 Już w tym wydaniu gazetki możemy pochwalić się trzema wspaniałymi pracami, które 

napłynęły od Was do Szuflady Elki. Są to fragment opowiadania oraz wiersz. Sprawdzajcie 

kolejne numery po następne części historii!  

 Swoje prace wysyłajcie na maila szufladaelki@gmail.com. Czekamy na Was! 

 

Autorzy: Oliwia Soroczyńska i Weronika Góra 
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Nakarm Ich 

W roku 1868 w jednym z małych miasteczek Nowej Anglii rozpętała się okropna burza  

z piorunami. Dawała się we znaki, chociażby przez powyrywane z korzeniami bądź zwęglone 

drzewa. Pioruny uderzały o dachy starych, będących w złym stanie domów. Budynki w całości 

złożono  

z drewna, a ich poddasza były wyłączone z użytku – inteligentny inaczej twórca na głucho je za-

murował, gdyż twierdził, że to zwiększy bezpieczeństwo domowników podczas wyładowań at-

mosferycznych.  

Tamtej sierpniowej nocy najgorszy był wiatr. Szaleńczy żywioł ciągnął za sobą wszystko: 

niezabrane z podwórza pranie, połamane gałęzie, zwierzęta, które nie zdołały na czas się ukryć... 

Nic nie umknęło jego uwadze. Z każdą minioną sekundą przybierał na sile oraz energii, którą roz-

ładowywał, niszcząc to, co jeszcze zostało z ludzkiej osady. Był niczym armia, która wtargnąwszy 

na cudze ziemie, podporządkowuje je sobie, niosąc spustoszenie, a na gruzach starego miasta bu-

duje nowe, którym rządzi chaos.  

Gdy na zewnątrz panowały siły natury, w starym, arystokratycznym domu na wzgórzu ro-

dzina Tillmanów bawiła się w najlepsze. Popijali herbatę z różaną konfiturą. Rosalie złotą szczotką 

rozczesywała jasne jak słońce włosy swojej córki Miriam. Calvin grał w pokera ze swym bratem 

Renfildem, który tamtymi czasy spędzał u nich urlop. Ośmioletni Nicolas biegał w tę i nazad, wy-

krzykując:  

- Żołnierze, do ataku! Do ataku!  

Chłopiec chciał pobawić się w wojnę, lecz wszyscy domownicy nie chcieli mu w tym to-

warzyszyć. Nawet jego siostra bliźniaczka, która zazwyczaj nie odstępowała go, chociażby na pół 

kroku. Biegał bez celu, gdyż ,,atakować” nie było kogo. Kiedy spróbował wciągnąć do zabawy 

swojego wujka, ten odparł mu, że nie ma czasu ani ochoty na dziecięce wymysły. Wspinając się po 

schodach, Nicolas potknął się o jeden ze stopni i z hukiem zleciał na dół. Dopiero to sprawiło, że 

uwaga rodziców i innych skupiła się na jego osobie.  

- O mój Boże! – wykrzyknęła jego matka. – Nic ci się nie stało?  

Ośmiolatek podniósł się bez większego wysiłku, lecz upadek pozostawił po sobie parę średniej 

wielkości siniaków na jego ciele. Ojciec wziął go na ręce, po czym ułożył na kanapie, przy komin-

ku. Podawszy mu filiżankę herbaty, Rosalie usadowiła się obok niego. Podobnie postąpiła jego 

siostra. Po upływie pięciu minut chłopiec spytał:  

- Dlaczego nie chcesz się ze mną bawić, Miriam?  

- Boję się, że możemy coś zepsuć. Powinniśmy wyjść na podwórze.  

- To absolutnie wykluczone – wtrąciła im matka. – Jeżeli wyjrzycie przez okno, waszym oczom 

ukażą się niosące zniszczenie pioruny! Nie wypuszczę was w taką pogodę!  

 



 

 

- Dlaczego? – spytał Nicolas. 

- Ponieważ tam jest niebezpiecznie! Wystarczy jedno zetknięcie się z piorunem,  

żeby... zrobić sobie krzywdę!  

Widząc malujące się na twarzach dzieci niezadowolenie, kobieta chwyciła do ręki książkę z ba-

śniami, które czytała im przed snem.  

- Jeżeli nie możecie się bawić, to może posłuchacie bajki? – zaproponowała.  

- A o czym to będzie bajka? – spytała zaciekawiona dziewczynka.  

- O Jasiu i Małgosi. Dawno, dawno temu…  

Podczas gdy Rosalie czytała im opowieść, na zewnątrz burza zdawała się uspokajać. Pioru-

ny już nie paliły ani nie łamały drzew, wiatr nie porywał zwierząt ani niebezpiecznych przedmio-

tów. Niebo nieco się przejaśniło, a grzmoty ucichły. Natomiast zaczął padać bardzo ulewny 

deszcz. Wcześniej już niskie ciśnienie spadło jeszcze bardziej, przez co Renfild doznał silnej mi-

greny. Miał wrażenie, że jego głowę rozsadza coś od środka.  

- Chyba udam się na spoczynek – rzekł do brata, po czym wszedł po schodach na górę do swej 

sypialni.  

Calvin, który jak do tej pory czuł się świetnie, rozpoczął grę w pasjansa. Nie był w tym tak 

dobry, jak w pokerze, ale nie potrafił znaleźć sobie ciekawszego zajęcia. Gra pochłonęła go tak 

bardzo, że nawet nie zauważył, kiedy jego żona zasnęła. 

Autorka: Emilia Dzimińska  
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Obsesja 

 Nasze oczy spotykają się w tej krótkiej chwili  
Moment kiedy zatrzymują się wszystkie zmysły 

Po raz pierwszy czuję te uczucie dreszczy  
Małe ciary rozprzestrzeniają się we mnie  
Kiedy do mnie mówisz coś  
  
Czuję aby śnić cały dzień  
Snuć plany o tym, co będzie poza snem  
Może ja za dużo myślę, a może jest inaczej  
Czekam tylko na dzień, w którym cię zobaczę  
  
Nie chcę wracać do tego co łączyło nas przedtem  
Nie znaliśmy się zbytnio  
A teraz pragnę tylko ciebie 

Niekontrolowanie, chcę spotykać się z tobą więcej  
  
Nawet jak zranisz mnie, nie będę miała ci za złe  
Lecz musisz wiedzieć kilka słów, aby mnie zrozumieć tu  
Chcę twoich ust, chcę całej ciebie jak tlenu do płuc  
Daje ci słowo, nie jestem sobą, gdy nie ma ciebie obok to odczuwam ból 
 

Autor: T.C 
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KĄCIK SUCHARÓW   
EDYCJA ŚWIĄTECZNA                                  

 

Co robi matematyk w święta? 
Zadania z gwiazdką. 

 

- Puk, puk! 
- Kto tam? 
- Merry. 
- Jaka Merry? 
- Merry Christmas! 

 
Sąsiadka 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! 

 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami  
i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno:  
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz DVD...  

Starszy chłopak pochylił się i szturchnął go mówiąc:  

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.  

Na to chłopiec: 
- Nie, ale babcia jest. 

 

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych rodziców? 

- Cicha noc. 

Autor: Wiktoria Charo 
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Jaki prezent przygotował dla Ciebie 

Święty Mikołaj? 

1. Co dostałeś/aś w tamtym roku na święta?  

A. Kosmetyki  

B. Ubrania 

C. Słodycze 

D. Pieniądze lub sprzęt elektroniczny. 

 

2. Czym się interesujesz?  

A. Modą 

B. Sportem 

C. Rysowaniem 

D. Nauką/czytaniem 

 

3. Czy napisałeś/aś list do Mikołaja?  

A. Nie, w moim domu nie ma takiej tradycji.  

B. Nie 

C. Nie, ale napiszę!  

D. Oczywiście! 

 

4. Jaka jest twoja ulubiona tradycja? 

A. Ubieranie choinki.  

B. Pasterka w kościele. 

C. Przygotowanie 12 potraw.  

D. Kolędowanie.  

 

5. Czy w twoim domu jest zwyczaj śpiewania kolęd  
 i piosenek świątecznych?  

A. Tak, uwielbiam to!  

B. Raczej nie. 

C. Tylko piosenki świąteczne. 

D. Tylko kolędy.  

6. Co według Ciebie jest najważniejsze w świętach?  

A. Prezenty 

B. Czas spędzony z rodziną. 

C. Jedzenie  

D. Narodziny Jezusa. 

 

7. Jakie jest twoje ulubione zajęcie w zimowe wieczory?  

A. Spędzanie czasu z przyjaciółmi. 

B. Aktywność fizyczna (np.narty, łyżwy itp). 

C. Oglądanie filmów. 

D. Nauka/czytanie książek.  

 

8. Jak wygląda twój dom w okresie świątecznym?  

A. Dekorujemy cały dom w różnych kolorach.  

B. Ubieramy tylko choinkę.  

C. Dekorujemy cały dom w określonym stylu.  

D. Nie ubieramy choinki, ani nie dekorujemy domu.  

 

9. Jak spędzisz sylwestra? 

A. Ze znajomymi.  

B. Z rodziną. 

C. Sam. 

D. Nie mam jeszcze planów. 

 

10. Jak wygląda u Ciebie wręczanie prezentów? 

A. Święty Mikołaj je przynosi!  

B. Losujemy komu kupujemy prezent.  

C. Każdy kupuje każdemu z rodziny.  

D. Nie kupujemy sobie prezentów/inaczej.  

 
Najwięcej odpowiedzi A:  

W tym roku na pewno do-
staniesz wiele prezentów! 
Przede wszystkim możesz 
spodziewać się ubrań, 
kosmetyków oraz per-
fum!  

 
Najwięcej odpowiedzi B:  

W święta pod choinka 
znajdziesz różne akcesoria 
do zajęć fizycznych. Będą 
to na przykład maty do 
ćwiczeń czy ciężarki. My-
ślę, że mogą być to rów-
nież nowe buty!  

 

 

 
 Najwięcej odpowiedzi D: 

Śmiało możesz liczyć na 
książki i bony do różno-
rodnych księgarni! Sprzęt 
do nauki też na pewno Ci 
się przyda! 

 

Najwięcej odpowiedzi C: 

Możesz spodziewać się 
sporej ilości słodyczy  
i bonów do różnych skle-
pów. Prawdopodobnie do-
staniesz szkicownik bądź 
zestaw do robótek ręcz-
nych  

Autor: Sara Szweda 
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Krzyżówka — wydanie świąteczne 

  
 

      

          

    
 

    

    
 

      

    
 

    

    
 

      

    
 

     

    
 

      

 

 

 

 

1. Najczęściej przygotowywana potrawa wigilijna jako pierwsze danie. 

2. … wigilijna. 

3. Dzielimy się nim przed kolacją wigilijną. 

4. Świecą na choince. 

5. Miejsce, w którym narodził się Jezus. 

6. Rodzicielka Jezusa. 

7. Święty Mikołaj zostawia je pod choinką. 

HASŁO:   
        

 

 Autor: Julia Kusiak 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

kierujemy płynące z serca życzenia 

Radosnych, spokojnych i rodzinnych Świąt, 

przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy. 

Niech zbliżający się Nowy Rok 2022 

stanie się czasem nadziei 

I codziennych radości. 
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