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Oddajemy Wam do rąk, Drodzy Czy-
telnicy, wyjątkowy numer naszej szkol-
nej, bo świątecznej gazety. Na kilkuna-
stu stronach znajdziecie to, co usłyszeli-
śmy i spisaliśmy dzięki Wam: bożonaro-
dzeniowe, sylwestrowe marzenia, trady-
cje, które znacie od dziecka, które lubi-
cie albo takie, które są dla Was męczą-
ce. Również takie, które zanikają, jak 
śpiewanie kolęd. Ten świąteczny numer 
pełen jest Waszych marzeń o prezen-
tach, tych wymarzonych i nie; o  potra-
wach, które przygotowujecie z rodzica-
mi, babciami; o sylwestrowej nocy… 

Lata mijają, a dla każdego z nas ko-
lejne Święta Bożego Narodzenia są 
wspomnieniem zapachów, kolorów 
bombek, wspomnieniem dotyku rąk naj-
bliższych.  

Zwierzyliście  się nam: Uczniowie, 
Nauczyciele, Dyrekcjo, Panie z obsługi. I 
dziękujemy za to zaufanie. Razem stwo-
rzyliśmy naszą szkolną, świąteczną ga-
zetę. Mamy nadzieję, że zaczytacie się 
w niej i zapamiętacie na dłużej. 

ŚWIĄTECZNY CZAS! 

GDY TRADYCJA I ŻYCZLIWOŚĆ  

ŁĄCZĄ NAS! 

 

  

Wkrótce będzie ona dostępna na szkolnej stro-
nie internetowej.  

Z okazji zbliżających Świąt Bożego Narodzenia 
redakcja gazetki pragnie złożyć Wam najszczersze 
życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
powodzenia w nauce i pracy, mile spędzonych 
Świąt, a także powodzenia w nadchodzącym 2013 
roku. 

 
Pięknych i radosnych nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia, 
Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze, 

Abyście znaleźli dużo kolorowych prezentów 
pod zieloną choinką, 

Świąt które, dadzą wam trochę radości i odpo-
czynku, 

A co najważniejsze nadzieję na Nowy Rok 2013, 

Aby był dużo lepszy od obecnego. 

Aneta Gołembowska, redaktorka naczelna 
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życzy dyrekcja szkoły : 
Joanna Rusak 

Zbigniew Mazur 
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NASZA  DYREKCJA  TEŻ  MARZY  O  ŚWIĘTACH! 
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Dziennikarka Daria Dworak: Dzień dobry, czy mogę po-

rozmawiać z Panem o Świętach Bożego Narodzenia? 

Pan wicedyrektor Zbigniew Mazur: Bardzo proszę. 

Jak Pan wyobraża sobie Święta  Bożego Narodzenia? 

Święta kojarzą mi się z tradycją, więc muszą być zachowane 

wszystkie elementy polskich świąt. 

Jakby wyglądał Pana  świąteczny stół i jak by Pan go 

udekorował? 

Wigilijny stół powinien być przykryty białym obrusem , a pod 

nim włożone siano. Oczywiście na stole należałoby postawić 

dwanaście potraw, a więc potrawy: z ziaren zbóż, maku, 

miodu, grzybów, warzyw a także karp, barszcz z uszkami, 

pierogi z kapustą i grzybami. 

Co znajdowałoby się pod choinką? 

Pod choinką znajdowałoby się mnóstwo prezentów,  nie tylko 

dla mnie, ale dla wszystkich domowników. 

O jakim prezencie Pan marzy? 

W chwili obecnej wymarzonym prezentem byłby bilet na wy-

cieczkę do pięknej Amazonii. Zadowoliłbym się też wyciecz-

ką do Egiptu lub Turcji. 

Czy lubi Pan dostawać prezenty? 

Lubię otrzymywać prezenty pod warunkiem, ze podarowane 

są szczerze. Prezenty podarowane jedynie z czystej kultury 

nie mają  dla mnie żadnej wartości. 

Komu lubi Pan wręczać prezenty i czy sprawia Panu to 

radość? 

Najczęściej wręczam prezenty osobom, które bardzo dobrze 

znam. Problemem dla mnie nie jest podarowanie prezentu, 

lecz jego wybór. Dobranie podarunku do gustu drugiej osoby 

nie jest dla mnie łatwe i z tym mam zawsze problemy. 

Dziękujemy za zdradzenie nam świątecznych marzeń. 

Nie ma za co. Było mi przyjemnie porozmawiać z wami 

o świętach. 

Dziennikarka Aneta Gołembowska: Zbliżają się 

Święta Bożego Narodzenia. Czy mogłabym  z Panią 

o nich porozmawiać? 

Pani dyrektor Joanna Rusak: Tak, bardzo chętnie. 

Jaki jest Pani wymarzony prezent? 

Każdy z nas lubi dostawać prezenty. Zazwyczaj ma-

rzymy o czymś wyjątkowym i unikatowym, kupionym 

specjalnie z myślą o nas. Ja lubię takie prezenty, które 

mnie mile zaskakują, są do końca niespodzianką i wy-

rażają uczucia. 

Komu lubi Pani wręczać prezenty? 

Lubię nie tylko dostawać, ale również dawać podarun-

ki, ponieważ wręczając komuś upominek sprawiam 

przyjemność także sobie, sam moment wręczania pre-

zentu jest miłą chwilą nie tylko dla mnie, ale i dla osoby 

obdarowanej. 

Jak spędzi Pani święta? 

Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny i niepo-

wtarzalny. Każdego roku jest inny i bardzo ciepły 

wśród grudniowych, szarych dni. Czeka się na tę chwi-

lę cały rok i kiedy przychodzi, to chcemy ją dzielić 

z naszymi najbliższymi i właśnie tak spędzę te święta - 

z moimi bliskimi. 

Co będzie znajdować się na Pani świątecznym sto-

le? 

Będzie tradycyjnie, czyli 12 potraw, z czego na pewno 

barszczyk z uszkami, karp smażony i krokiety z pie-

czarkami. 

Dziękuję za udzielenie mi wywiadu i życzę Pani we-

sołych świąt. 

Ja tobie również dziękuję i życzę wszystkim uczniom, 

rodzicom i nauczycielom spokojnych świąt i wymarzo-

nych prezentów pod choinką. 

Pani dyrektor odbiera słodki podarunek od  
Świętego Mikołaja. 

Och, Święty Mikołaj! Pan wicedyrektor zasłużył 
na słodki podarunek. 

Wywiady przeprowadziły:  redaktor naczelna, Aneta Gołembowska i dziennikarka, Daria Dworak 



 
 
 

 

 

  

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA PRZEDSTAWICIELI 

SAMORZĄDÓW KLASOWYCH 
 

Przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami klasowych samorządów, zadając im pytanie: 
 Czego życzysz w Nowym Roku 2013: 

1. Swoim rodzicom, 
2. Innym uczniom, 
3. Nauczycielom uczącym w twojej szkole? 

A oto efekty przeprowadzonych z nimi wywiadów. Przeczytajcie koniecznie!  
 Dziennikarki: Daria Dworak i Aneta Gołembowska 

 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA  

JANA BRZECHWY 

 
Paulina Konieczna, przewodnicząca klasy IV 
Swoim rodzicom życzę, żeby jeszcze rok ze mną wy-
trzymali. 
Innym uczniom- dobrych wyników w nauce. 
Nauczycielom życzę pociechy z uczniów. 
 
Dominik Maciąg, zastępca prze-
wodniczącego klasy IV 
Swoim rodzicom życzę 
zdrowia i szczęścia. 
Innym uczniom-  do-
brych wyników w na-
uce 
Nauczycielom, żeby 
jakoś radzili sobie 
z uczniami. 
 
Wanessa Staszczuk, 
skarbnik klasy IV 
Swoim rodzicom życzę 
szczęścia. 
Innym uczniom- dobrych ocen. 
Nauczycielom przede wszystkim spokoju. 
 
Michał Kołtonowski, przewodniczący klasy V 
Swoim rodzicom życzę szczęścia, zdrowia, 
pomyślności i dużo pieniędzy. 
Innym uczniom- dobrych ocen i czerwo-
nych pasków na świadectwie.  
Nauczycielom- dużo szczęścia i żeby nie 
odchodzili z naszej szkoły. 
 
Agata Sobolewska, zastępczyni przewod-
niczącego klasy V 
Swoim rodzicom życzę szczęścia, zdrowia, 
pomyślności i spełnienia marzeń. 
Innym uczniom- zdrowia i uśmiechu. 
Nauczycielom życzę, aby byli weseli. 

Karolina Baran, 
skarbnik klasy 
V 
Swoim ro-
dzicom 
życzę 
szczęścia, 
zdrowia. 
Innym 
uczniom- do-
brych ocen.  

Nauczycielom ży-
czę zadowolenia z uczniów. 

 
Kinga Sobczyk, przewodnicząca klasy VI 

Swoim rodzicom życzę dużo pieniędzy 
Innym uczniom- dobrych ocen. 
Nauczycielom życzę spokoju w szkole. 
 
Aneta Gołembowska, zastępczyni 
przewodniczącej klasy VI 

Życzę mamie dużo zdrowia, pomyślno-
ści i zadowolenia z dzieci. 

Innym uczniom- oczywiście samych szóstek 
i dobrych przyjaciół. 

Nauczycielom życzę zadowolenia z pracy, postępów 
w pracy z dziećmi. 

 
Oliwia Formela, 

skarbnik  klasy VI 
Swoim rodzicom 
życzę zdrowia 
i szczęścia. 
Innym uczniom- 
lepszych ocen. 

Nauczycielom 
życzę dużo zdro-

wia, szczęścia 
i pomyślności. 
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GIMNAZJUM IMIENIA 

NOBLISTÓW POLSKICH 

 
Czego życzysz w Nowym Roku 2013: 

1. Swoim rodzicom, 

2. Nauczycielom, 

3. Dyrekcji naszej szkoły? 

 

Oskar Formela, przewodniczący klasy I a 
Swoim rodzicom życzę szczęścia i miłości. 
Nauczycielom oczywiście cierpliwości i pogody ducha. 
Dyrekcji - zdrowia i radości. 

Nikola Kurczaba,  zastępca przewodniczącego klasy 
I a 
Swoim rodzicom życzę przede wszystkim szczęścia 

i zdrowia. 

Nauczycielom życzliwości od innych. 

Dyrekcji- oczywiście szacunku uczniów i innych osób. 

 
Aleksandra Banak, skarbnik I a 
Swoim rodzicom życzę im zdrowia i miłości. 

Nauczycielom- oczywiście cierpliwości. 

Dyrekcji-  zdrowia i pogody ducha. 

 
Róża Jancon, przewodnicząca klasy I b 
Swoim rodzicom dużo zdrowia, szczęścia i pogody 

ducha. 

Nauczycielom pogodnego ducha. 

Dyrekcji- szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia 

i sylwestra 

 
Agnieszka Jancon, zastępca przewodniczącej  
klasy I b 
Swoim rodzicom życzę oczywiście szczęścia. 

Nauczycielom- dobrej pracy i szczęśliwego Nowego 

Roku. 

Dyrekcji -przede wszystkim bezstresowej pracy. 

 
Ola Szymańska, skarbnik klasy I b 
Swoim rodzicom życzę miłości i szczęścia. 

Nauczycielom, żeby byli spokojni. 

Dyrekcji- zdrowia i cierpliwości. 

 

Justyna Szafrańska,  przewodnicząca klasy II a 

Swoim rodzicom życzę, by byli ze mnie dumni. 

Nauczycielom, by byli dumni z naszych postępów. 

Dyrekcji, by była dumna z postępów uczniów. 

 

Patrycja Owsiuk, zastępca przewodniczącej klasy IIa 
Swoim rodzicom życzę dużo miłości i czułości. 

Nauczycielom- miłej pracy z uczniami. 

Dyrekcji -oczywiście by byli zadowoleni z uczniów. 

 

Eliza Łupina, skarbnik II a 

Swoim rodzicom życzę dużo wyrozumiałości, zdrowia, 

szczęścia i aby byli z nas dumni. 

Nauczycielom, by byli zadowoleni z uczniów. 

Dyrekcji - duuużo  pieniędzy. 

 
Agata Kirko, przewodnicząca klasy II b  
Swoim rodzicom życzę wszystkiego, co najlepsze, 
zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, samych suk-
cesów i radości. 
Nauczycielom- dużej podwyżki, bonusów i spędzenia 
sylwestra z całą rodziną. 
Dyrekcji - szczęścia, pomyślności, no i dużo pieniędzy 
w nadchodzącym roku. 
 
Ewa Klingbein,  zastępca przewodniczącej klasy II b 
Swoim rodzicom życzę dużo zdrowia i szczęścia. 

Nauczycielom- powodzenia w dalszej pracy. 

Dyrekcji, aby mieli mniej obowiązków. 

 
Karolina Barańska, skarbnik II b 
Swoim rodzicom życzę dużo szczęścia i miłości. 

Nauczycielom, by nie  krzyczeli i byli szczęśliwi. 

Dyrekcji ,aby byli dumni z uczniów. 

 
Brajan Kurczaba, przewodniczący klasy III 
Mojej mamie życzę, żeby nie miała ze mną żadnych 

problemów wychowawczych. 

Nauczycielom- cierpliwości i wytrwałości. 

Dyrekcji, aby dali spokój uczniom. 

 
Julita Mardas,  zastępca przewodniczącego III 
Swoim rodzicom, żeby nie krzyczeli po wywiadów-

kach. 

Nauczycielom- ciepło spędzonych świąt. 

Dyrekcji -dalszych sukcesów szkoły. 

 
Anna Siwa, skarbnik III 
Swoim rodzicom życzę dużo szczęścia miłości, 
a przede wszystkim zdrowia. 
Nauczycielom- dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń. 
Dyrekcji, by była z nas dumna. 
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MALUCHY TEŻ MARZĄ O ŚWIĘTACH 

 

Wywiady przeprowadzone w czasie długich przerw i w czasie lekcji. 
Dziękujemy dzieciom  i wychowawczyniom za pomoc i poświęcony czas. 

Redakcja 
 

 

Dziennikarka Oliwia Formela: 
Czy mogę z Wami porozma-
wiać o wymarzonym sylwe-
strze? 
Kamila Dworak i Julka 
Ostrowska z klasy I: Tak mo-
żesz. 
 
Jak spędzicie sylwestra? 
Sylwestra spędzam przed tele-
wizorem i odliczam cyfry na 
Nowy Rok. 
Chodzę do kuzynów, później 
idziemy na dwór oglądać fajer-
werki. 
 
Z kim spędzacie sylwestra? 
Sylwester spędzam z mamą ta-
tą i siostrą. 
Najczęściej sylwester spędzam 
z mamą tatą, bratem i ciocią. 
 
Co przyrządzacie smacznego 
na sylwestra? W czym poma-
gacie? 
Pomagam mamie robić sałatki 
i ciasta. 
Kroję pomidory i  inne warzywa. 
 
Dziennikarka Sara Peruga: Jak 
chciałabyś  spędzić Święta 
Bożego Narodzenia? 
Izabela Krzymińska z klasy I: 
Święta chciałabym spędzić miło 
i wesoło. 
 
Dlaczego coraz częściej Pola-
cy nie słuchają i nie śpiewają 
kolęd? Co o tym myślisz? 
Niektórzy mogą nie lubić kolęd.  
 
W jaki sposób chciałabyś spę-
dzić sylwestra? 
Sylwestra chciałabym spędzić 
szalenie. 
 
Z kim chciałabyś spędzić świę-
ta? 

Święta chciałabym spędzić z 
 moją najlepszą przyjaciółką i jej 
rodziną. 

Dziennikarka Sara Peruga: Jak 
byście chcielibyście spędzić  
święta? 
Natalia Ciecieląg z klasy 
I: Święta chciałabym 
spędzić z rodziną. 
Kacper Pawelczyk 
z klasy I: Święta spędzę 
z tatą i przyjaciółmi. 
 
Co  chcielibyście do-
stać po choinkę? 
Ania Wójcik z klasy I: 
Pod choinkę marzę, by 
dostać lalkę z Monster 
High.  
 
Jaka jest Wasza ulu-
biona wigilijna potrawa? 
Moją ulubioną potrawą są gołąb-
ki. 
 Moją potrawą są uszka w barsz-
czu. 
 
Czy  śpiewa się u Was w domu 
kolędy ? 
Tak śpiewamy kolędy . 
Bartosz Fider z klasy I: Nie  
śpiewamy kolęd. 
 

Dziennikarka Sara Peruga: Jak 
pragniecie  spędzić święta? 
Damian Mrowiec z klasy II: Świę-
ta spędzę miło i przyjemnie z ro-
dziną. 
Amelka Wódka z klasy II: Na ra-
zie nie wiem, jak spędzimy świę-
ta. 
 
Czy lubicie puszczać fajerwer-
ki w sylwestra? 
Nie lubię puszczać, lecz patrzeć. 
Lubię tylko patrzeć. 
 
Jakie znacie kolędy? 
Ksawer Staszczuk  z klasy II: 
Znam tylko kolędy ,,Cicha noc”, 
,,Przybieżeli”. 
Ania Włoch z klasy II: Znam  
,,Chwała na wysokości”. 
 

Z kim chcielibyście spędzić 
święta ? 
Chciałbym spędzić z rodziną 
i przyjaciółmi. 
Święta chciałbym spędzić ze 
znanym piłkarzem. 
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Dziennikarka Oliwia Formela: 
Jak spędzicie sylwestra? 
Bartek Dębek z klasy III: Siedzę 
z rodziną przy stole i jemy dobrą 
kolację. 
Kaja Makoś z klasy III: Jadę 
z mamą i tatą na bal. 
Grzesiek Babańczyk z klasy III : 
Puszczam fajerwerki na dworze 
z rodziną. 
Marta Berezowska: Jem z rodzi-
ną kolację przy stole. 

Ola Gaja z klasy III: Wyjeżdżam 
z rodziną do babci. 
Z kim lubicie spędzać  sylwe-
stra? 
Bartek Dębek z klasy III: Sylwe-
stra lubię spędzać  z mamą, tatą, 
ciocią i wujkiem. 
 Z całą rodziną 
Z rodzicami, z bratem i babcią. 
Z mamą, tatą, pięcioma siostra-
mi, dwoma braćmi i mojego brata 
dziewczyną. 

Z mamą, tatą, siostrami, babcią 
i dziadkiem. 
Co przyrządzacie smacznego 
na sylwestra razem z mamą? 
Ja pomagam mamie w robieniu 
sałatek i gołąbków. 
Przyprawiam kurczaka. 
Pomagam  mamie robić gyrosa. 
Gotuję bigos. 
Kroję wędlinę i pomidory. 

 

 
 

JAK POMAGAMY NASZYM RODZICOM 

W  PRZYGOTOWANIACH  DO ŚWIĄT? 

 

 
Dziennikarka Dominika Jancon: Czy podczas świąt 
pomagasz w przygotowaniach mamie ? 
Gabriela Tkacz z klasy II: Tak pomagam , bo jesteśmy 
razem. 
Jakie potrawy przygotowujesz razem z mamą? 
Robię z mamą sałatkę i barszcz. 
Jakie masz obowiązki, a co Ci sprawia przyjemność? 
Moim obowiązkiem jest robienie barszczu, a przyjem-
nością robienie ciast. 
 
Dziennikarka Dominika Jancon: Czy podczas świąt 
pomagasz w przygotowaniach mamie ? 
Anna Jancon z klasy III: Tak pomagam , bo ich ko-
cham. 
Jakie potrawy przygotowujesz razem z mamą? 
Pomagam w  robieniu potraw. 
Jakie masz obowiązki co Ci sprawia przyjemność? 
Obowiązuje mnie robienie sałatki, lubię robić z tatą 
czerwony barszcz z uszkami. 
 
Dziennikarka Dominika Jancon: Czy podczas świąt 
pomagasz w przygotowaniach mamie ? 
Marta Berezowska z klasy III:  Tak , pomagam. 
Jakie potrawy przygotowujesz razem z mamą? 
Pomagam w robieniu sałatki. 
Jakie masz obowiązki, a co Ci sprawia przyjemność? 
Moim obowiązkiem jest gotowanie jajek, bardzo lubię 
robić pierogi. 
 
Dziennikarka Dominika Jancon: Czy podczas świąt 
pomagasz w przygotowaniach mamie ? 
Aleksandra Gaja z klasy III:  Tak, pomagam mamie. 
Jakie potrawy przygotowujesz razem z mamą? 
Pomagam w przygotowaniu  wszystkich potraw. 
 
Jakie masz obowiązki, a co Ci sprawia przyjemność? 

Muszę obierać gorące ziemniaki , a przyjemność mi 
sprawia robienie ciast. 
 
Dziennikarka Dominika Jancon: Witaj, czy mogę z To-
bą  porozmawiać o przygotowaniach do świąt? 
Czy pomagasz w ich przygotowaniach mamie ? 
Izabela Marczak z klasy V: Tak pomagam.  
Jakie potrawy przygotowujesz razem z mamą? 
Robię wszystkie potrawy. 
Jakie masz obowiązki ,a co Ci sprawia przyjemność? 
Moim obowiązkiem jest  ugotowanie  barszczu, 
a przyjemnością robienie sernika. 
 

Wywiady przeprowadziły dziennikarki: 
Oliwia Formela, Sara Peruga, Dominika Jancon 
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Iza Marczak uwielbia piec sernik. 



 
 

 

 

 

Z WIZYTĄ U …       PRAWOSŁAWNE ŚWIĘTA  

PANA  SIARHEIA  KAPSIUHA 

 
Dziennikarka Sandra Kurczaba: Dzień dobry.  
Czy mogłabym porozmawiać z Panem 
o tradycjach świątecznych? 
Pan Siarhei  Kapsiuh: Tak, bardzo 
chętnie. 
 
Dowiedziałam się, że jest Pan 
wyznania prawosławnego. 
Kiedy u Pana rozpoczynają 
się święta? 
Święta Bożego Narodzenia 
obchodzimy 7 stycznia. 
 
Czy w święta  stoi u Pana w do-
mu choinka ? Jak ją Pan ubiera? 
Tak, stawiam choinkę i ubieram ją tak 
jak większość  Polaków, wieszam bombki, 
łańcuchy i inne ozdoby popularne w Polsce. 
 
Kiedy wręcza Pan prezenty swoim bliskim? Co to jest 
najczęściej? 
Zwykle prezenty dajemy sobie z 31 grudnia na 
1 stycznia , zazwyczaj jest to wymarzony prezent 
moich bliskich, staram spełniać te pragnienia. 
 

Katolicy po wigilii udają się na pasterkę do ko-
ścioła, a Pan? 

6 stycznia o godz.19.00 lub 20.00 
udaję się do cerkwi, następnie 

wraz z rodziną wracamy do 
domu , zasiadamy do stołu , 
śpiewamy białoruskie ko-
lędy i oczywiście… jemy. 
 
Co musi obowiązkowo 
znaleźć się na Pana stole 

w czasie świąt? 
Obowiązuje u mnie 12 po-

traw, na pewno na stole znaj-
dzie się łamaniec, kutia, kisiel 

żurawinowy i wiele innych potraw, 
które są popularne także w Polsce. 

 
Czy mógłby Pan podzielić się z naszymi czytelnikami 
przepisem na świąteczną potrawę? 
Bardzo chętnie.   
/Przepis zamieszczamy poniżej/ 
 

Wywiad przeprowadziła: 
dziennikarka Sandra Kurczaba 

 

 

Przepis na łamaniec według pana Siarheia: 

 

 
Składniki: 

CIASTO: 
2/3 szklanki mąki 

10 dag masła, 
4 dag cukru pudru, 

1 żółtko  
1 łyżka masła do wysma-

rowania blachy. 
MASA MAKOWA: 
2 szklanki maku, 
4 szklanki mleka, 

1 ½ szklanki płynnego 
miodu, 

10 dag mielonych orze-
chów, 

15 dag rodzynek, 
15 dag migdałów, 

1 laska wanilii, 
1 kieliszek rumu. 

 

Sposób przygotowania: 
Masło posiekać z mąką, dodać cukier i żółtko. Wyro-
bić ciasto i włożyć na 30 minut do lodówki. Ciasto 
rozwałkować cienko na stolnicy. Wykrawać prostokąt 
(2 x 7 cm) i układać je na blasze wysmarowanej ma-

słem. Łamańce piec 10 min w piekarniku, na-
grzanym do temp.180 st. C na jasnozłoty kolor. 

Masa: 
Mak wypłukać, osączyć, zalać wrzącym 
mlekiem, dodać wanilię i gotować na bar-
dzo małym ogniu ok. 20 minut Następnie 
włożyć na sitko, ostudzić, wyjąć wanilię 
i zemleć 3 razy w maszynie z sitkiem o ma-

łych otworach. Rodzynki opłukać i namoczyć  
w przegotowanej wodzie . Migdały sparzyć, 

obrać, drobno posiekać lub zemleć. 
Do maku dodać miód, rum, migdały i osączone ro-
dzynki. Jeżeli masa jest zbyt gęsta, moż-
na ją rozrzedzić śmietaną. Mak 
oziębić w lodówce. Przed poda-
niem wetknąć w mak łamańce.
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Smacznego! /Oczywiście życzy Pan Siarhei/ 

 



 
 
 

 

 

Z WIZYTĄ U …   WIGILIA PANI 

KATARZYNY DIETRICH-

URBANEK 
 
Dzień dobry, czy mogę porozmawiać z Panią o tra-
tradycjach wigilijnej wieczerzy? 
Tak. Bardzo chętnie.  
 
Jakie potrawy muszą się znaleźć na Pani wigilijnym 
stole? Ile jest tych potraw? 
Zawsze mam 12 potraw. Na moim wigilijnym stole 
zawsze stawiam rybę po grecku,  kutię, krokiety, 
pierogi z grzybami, barszcz czerwony z uszkami 
i inne typowo tradycyjne. 
 
Które najchętniej Pani zjada? 
Bardzo lubię kutię i krokiety. 
 
Czy piecze Pani ciasta, jakie lubi Pani rodzina? 
Bardzo lubię makowiec i sernik, podobnie jak moi bli-
scy. 
 
Wielu Polaków coraz częściej kupuje gotowe dania, 
a Pani? 
Oczywiście ,że gotuję. Nie wyobrażam sobie, że może 
być inaczej. 

 
Pola-

cy 
słyną 

z go-
ścinno-

ści. Czy 
ma Pani du-

żo gości w 
święta? I czy 

gotuje Pani dla 
wszystkich? 

W czasie Wigilii jest u mnie tyl-
ko najbliższa rodzina, gotuję dla 

wszystkich. 
 
Dziękuję za wywiad i życzę Pani wesołych świąt!  
Dziękuję bardzo. Tobie również tego życzę. 
 

Wywiad przeprowadziła: 
dziennikarka Kinga Sobczyk 

 
 
 
 

Z WIZYTĄ U …  WIGILIA PANI DIANY GÓRKI 

 

 

 
 
 
 

Dziennikarka Sandra Kurczaba: W jakim wymarzonym 
miejscu spędziłaby Pani tegoroczne święta? 
Pani Diana Górka: Marzę o Hiszpanii, ale zadowolę 
się morzem w tym roku. 
 
O jakim prezencie Pani marzy? 
Oj, jest ich kilka, ale jak mam podać, co mi się marzy, 
to niech będzie… labrador 
 
A jakie są Pani wymarzone świąteczne potrawy, co 
zjadłaby Pani w Wigilię?   Odp. Marzę o pierogach.  
 
W tym roku o jakich świętach Pani marzy? 
Pełnych śniegu.  
 
Z kim Pani chciałaby spędzić tegoroczne święta? 
Pragnę je spędzić  z chrześnicą Madzią. 
 

Wywiad przeprowadziła: 
dziennikarka Sandra Kurczaba 
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Ąndrzejkowe wróżby przygotowane dla klasy IV 

przez uczennice klasy VI i panią Dianę Górkę. 



 
 
 

 

 

 

ŚWIĄTECZNE  PREZENTY, JAKIE? 

 

 
Przeprowadziliśmy mini-sondaż o Waszych wymarzo-
nych prezentach. Zadaliśmy  uczniom cztery pytania: 
 

1. Jakie prezenty chciał/abyś dostać pod choinkę?  
2. Czy prezenty sprawiają Tobie radość?  
3. Co podarujesz swoim bliskim, mamie i tacie? 
4. Co podarujesz innym, np. koleżance lub koledze 

w mikołajki? 
 
Alan Czyżewski z klasy IV: 
Pod choinkę chciałbym dostać Xboxa. 
Prezenty sprawiają mi radość, ponieważ dostaję cie-
kawe. 
Mamie i tacie podaruję ptasie mleczko i orgiami. 
Na mikołajki koledze podaruję słodycze. 
 
Wiktoria Staszczuk z klasy V: 
Pod choinkę chciałabym dostać  nowy telefon. 
Prezenty sprawiają mi radość, ponieważ lubię dosta-
wać prezenty.  
Mamie podaruję szkatułkę, a tacie narzędzia. 
Koleżance podaruję słodycze i misia. 
 
Kamil Pszczoła z klasy VI: 
Pod choinkę chciałbym dostać sto złotych.  
Prezenty sprawiają mi radość ,ponieważ czuję się do-
ceniany.  
Swoim bliskim podaruję coś słodkiego od serca np. 
czekoladki MERCI. 
Koledze wręczę  grę komputerową. 

 
Piotr Kirko z klasy VI: 
Pod choinkę chciałbym dostać nową piłkę i tablet.  
Tak, bardzo mi się podobają prezenty,  nawet jeśli są 
nieciekawe. 
Przede wszystkim tacie podaruję wiertarkę i wiertła, 
a mamie kupię bombonierki i perfumy. 

 
Wywiady przeprowadziła:  

dziennikarka Hanna Berezowska 
 

 

 

POROZMAWIAJMY O… KARPIU 

Z paniami: Anną Motacką,  

Bożeną Cieślicką, Teresą Prawdzik 

 

Dziennikarka Magdalena Jancon: Dzień dobry, czy 
mogłabym z Panią  porozmawiać o karpiu? 
Pani Anna Motacka: O karpiu, dlaczego? 
 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, chciałabym 
się dowiedzieć, czy je Pani w wigilię karpia?  
Oczywiście, że wigilię  jem karpia. 
 
Kto u Pani w rodzinie kupuje i przyrządza tę rybę? 

W moim domu kupuje go tata a przyrządza mama. 
 
Czy kupuje Pani żywego karpia?  
Czy jest to u Pani tradycją?  
Tak, kupuję żywego karpia, bo przypomina mi zapach 
świąt. 
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Gdzie trzyma Pani karpia po jego zakupie? 
Żywego karpia trzymam w  wannie. 
 
Jakie potrawy przyrządza Pani z tej ry-
by? 
Na święta przyrządzam  karpia sma-
żonego. 
W takim razie życzę Pani smacz-
nych świąt! 
Ja tobie też, o ile lubisz karpia? 
 
Dziennikarka Magdalena Jancon: 
Dzień dobry, Pani. Zbliżają się 
święta, czy mogłabym o nich 
z Panią porozmawiać, a właściwie 
o karpiu? 
Pani Bożena Cieślicka: Proszę bar-
dzo. 
 
Czy je Pani w wigilię karpia? 
Niestety nie jem, bo moja rodzina nie lubi kar-
pia, ale jadamy inne ryby.  
 
A jakie  i kto je u Pani  w rodzinie przyrządza?  
Mój mąż kupuje łososia a ja go przyrządzam.  
 
Gdzie trzyma Pani żywe ryby? 
Żywego łososia, o ile takiego mam, trzymamy w wan-
nie. 
 
Jakie potrawy przyrządza Pani  z ryb? 
Bardzo lubię smażonego łososia i tak też go przygo-
towuję. 
Dziękuję Pani za udzielenie mi wywiadu. 
Nie ma za co i życzę ci smacznych świąt. 
 

 
Dziennikarka Magdalena 

Jancon: Zbliżają się świę-
ta, czy mogłabym zapy-

tać, czy je Pani karpia 
w wigilię? 
Pani Teresa Praw-
dzik: Potrawy z karpia 
są tradycją Świąt Bo-
żego Narodzenia 
w moim domu. 
 
Kto u Pani w rodzinie 

kupuje i przyrządza 
karpia? 

Karpia przed świętami ku-
puje mąż, ja natomiast go 

przyrządzam. 
 

Czy kupuje Pani żywego karpia? Czy 
jest to u Pani tradycją? 

Mąż kupuje karpia żywego, ale po zakupie jest 
bardzo szybko zabijany i mrożony. 

 
Jakie potrawy przyrządza Pani z karpia?  
Na wigilię karpia smażę na oleju, przedtem otaczam 
go w płatkach  migdałowych. Na stół trafia ciepły 
i pachnący Jemy go z sosem chrzanowo –
śmietankowym.   
 
Życzę Pani  smacznych świąt i dziękuję za udzielone 
odpowiedzi. 
Ja również takich ci życzę.  

Wywiad przeprowadziła: 
dziennikarka Magdalena Jancon. 

 

 
 
 

ŚPIEWANIE  KOLĘD - GINĄCA TRADYCJA? 

Wywiad z Marta Górską i Julitą Mardas,  

uczennicami klasy III gimnazjum 

 

Dziennikarka Sara Peruga: Czy mogłabym z Tobą po-
rozmawiać o tradycjach bożonarodzeniowych? 
Marta Górska: Tak, proszę bardzo. 
 
Jakich kolęd lubisz słuchać? 
Wszystkie są miłe dla ucha, ale z największą przy-
jemnością słucham „Gdy się Chrystus rodzi”, „Mędrcy 
świata”„ ,,W żłobie leży” i „Gdy śliczna Panna”. We-
dług mnie są to najpiękniejsze polskie kolędy. 

Czy śpiewa się u Ciebie w domu kolędy? Jeśli tak, to 
jakie? 
Zazwyczaj śpiewamy je na przemian ze świątecznymi 
piosenkami, które lecą w radiu lub telewizji, przy ubie-
raniu drzewka bożonarodzeniowego w Wigilię. 
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Jak spędzasz święta z rodziną? 
Myślę, że tak jak każdy. Na początku jest wielka go-
rączka przy przygotowaniu ostatnich dań na kolację. 
Nieraz zjeżdża się rodzina, przeważnie u babci. At-
mosfera jest bardzo miła i wszyscy są uśmiechnięci. 
Takie typowe rodzinne święta. 
 
Co najbardziej lubisz robić w czasie świąt? 
W czasie świąt odpoczywam. Jest to czas, który spę-
dzam aż w nadmiernej ilości z rodzeństwem. Jeżeli 
oni już wyjadą, to czytam książki, oglądam telewizję 
czy „siedzę” przed komputerem. Ot takie tam najzwy-
klejsze czynności. 
 
Dziękuję za udzielenie mi wywiadu. 
Nie ma za co. 
 
 
Dziennikarka Sara Peruga: Czy mogłabym z Tobą po-
rozmawiać o tradycjach świątecznych? 
Julita Mardas: Tak. 
 
Jakich kolęd lubisz słuchać ? 
Wszystkich. Uwielbiam je śpiewać , bo wprowadzają 
mnie w dobre samopoczucie . Moją ulubioną jest „Ci-
cha noc”. 
 

Czy śpiewa się u Ciebie w domu kolędy? Jeśli tak, to 
jakie? 
Oczywiście, śpiewamy kolędy przy wigilijnym stole. 
W chwili, kiedy jeden  członków rodziny zobaczy 
pierwszą gwiazdkę na niebie. Zazwyczaj wybieramy 
„Dzisiaj w Betlejem ”  i „Lulajże  Jezuniu ’’ . 
 
Jak spędzasz święta z rodziną? 
Tradycyjnie. Wieczorem spotykamy się w poszczegól-
nym domu ( każdego dnia świąt gospodarzem jest in-
ny człowiek rodziny , oczywiście najbliższy) i w miłym 
towarzystwie opychamy się do syta  wigilijnymi  po-
trawami . Wszystko jest przygotowane , tak jak naka-
zuje tradycja . 
 
Co  najbardziej lubisz robić w czasie świąt ? 
Dobrze się bawić, korzystając z obecności śniegu 
,ubierać choinkę ,przyozdabiać dom świątecznymi de-
koracjami, psocić coś w kuchni w czasie przygotowań 
posiłków ; podjadać najlepsze dania , wycinać czeko-
ladowe mikołaje , przeprowadzać kłótnie rodzinne 
i oglądać „Kevina” z dziadkiem , który zawsze udaje, 
że nigdy go nie oglądał i nie wie, co będzie dalej. 
 
Dziękuję, że udzieliłaś mi wywiadu. 
Proszę bardzo. 
 

 
 

O tradycji śpiewania kolęd 

Wywiad z Paniami: 

Małgorzatą Kozłowicz i Natalią Dobosz 

 
 
Dziennikarka Sara Peruga: Dzień dobry, czy mogę z 
Panią porozmawiać o tradycji śpiewania kolęd? 
Pani Małgorzata Kozłowicz: Tak, bardzo chętnie z to-
bą porozmawiam. 
 
Dlaczego warto znać i śpiewać kolędy? 
Warto znać ,bo świadczą o wielowiekowej kulturze 
naszego narodu, a warto je śpiewać, bo są piękne. 
 
Jakie są Pani ulubione kolędy? 
Bardzo lubię kolędy ludowe, np. ,,Oj malusi, malusi”. 
Trudno mi określić, którą najbardziej. 
 
 
 
 

 
Dlaczego według Pani Polacy coraz rzadziej śpiewają 
kolędy? 
Odpowiedź jest prosta .Zanika niemal zupełnie zwy-
czaj rodzinnego śpiewania. Tymczasem Wigilia bez 
kolęd  staje się zwykłą kolacją ,może bardziej 
uroczystą. 
 
Kiedy odbędzie się przygotowywany 
przez Panią koncert kolęd, a kiedy 
przedstawienie jasełkowe? 
Przegląd kolęd odbędzie się w pierwszym 
tygodniu grudnia, jasełka zapewne ostatniego dnia 
przed przerwą świąteczną. 
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 Czy lubi Pani słuchać zagranicznych kolęd? 
Tak, szczególnie ,,Cichą noc”, ale nie tylko. 
 
Czym dla Pani jest śpiewanie kolęd? 
Każdego roku jest powrotem do beztroskiego dzieciń-
stwa.  
 
Dziękuję Pani za poświęcony mi czas i życzę spokoj-
nych świąt. 
Ja tobie również i abyś miała okazję pośpiewania 
z bliskimi kolęd. 
 

 

 

 

 

 

 
Dziennikarka Sara Peruga: Dzień dobry, czy mogę z Panią porozmawiać o tradycjach bożonarodzeniowych? 
Pani Natalia dobosz: Tak, proszę bardzo. 
 
Dlaczego warto znać i śpiewać kolędy? 
Nic tak nie wprowadza w świąteczny nastrój jak śpiewanie kolęd. Sądzę, że śpiewanie ich zbliża do siebie ludzi, 
sprawia wiele przyjemności, wprowadza ciepłą i przyjazną atmosferę. Warto również wiedzieć, że niegdyś kolędy były 
nie tylko pieśniami religijnymi. Podczas II wojny światowej, kiedy zabronione było śpiewanie polskiego hymnu naro-
dowego, w okresie Świąt Bożego Narodzenia śpiewano, jako hymn, czwartą zwrotkę kolędy „Bóg się rodzi”. 
 
Jak spędza Pani święta? 
Święta Bożego Narodzenia spędzam bardzo tradycyjnie.  
Ten magiczny i wyjątkowy czas jest zarezerwowany wyłącznie dla 
moich najbliższych: przyjaciół oraz rodziny. 
 
Jaka jest Pani ulubiona kolęda? 
Trudno zdecydować mi się na jedną, gdyż mamy wiele pięknych 
polskich pieśni opowiadających o narodzeniu Jezusa. Do moich 
ulubionych należą: „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi”, 
„Cicha noc”, „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”. 
 
Czy lubi Pani zagraniczne kolędy? 
Niestety, znam niewiele obcojęzycznych kolęd, jednakże te, które 
nie są mi obce, wywołują we mnie pozytywne emocje. 
 
Dziękuję Pani za udzielenie mi odpowiedzi i życzę radosnych świąt. 
Tobie również tego życzę. 

Koncert kolęd przygotowywany przez 
panią Małgorzatę Kozłowicz 

jest tradycją i wizytówką naszej szkoły. 

 

Strona 14 KREDĄ PO TABLICY 



 

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI PAŃ  Z OBSŁUGI 

Wywiad z Paniami:  

Mirosławą Krawczewską, Ireną Mielewczyk,  

Marzeną Patok, Justyną Marczak 

 

 

Dzień dobry, czy mogłabym z 
Paniami porozmawiać 
o przygotowaniach do 
świąt? 
Tak, bardzo chętnie z to-
bą porozmawiamy. 
 
Jak przygotowują się 
Panie do Świąt Bożego 
Narodzenia? 
Pani Mirosława Kraw-
czewska: Dwa miesiące 
wcześniej myślę, co kupić 
swojej rodzinie. Przygotowuję 
spis potraw i produktów. 
Pani Irena Mielewczyk: Przede wszystkim 
wcześniej planuję zakupy. 
Pani Marzena Patok: Zaczynam od mycia okien, wy-
cierania kurzu,  czyli nadrabiam zaległości z całego 
roku. 
Pani Justyna Marczak : Moje przygotowania zaczyna-
ją się od zakupów  prezentów i przygotowania do tra-
dycyjnej kolacji. 
 
Jakie potrawy muszą znaleźć  się na Pań stołach?  
Na wigilijnym stole musi znaleźć się barszcz czerwony 
z uszkami , różne potrawy z ryb , kluski z makaronem 
i pierogi z kapustą z grzybami oraz  12  potraw. 
U mnie koniecznie muszą być  pierogi , zupa owoco-
wa , kompot z suszonych owoców. 
Przede wszystkim musi  znaleźć się barszcz 
z uszkami i potrawy rybne różnego rodzaju. 
Na moim stole musi pojawić się ryba na różne sposo-
by. Są tylko potrawy 
postne: barszcz 
czerwony i pierogi 
z kapustą. 
 
Jaki prezent chcia-
łyby Panie dostać 
pod choinkę? 
Właśnie dostałam 
prezent od męża 
i jest  to różowy lap-
top. 

Najmilsze są niespodzianki .  
Gruby sweter i żeby był dłu-

gi . 
Mojego Świętego Miko-
łaja nie stać na prezent. 
 
Jak spędzą Panie 
sylwestrową noc 
i Nowy Rok? 
Niestety, w tym  roku 

spędzam święta w Anglii  
z moją  jedyną wnusią Lilii. 

Sylwestra spędzam w domu 
z mężem, ponieważ tego dnia 

wrócę z Londynu. Życzę wszyst-
kim uczniom i pracownikom  naszej 

szkoły zdrowych i wesołych świąt  oraz bogatego mi-
kołaja. 
Sylwestra spędzę przed telewizorem.  
Mam malutką córeczkę i nie wyobrażam sobie sylwe-
stra bez moich dzieci i rodziny, a jak dorosną, to wte-
dy wybiorę się na bal .  
Co roku jestem w domu z najbliższymi i koniecznie 
muszą być potrawy z ryb. 
 
Dziękuję Paniom za wywiad i życzę wesołych 
świąt. 

Wywiad przeprowadziła: dziennikarka  
Paulina Pawelczyk 
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„Czego nie zjadłabym 
w sylwestra?  

Owoców morza”- 
stwierdziła Pani Lidia 

 

 

 

 

SYLWESTER MARZEŃ PANI SEKRETARKI  

Wywiad z Panią Lidią Setną 

 
 

 
Dzień dobry, czy mo-
głabym porozmawiać 
z Panią o wymarzonym syl-
westrze? 
Tak, bardzo chętnie.  
 
W jaki sposób chciałaby Pani spędzić sylwestra? 
Sylwestra chciałabym spędzić w górach, w ustronnej 
chacie, z gronem znajomych, biesiadując przy ognisku 
i wyczekując Nowego Roku. 
 
Czy kiedykolwiek spędziła Pani sylwestra samotnie? 
Nigdy nie spędziłam sylwestra samotnie i zawsze ota-
czają mnie przyjaciele i rodzina. 

 
Jak Pani się ubiera na zabawę sylwestrową? 
Na sylwestra ubieram się w zależności, gdzie w tym 
dniu będę przebywała. Jeżeli idę na bal, to staram się 
ubierać elegancko i wieczorowo, a jeżeli pozostaję 
w domu, ubieram się tak, żeby czuć się swobodnie 
i nieskrepowanie.  
 
Gdzie lubi Pani spędzać sylwestra? 
Sylwestra lubię spędzać w domu. Nie jest to dla mnie 
wyjątkowy dzień, gdyż o północy robię się starsza. 
 
Co Pani lubi zjeść w sylwestra? 
Jeżeli chodzi o potrawy, to nie jestem wybredna, zjem 
to, co jest przygotowane i podawane na stół przez go-
spodarzy. Jakby padło pytanie z twojej strony: ,,Czego 
nie zjadłabym w sylwestra?”, moja odpowiedź brzmia-
łaby, że zapewne nie zjadłabym owoców morza. 

 
Co Pani gotuje w sylwestra, gdy mają odwiedzić 
Panią goście? 
W sylwestra staram się przygotować potrawy tra-

dycyjne, między innymi piekę kurczaka, robię gołąb-
ki, kilka sałatek, karkówkę ,,po cygańsku”, zrazy, gala-
retkę z drobiu. 
 
Dziękuję Pani za poświęcony mi czas i życzę szam-
pańskiej sylwestrowej nocy. 
/Śmiech/ Dziękuję bardzo. 

Wywiad przeprowadziła:  
dziennikarka Patrycja Odziomek 

 
 

 
 
 

SYLWESTER MARZEŃ  

Rozmowa z Paniami: Agnieszką Nowicką,  

Edytą Klimaszewską - Prędkiewicz, Dorotą Węgrzyn 

 
 
Patrycja Odziomek: Czy mogę porozmawiać z Panią o tym, jak spędza Pani sylwestrową noc? 
Pani Agnieszka Nowicka: Proszę bardzo. 
 
W jaki  sposób Pani chciałaby Pani spędzić sylwestra? 
Sylwestra chciałabym spędzić na balu we wspaniałych wnętrzach. 
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Czy kiedykolwiek  spę-
dziła Pani syl-
westra samot-
nie? 
Nigdy syl-
westra nie 
spędziłam 
samotnie,  
zawsze w 
ten dzień 
otoczona 
byłam rodzi-
ną i przyjaciół-
mi.  
 
Jak  Pani ubiera się na sylwestrową noc? 
Na sylwestra ubieram się ślicznie, strojnie  i odświęt-
nie. 
 
Gdzie lubi Pani spędzać sylwestra? 
Sylwestra najbardziej lubię spędzać w salach balo-
wych. 
 
Co Pani lubi zjeść, jakie są Pani ulubione potrawy? 
W sylwestra lubię zjeść potrawy lekkie, np. różne sa-
łatki. 
 
Co Pani gotuje na sylwestra? 
W sylwestra nie gotuję potraw, tylko przygotowuję się 
do balu.  
 
Dziękuję za rozmowę. 
Proszę bardzo. 
 
 
 
 
Patrycja Odziomek Czy mogłabym przeprowadzić 
wywiad? 
Pani  Edyta Klimaszewska- Prędkiewicz: Oczywi-
ście. 
 
W jaki sposób chciałaby Pani spędzić sylwestra ? 
Moim marzeniem jest spędzenie sylwestra w Wenecji 
na placu św. Marka 
 
Czy kiedykolwiek spędziła Pani sylwestra samotnie? 
Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Sylwestra za-
zwyczaj planuję dużo wcześniej między innymi po to 
by spędzić go w gronie bliskich ludzi. 
 
Jak ubiera się Pani na sylwestra? 
W sylwestra ubieram się elegancko, kobieco i nieba-
nalnie. 
 
Gdzie lubi Pani spędzać sylwestra? 

Każde miejsce akceptuję pod warunkiem, że jest kli-
matycznie, cokolwiek to znaczy. 
 
Co Pani lubi zjeść w sylwestra? 

W sylwestra próbuję wszystkiego, co znajdę na sto-
le. 
 
Dziękuję za możliwość przeprowadzenia wywiadu. 
Proszę bardzo. 
 

 
 
Patrycja Odziomek: Czy mogę porozmawiać z Panią 
o tym, jak spędza Pani sylwestrową noc? 
Pani Dorota Węgrzyn: Proszę bardzo. 
 
W jaki sposób Pani chciałaby spędzić sylwestra? 
Sylwestra chciałabym spędzić w gronie rodziny. 
 
Czy kiedykolwiek spędziła Pani sylwestra samotnie? 
Nigdy nie spędziłam sylwestra samotnie. 
 
Jak Pani ubiera się w sylwestra? 
Na sylwestra ubieram sukienkę. 
 
Gdzie lubi Pani spędzać sylwestra? 
Sylwestra chciałabym spędzić na balu w Łebie. 
 
Co Pani lubi zjeść w sylwestra? 
W sylwestra lubię zjeść przystawki, barszcz, itp. 
 
Co Pani gotuje w sylwestra? 
Pani Dorota: W sylwestra gotuję ciasto, przystawki, 
sałatki, itp. 
 
Dziękuję za udzielenie mi wywiadu. 
Proszę. 

Wywiady przeprowadziła: 
dziennikarka Patrycja Odziomek 
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,,I do mnie przyszedł  
św. Mikołaj?”  

Pan pedagog był bardzo 

zaskoczony! 

 

 

 

 

 
 
 

Z  WIZYTĄ U …   

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA  

I SYLWESTER  PANA KRZYSZTOFA RODZIEWICZA 

 
 
 

 
 
Dziennikarka Sara Peru-
ga: Dzień dobry, czy 
możemy porozma-
wiać z Panem 
o świętach? 
Pan pedagog Krzysz-
tof Rodziewicz: Tak, bardzo proszę. 
 
W jaki sposób  spędza Pan święta i sylwestra? 
Święta spędzam u rodziców jak co roku. Raczej  nie 
wyjeżdżam, spędzam je w rodzinnym mieście wśród 
najbliższych, a sylwestra w gronie znajomych. 
 
Czy kolejne dni świąt spędza Pan z rodziną czy 
w szerszym gronie? Jak ich Pan ugaszcza? 
W drugi dzień świąt zapraszam do siebie bliskich zna-
jomych. Spędzamy czas  przy świątecznym stole, 
śpiewamy kolędy, rozmawiamy. 
 
Jaką choinkę Pan będzie miał: sztuczną czy prawdzi-
wą? I czym ją Pan ozdobi? 
Co roku staram się, aby była to żywa choinka. Będzie 
dużo ozdób np. bombki, łańcuchy ,lampki i wiele róż-
nych ozdób .  
 
Jak obchodzi pan Wigilię? Ile potraw będzie u Pana 
na stole? Jakie? 
Wigilię spędzę u rodziców, gdzie będzie 12 potraw ty-
powo wigilijnych: karp w galarecie, barszcz czerwony, 
uszka i wiele innych. 
 
Jak spędzi Pan sylwestrową noc  i  Nowy Rok? Czy 
kiedykolwiek spędził Pan sylwestra samotnie? 
Prawdopodobnie w gronie przyjaciół. Nie pamiętam 
takiej sytuacji! 
 
 

Jak Pan ubiera się w sylwestra? 
W sylwestra ubieram krawat i garnitur. 
 
 
Gdzie lubi Pan spędzać sylwestra? 
Sylwestra lubię spędzać poza Słupskiem. 
 
Co Pan lubi zjeść w sylwestra? 
W sylwestra lubię zjeść wszystko, co smacznie przy-
gotowane. 
 
Czego Pan życzy  uczniom i ich rodzicom z okazji 
Nowego Roku 2013? 
Szczęścia, pomyślności i dużo, dużo, dużo zdrowia. 
 
Dziękuję Panu  za udzielenie mi odpowiedzi. 
 

Wywiad przeprowadziły dziennikarki: 
Sara Peruga, 

Patrycja Odziomek 
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DZIENNIKARZE  TEŻ MARZĄ! 

 
 
Dawid Bazylczyk 
 
Moje wymarzone prezenty to: tablet; telefon HTC; grę. 
Chciałbym dostać chociaż jeden z tych prezentów. 
Byłbym bardzo zadowolony i bardzo się cieszył i nosił 
przy sobie, nawet do szkoły. 
Liczę , że dostanę ten jeden wyma-
rzony prezent.  
Rodzinie życzę 
wszystkiego do-
brego, dużo 
szczęścia, 
pomyślno-
ści, pie-
niędzy, 
zdro-
wia. 
Kole
le-
gom 
i ko-
le-
żan-
kom 
życzę 
dużo 
szczęścia 
, pomyśl-
ności i do-
brych ocen. 
Dyrekcji życzę dużo 
prezentów, dużej wypła-
ty, miłości od rodziny 
 
Daria Dworak 
Mój wymarzony prezent to nowy telefon, laptop z  In-
ternetem, kolczyki, biżuteria i ubrania. 
Wiecie jak ja  wyobrażam sobie Gwiazdkę? Ubieramy 
na kolorowo choinkę. Chciałabym, żeby  moja cała ro-
dzina zebrała się przy stole i składała  nawzajem ży-
czenia. Później usiedlibyśmy przy świecach i jedli wi-
gilijne potrawy, a jest ich dwanaście. Idziemy na świą-
teczny spacer i robimy sobie zdjęcia.  Kiedy wróciliby-
śmy już do domu, poszlibyśmy na pasterkę do kościo-
ła. Potem wracamy i to w tym jest najlepsze, wręcza-
my prezenty i siedzimy do rana. 
 
Aneta Gołembowska 
Mam wiele prezentów , które chciałabym dostać. Jed-
nak najważniejszym jest mały prezent, niekoniecznie 
drogi i duży, lecz podarunek od serca. Choć nawet je-
śli dostanę coś małego, będę z niego zadowolona. 
 

Dominika Jancon 
Moim wymarzonym prezentem jest tablet. Wybrałam 
tę rzecz, ponieważ nigdy go nie miałam. 
Tablet w przyszłości bardzo mi się  przyda, bo zamiast 
książek  nosiłabym go co dzień i nigdy go nie zgubiła.  
Ta rzecz nie byłaby tylko moja, lecz również  moich 

sióstr. Myślę, że to rzecz potrzebna i bardzo 
chcę go dostać. 

Koleżankom życzę dużo miłości, 
szczęścia, radości i samych 

szóstek. 
Rodzicom mniej ner-

wów, miłości i rado-
snych dni w roku 
2013r. Dyrekcji 
dużo pieniędzy, 
mniej nerwów 

wobec 
uczniów. 
 

Magdalena 
Jancon 
W Wigilię 
chciałabym do-

stać laptopa 
i smartfona. Dla 

mojej mamy  ma-
rzę, aby dostała od 

taty kosmetyki. 
A dla mojego taty, żeby 

dostał od mojej mamy nowe 
narzędzia. 

Rodzicom życzę dużo szczęścia po-
myślności i radości. Koleżance życzę dużo szczę-

ścia, miłości i sukcesów w nauce. Koledze życzę 
szczęścia, radości i sukcesów w nauce i w sporcie. 
Nauczycielom życzę  dużo szczęścia, wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia. Dyrekcji życzę dużo szczęścia, 
pomyślności i radosnych z świąt. 
 
Patrycja Odziomek 
W tym roku na święta chciałabym  dostać  tablet  
z Internetem, ponieważ nigdy go nie miałam i  bardzo   
mi się przyda. Mogłabym korzystać z Internetu, jak 
coś będę  potrzebowała, np. odrobić lekcje.  Po szkole 
będę mogła porozmawiać z koleżankami lub pisać 
smsy. W Nowym Roku rodzinie życzę  dużo zdrowia, 
szczęścia  pomyślności i dużo radości. Kolegom i ko-
leżankom życzę dużo zdrowia, pieniędzy i dużo szó-
stek. Dyrekcji życzę dużo zdrowia i szczęścia.  
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