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ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów na spotkania 

Koła Redakcyjnego  w każdy wtorek o godzinie 16.00 w bibliotece 

szkolnej. 

 Do naszych drzwi zapukał nowy rok, 2020.  

Z tej okazji w imieniu całej gazetki chcemy wam życzyć : 

- Wytrwałości w noworocznych postanowieniach; 

- Wiele pasji i hobby; 

- Sukcesów w szkole oraz poza nią; 

- Prawdziwych przyjaciół na lata ; 

- Zdrowia i energii w spełnianiu siebie; 

Życzymy wam wszystkiego co najlepsze, aby ten rok okazał się jeszcze lepszy od poprzedniego  

i pozwolił wam odkrywać, rozwijać, poznawać siebie.  

Pogłębiać swoją wiedzę, poznawać nowych ludzi, wyszaleć się. 

Szczęśliwego Roku 2020! 
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Tradycje Bożonarodzeniowe na 
Podlasiu 

 – kiedyś i dziś. 

Podlasie - północno-wschodni rejon Polski podobnie jak wiele 
innych regionów naszego kraju obfituje we własne, niepowta-
rzalne w skali całego kraju tradycje i przesądy. Potęguje to 
fakt, iż w rejonie tym przenikają się wpływy prawosławia i ka-
tolicyzmu. Religie te zdaje się jednak więcej łączyć, niż dzie-
lić. 

 Katolicy zasiadają do kolacji wigilijnej 24 grudnia, natomiast prawosławni 6 styczna. 

Boże Narodzenie wśród wyznawców prawosławia jest obchodzone wg kalendarza juliań-

skiego. Różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim, a powszechnie obowiązującym grego-

riańskim wynosi 13 dni. Oznacza to, że w prawosławnych domach Boże Narodzenie ob-

chodzone jest 7, 8 i 9 stycznia. 

Święta poprzedza okres 40-dniowego ścisłego postu, przez prawosławnych mieszkańców 

Podlasia nazywanego Pylipuwką. 

 

Zielona choinka prosto z lasu nie zawsze gościła w domach. Przywędrowała do Polski z 

Niemiec na przełomie XVIII i XIX wieku. Poprzez miasto i dwór, po II wojnie światowej, 

trafiła na podlaską wieś. Choinki, gdy weszły do domów wiejskich, były ubierane w dniu 

imienin Adama i Ewy, stąd też nie mogło na nich zabraknąć jabłek. Choinkę strojono też 

orzechami, cukierkami oraz papierowymi cackami, wykonywanymi przez starszych do-

mowników. Zwyczaj ten pozostał utrzymany do dnia dzisiejszego.   

Dawniej w domach północno - wschodniej Polski stawiano snop zboża - zwany u prawo-

sławnych kolada lub did - w kącie izby pod ikonami lub obrazami świętych u katoli-

ków. 

Snopek stał w „świętym kącie” do święta Trzech Króli lub w przypadku wyznawców pra-
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wosławia do święta Jordanu. Wybierano z niego trzy kłosy, którymi kropiono poświęco-

ną wodą m.in. hodowlane zwierzęta. Część ziaren z kłosów przeznaczano na karmę dla 

drobiu, żeby kury znosiły więcej jajek. Liczba potraw w chłopskich domach katolickich 

na Podlasiu musiała być nieparzysta i nie przekraczała zwykle pięciu do siedmiu. Potra-

wy miały być z ogrodu, pola, lasu i wody: prażony groch, bób, ziemniaki, grzyby, ryby, 

kompot z gruszek lub jabłek i kisiel z owsa.  

 W trakcie wieczerzy wigilijnej występo-

wały praktyki magiczne. I tak w trosce o do-

bre zbiory rzucano pod powałę słomę, z której 

oby jak najwięcej źdźbeł zaczepiło się o belki, 

gdyż spodziewano się zebrać tyle kop zboża. 

Pomyślności w gospodarstwie miało służyć 

podrzucanie łyżką do sufitu kutii, kaszy czy 

grochu. Z wyglądu wyciągniętych spod obru-

sa źdźbeł siana wróżono, czy dziewczyna wyjdzie za mąż, a poprzez liczenie kołków w 

płocie lub drew przyniesionych w naręczu – o stanie cywilnym przyszłego męża. Pobu-

dzano też psy do szczekania i z kierunku tego z którego pies zaszczekał miał przyjść ka-

waler. Jako prezenty dla dzieci służyły jabłuszka i orzechy.  

 

W połowie XX wieku pojawił się opłatek dla zwierząt, który wyróżnia się różowym ko-

lorem. W prawosławiu opłatek jest zastąpiony prosforą, czyli ciastem wypiekanym z 

pszennej mąki. Ma ono formę małej bułeczki. Składa się z dwóch krążków, które 

symbolizują boską i ludzką naturę. 

Wieczerzę wigilijną rozpoczynano „w momencie dostrzeżenia pierwszej gwiazdy na nie-

bie”. Po wspólnej modlitwie, przełamaniu się opłatkiem lub prosforą i złożeniu sobie ży-

czeń, zasiadano do stołu. Wieczerzę rozpoczynał najstarszy wiekiem mężczyzna. Siano 

spod obrusa z resztkami opłatków zanosi się zwierzętom.  

Niektórzy gospodarze wierzyli, iż kto pierwszy wejdzie do kościoła, ten najszybciej we 

wsi skończy prace polowe. 



Na pasterkę odprawianą o północy wybiera się do dziś większość domowników. Pasterkę 

rozpoczynała, i obecnie w niektórych kościołach na Podlasiu rozpoczyna, gra na ligaw-

ce. 

Jednym z najbardziej popularnych dań zarówno kiedyś, jak i dziś jest kutia - tradycyjna 

potrawa kuchni kresowej. Jest przyrządzana z pęczaku, ziaren maku, miodu, bakalii, 

orzechów i rodzynek. Nasiona maku posiadają właściwości usypiające, co w ludowej 

tradycji wiązało mak ze śmiercią. Wierzono, że spożycie maku pozwalało przekroczyć 

granicę między światem żywych i zmarłych. Podawano też gotowaną kapustę z grzyba-

mi, gotowane ziemniaki, suszone gruszki czy różne dania ze śledzi. 

Po kolacji rozpoczynały się wróżby, których głównym celem po dziś dzień było i jest po-

znanie przyszłości. Najpopularniejsze były przepowiednie o charakterze matrymonial-

nym. Panny na wydaniu po wieczerzy wigilijnej 

wychodziły z domu i uderzały drewnianą łyżką w 

płot i nasłuchiwały skąd będzie słychać szczeka-

nie psa. Z tego właśnie kierunku miał przybyć ka-

waler starający się o ich rękę. 

 

Gospodarze chodzili do stajni, bo chcieli posłu-

chać bydła, które tuż po północy miało przemówić ludzkim głosem. Zwierzęta miały po-

dobno rozmawiać o nadchodzącej śmierci gospodarza. Po wieczerzy śpiewano tradycyj-

nie kolędy. Większość z nich niestety już jednak zanikła. 

Adrian Józefowicz kl.1cg 

STR.6 Święta, Święta i po świętach    Oksford 



Wilijům 

To tak nazywa się śląska wigilia, inaczej nazywana jest śwjyntym wječorym. W wigilię 

na nogach powinno się być już od rana i nikogo nie budzić, każdy musi wstać sam. Waż-

ne żeby w wigilię podejmować ważne decyzje, jaka wigilia taki cały rok. 

 
Potrawy  

Wiele potraw podczas śląskiej wigilii 

jest takich samych jak na naszych sto-

łach. Zupa, której nie zobaczymy na Ma-

zowszu to siemieniotka,  zupa z nasion 

(siemion) konopi, podawana wraz z ka-

szą tatarczaną( pogańską) lub grzanka-

mi. Podczas śląskiej wieczerzy zjemy 

rolmopsy, makiełki (makówki). Bardzo 

znaną potrawą jest moczka, czyli kawał-

ki ciemnego piernika z migdałami, ro-

dzynkami i orzechami laskowymi, 

wszystkie składniki są moczone w dużej 

ilości wody.  

Tradycje 

Ślązacy pod obrusem kładą portfel z ry-

bimi łuskami, aby w nadchodzącym roku 

zapewnić dostatek pieniędzy. Robione są 

wieńce adwentowe                            

(Niem. Adventskranz), które są bardzo 

popularne w Niemczech. Jest to stroik z 

4 świecami, co niedziele zapala się jed-

ną z nich. Wielu Ślązaków udaje się zo-

baczyć szopki bożonarodzeniowe. Naj-

większa żywa szopka na górnym śląsku 

znajduje się w Paniewnikach. 
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Dzieciątko Jezus 

Śląskie dzieci nie dostają prezentów od 

świętego Mikołaja, lecz od dzieciątka 

Jezus. Wyjątkiem jest Śląsk Cieszyński 

– tam dzieci dostają prezenty od Anioł-

ka. Ciekawostka jest, że we wsi Wysoka 

pod Wadowicami najmłodsi otrzymują 

prezenty tylko 6 grudnia.  

 

Symbolika 

Pod wigilijny stół kładziono siekierę. 

Miała ona znaczenie symboliczne. Po-

winno ustrzec domowników przed złem. 

Dodatkowo pod obrus wkładano sianko 

i portfel z łuskami(tak jak wyżej napisa-

łem), oraz pieniążek pod talerzyk.  

 

Świeca 

Na wigilijnym stole ślązacy palą            

świece, jeśli ta: 

- ładnie się pali, oznacza to                       

pomyślny rok dla wszystkich, 

- dym z niej ciągnie w kierunku drzwi, 

oznacza to, że ktoś wkrótce opuści ro-

dzinny dom, 

- zgaśnie, zwiastuje śmierć. 

Tomasz Nieborek kl.1cg 
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Święta na Podhalu – kiedyś i dziś  
 

W każdym zakątku Polski ludzie posiadają własne, unikalne tradycje zwią-

zane ze świętami Bożego Narodzenia. Nie inaczej jest na Podhalu, gdzie 

przekazywane są one z pokolenia na pokolenie i stanowią bardzo ważny 

element okresu świątecznego. 

 

Tradycje świąt Górali z Podhala 

 

 

 

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT 

Boże Narodzenie poprzedza okres 

adwentu, w którym to obowiązują 

określone zasady odnośnie spoży-

wanych dań. Dawniej ściśle prze-

strzegane, obecnie są traktowane z 

lekkim przymrużeniem oka. Według 

tradycji w okresie tym powinno się 

unikać jedzenia mięsa i tłuszczy, a 

do potraw używać tylko mleka. Spo-

żywanie alkoholu, w tym okrasie jest 

również surowo zabronione. 

WIGILIA  

Post, który rozpoczął się w okresie 

adwentu, kończony jest podczas uro-

czystej wigilijnej wieczerzy. Przed 

rozpoczęciem wieczerzy gazda jako 

gospodarz domu bierze opłatek i roz-

poczyna składanie życzeń, dzieląc  

się nim z całą rodziną. Po życzeniach 

wszyscy zasiadają do wspólnej kola-

cji. Na wigilijnym stole powinno zna-

leźć się dwanaście dań, a pod obru-

sem pachnące sianko, symbolizujące 

narodziny Jezusa w Betlejem. Nie po-

winno także, zabraknąć wolnego na-

krycia, które dawniej stawiano, aby 

„bida się najadła i dała spokój”, a 

obecnie jest ono przygotowane dla 

niespodziewanego gościa. Przed pół-

nocą wszyscy domownicy udają się 

do kościoła na pasterkę, gdzie śpie-

wane są góralskie kolędy. Dawniej 

podczas wieczerzy wigilijnej jadano 

postną kapustę z ziemniakami i grzyba-

mi, kluski ziemniaczane, kołacze.  
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MAGICZNE OBRZĘDY  

ŚWIĄTECZNE 

Dawniej na Podhalu przygotowanie do wi-

gilii oznaczało wykonanie szeregu magicz-

nych zabiegów i gestów, mających na celu 

zapewnienie dobrobytu i szczęścia w nad-

chodzącym roku. W święta ludowa sym-

bolika i wierzenia przeplatały się z religią . 

Zabiegi magiczne tego wigilijnego dnia 

naprawdę ważne. Ich echa są obecne i te-

raz, choć często nie zdajemy sobie z tego 

sprawy. Dawno temu w Wigilię z samego 

rana domownicy obmywali się w wodzie, 

do której wrzucano kilka pieniążków. Do-

brą wróżbą było pojawienie się w domu w 

Wigilię, jako pierwszego gościa mężczy-

zny, kobieta przynieść mogła tylko pecha i 

nieszczęście w nadchodzącym nowym ro-

ku. 

 W tym dniu nie wolno było niczego poży-

czać, a gospodarze wykonywali cały sze-

reg zabiegów magicznych, mających za-

pewnić urodzaj w gospodarstwie.  

Na Spiszu i Orawie kobiety zarabiające 

ciasto szły do ogrodu z rękami nim oble-

pionymi i obejmowały drzewa owocowe. 

Po co? Aby dobrze obrodziły w kolej-

nym roku.  

 

Na Orawie gospodarze idąc z kolei do 

swych obór ubierali się grubo i ciepło po 

25 I 26 GRUDNIA 

Boże Narodzenie to dzień poświęcony dla 

rodziny, w którym nie odwiedza się niko-

go i należy powstrzymać się od jakichkol-

wiek prac domowych. 

 
Drugi Dzień Świąt czyli Dzień świętego 

Szczepana, to czas wzajemnych odwiedzin 

i wspólnego śpiewania kolęd. Od tego 

dnia, do Trzech Króli, rozpoczyna się rów-

nież kolędowanie, w którym najczęściej 

przebrane dzieci chodzą po domach i śpie-

wają dla ich mieszkańców. Drugiego dnia, 

czyli w samo Boże Narodzenie z Betlejem-

kiem, czyli tzn. przedstawieniem kolędni-

czym chodziły całe grupy, najczęściej mło-

dych osób.  

W przedstawieniu udział brali: baca, dwóch 

juhasów, stary pasterz, trzej królowie i 

anioł. Spotykano również grupy kolędników 

z "kozą", a między Nowym Rokiem i świę-

tem Trzech Króli chodzono z "trzejkrólową 

gwiazdą", czyli trzech chłopców przebra-

nych za królów (dwóch białych i jeden czar-

ny), którym towarzyszyła Betlejemska 

Gwiazda. Przedstawienia kolędnicze w tra-

dycji Podhala, są obecne do dziś. Tuż po 

Świętach Bożego Narodzenia organizowane 

są także na terenach wielu gmin przeglądy i 

konkursy dla kolędników.   
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to, aby bydło chowało się zdrowo i było tłu-

ste. Konie z rana prowadzono natomiast do 

rzeki i kropiono je tam wodą. Dlaczego? 

Aby byłe silne. Kurom zaś sypano w Wigilię 

ziarno do obręczy, aby trzymały się w gro-

madzie i nie gubiły jajek.  

 

Gospodarze od rana rąbali drzewo, a po połu-

dniu szli do lasu początkowo po podłaźniczkę, 

a później po choinkę, gdy ta była już znana w 

podhalańskiej tradycji.  

Teraz choinkę ubiera się często w domach na-

wet z początkiem grudnia, jest ona obecna w 

sklepach, centrach handlowych już w listopa-

dzie. Nasi przodkowie do choinki przywiązy-

wali ogromną wagę. Wnoszenie drzewka do 

domu miało wielkie znaczenie i charakter uro-

czysty.  

 

źródło: zdj..:  http://muzeumtatrzanskie.pl/wigilia-na-podhalu/  

Aleksandra Staszewska 

http://muzeumtatrzanskie.pl/wigilia-na-podhalu/
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WIGILIA REDAKCYJNA 

 W ramach wigilii koła redakcyjnego,  spotkaliśmy się w kuchni  

CAF-u, aby upiec świąteczny piernik oraz przygotować jedną z potraw wi-

gilijnych popularną w innych regionach Polski. Naszą potrawą były            

Makiełki tradycyjna potrawa wigilijna w Wielkopolsce, znana są również 

w regionie łódzkim oraz pod nazwą makówki - na Śląsku.  

Gotując odtworzyliśmy przepis Anny Starmach – autorki książek kuchar-

skich i portalu kulinarnego oraz jurorki polskich edycji MasterChef – nieco 

go ulepszając. Cały proces prac w kuchni przebiegał pod bacz- 

nym okiem naszych redakcyjnych krytyków kulinarnych.  Dodatkowo 

spróbowaliśmy swoich sił w przygotowaniu deseru, którym był tradycyjny 

świąteczny piernik. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/MasterChef_Polska
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Składniki 

 400 gmakaronu na łazanki 

 600 g maku 

 200 g rodzynek 

 100 g migdałów (najlepiej bez skórki) 

 100 g orzechów włoskich 

 100 g suszonych śliwek 

 100 g suszonych moreli 

 100 g suszonych daktyli 

 100 g kandyzowanej skórki pomarań-

czowej 

 80 g masła 

 200 ml miodu 

Przepis na Makiełki 
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Jak przygotować? 
 
 

 
W garnku umieść mak, zalej mlekiem, gotuj na niewielkim ogniu 

przez około 30 minut. Po tym czasie odsącz mak na sicie, a następ-

nie zmiel dwukrotnie w maszynce do mięsa (wybierz najdrobniejsze 

sitko). Wszystkie orzechy i bakalie drobno posiekaj. 

W dużym rondlu roztop masło, dodaj miód, wymieszaj. 

Do rondla dodaj wszystkie bakalie oraz mak i konfiturę. 

Mieszaj i podgrzewaj. Spróbuj – jeśli zajdzie potrzeba, dodaj więcej 

maku, jeśli masa będzie za gęsta, dodaj trochę mleka, które zostało 

Ci z gotowania maku. Makaron ugotuj wg instrukcji na opakowaniu, 

odcedź i umieść ponownie w garnku. 

Do garnka dodaj masę makową, wymieszaj i jeśli masa nie była cie-

pła – podgrzej 
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Zespół Redakcyjny 



Listopad/ Grudzień/Styczeń 

STR.16 Aktualności Oksford 

 7 listopada podsumowaliśmy konkurs "Bądź jak Noblistka. Spośród 37 lepiejów i kilku 

innych rymowanek, jury wyróżniło 9 najlepszych prac slodyczami, dlugopisami i zakład-

kami do książek. Nagrodzono 20 uczestników konkursu. Gratulujemy! 

 Oto wyróżnione lepieje: 

Lepiej poznać "lepieje" Szymborskiej, niz mieć widzenie bardzo wąskie.  

Lepiej polubić się z "Panem Tadeuszem" niż z braku wiedzy cierpieć katusze.  

Lepiej "Dziady" ugryźć raz, niż bezczynnie tracić czas.  

Lepiej czytać "Ferdydurke", niż wciąż gapić się w komórkę  

Lepiej kojarzyć "Lalke" z pozytywizmu czasami, niż się zajmować na lekcji mało ważnymi 

rzeczami.  

Lepsza awangardowa powieść Gombrowicza, niz kulinarne książki Roberta Makłowicza. 

Lepsze noblistki Tokarczuk utwory, niż z byle jakiego filmu potwory.  

Lepiej czytać "Lalke" Prusa, niż nocami słuchać bluesa. 

Lepiej zapoznać się ze szkolnymi lekturami, niż płakać bez końca nad złymi wynikami. 

04.11 Obejrzenie sztuki pt. Exterminator w Teatrze Dramatycznym w Warszawie 

05.11  Spektakl w Teatrze Dramatycznym w Warszawie 

08.11 Wyjazd do Sejmu w ramach przedmiotu Prawo Społeczne oraz Edukacja Prawna 

03.12 Wizyta w Ministerstwie Zdrowia. Wykład na temat zawodów medycznych oraz 

zwiedzanie Pałacu Paca 

11.12  Zawody tenisa stołowego 

11.12 Filtry warszawskie-edukacja ekologiczna, doradztwo zawodowe 

11.12 Lekcja muzealna Świat mitów w Muzeum Narodowym w Warszawie 
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Adrian Józefowicz 1cg 

13.12 Przysposobienie zawodowe. Przygotowanie uczniów do samodzielnego reali-

zowania przedsiewzięcia o charakterze ekonomicznym. Wycieczka na Giełde Pa-

pierów Wartościowych 

15.01 Mistrzostwa Powiatu w Kometce 

22.01 Wyjazd do Teatru Dramatycznego w Warszawie klas: 1cg, 2c, 3a 

29.01 Przysposobienie do zawodu. Utrwalanie wiedzy geologicznej (minerały i skały). 

Budowa materii nieożywionej. Geneza powstawania skal, Nabywanie umiejętności 

rozpoznawania podstawowych skał i minerałów.—klasa Ic 

31.01 Wyjazd do Teatru Buffo na Musical Metro w Warszawie  - kl. 1b 

Informacja o wyborach 
 

Drodzy Uczniowie! 
Dnia 22 listopada 2019 r. w szkole odbyły się wybory do Samorzą-
du Szkolnego na kadencję 2019/20. Zgłoszonych zostało jedenastu 

kandydatów, ze wszystkich klas pierwszych i drugich liceum. 

Wybrany na rolę przewodniczącego Samorządu został                    
Antoni Sałański z klasy IAG.  

Na stanowiska zastępców przewodniczącego wytypowane zostały 
Nikola Kotowska (klasa IA) oraz Wiktoria Żelazowska (klasa IIB). 

Skarbnikiem Samorządu został Maksymilian Leończuk (klasa 
IBG), a sekretarzem Natalia Jaźwińska (klasa ID).  

Kacper Osiecki kl. 2A 
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Zapomniane zwyczaje noworoczne  

 Czy słyszeliście kiedyś powiedzenie „Jaki cały rok, taki nowy rok?”. 
Skąd to się wzięło i jakie ma korzenie. Przejrzyjmy jakie tradycje i 
zwyczaje noworoczne znają nasze babcie i prababcie. Które z nich są 
zapomniane, a które kultywowane i w jakich miejscach Polski.  

 W dzisiejszych czasach  świętując sylwestra gromadzimy się na wspólnych 

zabawach, bankietach, kolacjach gdzie króluje wesoła muzyka i tańce, a gdy ze-

gary wybijają północ wznosimy toast szampanem a zewsząd dobiega huk wybu-

chających petard.  

Tam gdzie jest to możliwe wierni o północy podążają do kościołów na uroczystą 

mszę świętą, modlić się o pomyślność w Nowym Roku. Zaś w mniejszych miej-

scowościach wierzy się, że dostatek i pomyślność zapewni przyjmowanie kolędni-

ków, którzy w tym okresie chodzą po domach z gwiazdą, z turoniem*, przebrani 

za jasełkowe postacie.  

Kiedyś wierzenia były zupełnie inne. W noc sylwestrową i Nowy Rok nie mogło 

zabraknąć w domu opału, wody i ognia. Gospodarze znosili do izb zapasy drwa, 

kiedy to gospodynie czerpały wodę ze studni i zabezpieczały żar w popielniku, 

aby swobodnie rozdmuchać ogień w noworoczny poranek. Wówczas wierzono, 

że obfite zapasy w spiżarni miały odgonić biedę. W sylwestra nie można było zaj-

mować się sprzątaniem, a szczególnie wymiatać śmieci, aby „nie wymieść szczę-

ścia z domu”. 

*turoń - maszkara przedstawiająca rogate, czarne i włochate zwierzę z kłapiącą paszczą, występujące w widowiskach obrzę-
dowych ludu polskiego. 
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Dziewczęta będące pannami starały się założyć w pierwszym dniu roku jakikol-

wiek nowy element garderoby - miało to zapewnić powodzenie u płci przeciw-

nej. Tradycją, która również została zapomniana było otwieranie drzwi na 

oścież zaraz po przebudzeniu, aby zaprosić nowy rok do środka. Wierzono, że 

był to ważny, magiczny dzień, odwzorowujący przyszłość, dlatego należało 

uważnie obserwować wszystkie wydarzenia i zjawiska, aby odczytać wróżby na 

nadchodzące dni.  

Wierzenia różniły się od siebie w różnych regionach Polski.  

 

 Na Mazowszu w noc sylwestrową gospodarze robili sobie nawzajem dowci-

py - zatykali kominy, wciągali wozy na dach stodoły, kradli furtki i bramy. 

Kradzieże były traktowane żartobliwie.  Tego dnia również dziewczęta wy-

kradały chłopcom części garderoby, a ci musieli wykupić je wieczorem na 

zabawie z tańcami, płacąc kapeli i fundując poczęstunek. Kawalerowie na-

tomiast wcześnie rano robili psoty gospodarzom mającym na wydaniu cór-

ki: rozbierali wozy i wciągali je na dach, chowali narzędzia, bębnili w okna 

lub smarowali je sadzą i farbą oraz zatykali kominy. 

 

 Na Kaszubach wypędzano podczas zabawy stary rok, obchodząc wieś z ha-

łasującymi klekotkami.  

 Na Podhalu górale wrzucali monetę do miski z wodą, w której się myli, oraz 

obowiązkowo wkładali kilka drobnych monet do kieszeni.  

 

 Na Pomorzu gospodarze obwiązywali drzewka owocowe w sadzie powró-

słami uplecionymi ze snopów stawianych w Wigilię w izbie i wtykali w nie 

małe krzyżyki upieczone z ciasta, aby zapewnić urodzaj na owoce. 

 

Obchody Nowego Roku mają swoje korzenie w rzymskich tradycjach an-

tycznych. Jest to pierwszy dzień roku w kalendarzu gregoriańskim, powstałym 

w wyniku reformy przeprowadzonej w 1582 roku przez papieża Grzegorza XIII. 

Łączy się z nim wiele tradycji ludowych nawiązujących w polskiej obrzędowości 

do Bożego Narodzenia i prób zaklęcia przyszłości „na pomyślność”.                
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Uważano zatem, że przebieg 1 stycznia de-

cyduje o przebiegu całego roku. Przysło-

wie: „Jaki Nowy Rok, taki cały rok”. Sądzono 

również, że Nowy Rok sprzyja działaniom mogą-

cym zapewnić zdrowie, dostatek, urodzaj i szczę-

ście oraz różnym wróżbom. Starano się spędzić 

Nowy Rok w zgodzie i radości, aby cały rok był 

szczęśliwy i wesoły. 

W Nowy Rok należało wstać wcześnie rano, aby 

zapobiec ospałości i lenistwu, umyć się w zimnej 

wodzie, w misce, na dnie której spoczywał srebr-

ny pieniądz dla zdrowia i urody. W niektórych re-

gionach fornale dworscy, synowie gospodarscy i parobcy oraz przebierańcy nowo-

roczni witali Nowy Rok głośnym strzelaniem z batów na wiwat i aby wystraszyć 

zło. Na Pomorzu zachodnim W Nowy Rok nie należało udzielać żadnych pożyczek, 

aby szczęście i dostatek nie opuściły domu. Na drzewach w sadzie wieszano na 

obfitość owoców kłosy pełne ziaren. W Wielkopolsce w sadach lub na podwórku 

palono snopek słomy, symbolizujący stary rok i 

wszystkie ubiegłoroczne kłopoty i niepowodzenia. 

W Sylwestra dziewczęta piekły fafernuchy, czyli 

twarde kulki lub prostokąty, romby, ze słodkiego, 

pieprznego i korzennego ciasta, zagniatanego z 

dodatkiem marchwi, tartego pasternaku i miodu, 

przypominające orzechy włoskie, i częstowały ni-

mi przychodzących w Nowy Rok z wizytą kawale-

rów.  

 

Występowały też powszechnie wróżby meteorolo-

giczne, które zwykle ujęte były w przysłowia: „Jak 

Nowy Rok jasny i chłodny, będzie roczek pogodny 

i płodny”; „Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy ro-
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czek najpłodniejszy”; „Jak Nowy Rok mglisty, 

zjedzą kapustę glisty”. W Nowy Rok przychodzili 

do domów kolędnicy z szopką, Herody, 

„maszkary” zwierzęce, takie jak turoń, koń czy 

niedźwiedź, jak również dziady noworoczne, ro-

gale (na Warmii i Mazurach) oraz mama nowo-

roczna (na Pomorzu Zachodnim). 

Popularne też były życzenia noworoczne, które 

zachowały się w formułach oraz nadrukach na 

noworocznych kartkach pocztowych. Co cieka-

we, napisowi „Do siego roku” często towarzy-

szyli kominiarze mający przynieść dobrobyt. 
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Nowy Rok — Nowy ja! 

 

„Nowy rok, nowy ja!”... tak jak co roku internauci śmieją się tworząc memy o postanowie-
niach. Wiele osób formułuje postanowienia noworoczne. Ile z nich zostanie dotrzymanych? Nie 

mamy statystyk, ale życie mówi nam, że niewiele. W Nowym Roku schudnę, zacznę biegać... Kto z 
nas choć raz nie obiecywał tego sobie w sylwestra o północy? Postanowienia noworoczne są tak 

samo popularne, jak ich nierealizowanie.  

 

Nowy Rok, nowy ja?  

Koniec roku skłania nas do refleksji nad minionym czasem. Jest 

to dobra motywacja do podjęcia nowych działań i zmian w na-
szym życiu. Stąd też niezwykle popularne są postanowienia no-
woroczne, które formułuje wiele osób. Problem jednak w tym, że 

nie jest łatwo nam ich przestrzegać. Może zatem powinniśmy ob-
myśleć plan działania, który będzie skuteczny. Stwórzmy listę, 
powieśmy ją na tablicy korkowej lub na lodówce. Podzielmy so-

bie nasze cele i przyporządkujmy je do danego miesiąca w roku. 
Takie realizowanie krok po kroczku będzie na pewno łatwiejsze 
niż branie na siebie wszystkiego naraz.  

Wiele osób ma podobne lub co roku takie same postanowienia 

noworoczne. Najczęściej obiecujemy sobie: 

 schudnąć 

 rzucić palenie 

 zacząć uprawiać sport 

 oszczędzać pieniądze 

 
A może powinniśmy pomyśleć o naszym samorozwoju? 

„W nowym roku zapiszę się na zajęcia taneczne do Egurola Studio Dance”, „W nowym roku zapiszę 

się na kurs malarstwa”, „Od nowego roku pójdę na lekcje śpiewu do pobliskiej fundacji”, „Od nowego 

roku zacznę czytać książki, które lubię, ale o nich zapomniałem”, „Zacznę uczęszczać na lekcję tenisa 

ziemnego”.  

Mogą to być oczywiście takie cele i postanowienia jak: „Zdobędę 5 z matematyki”, „Odłożę pieniądze 

na wakacje”, czy „Nie wdam się w tym roku w żadną bójkę”.  

Pamiętajmy, że robiąc coś dla siebie, pozwalamy na pójście o krok do przodu, zaspakajamy swoje po-

trzeby psychiczne i fizyczne. Poprawia się nasze samopoczucie, oraz samopoczucie ludzi, którzy są 

wokół nas, są dla nas ważni. Z pozytywnym nastawieniem na zmiany, na pewno nam się uda.  

Obalmy wspólnie stereotyp mówiący, że postanowienia noworoczne to tylko mit i słowa rzucane 

na wiatr!  
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Najpopularniejsze memy: 
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Książki Optimus Maximus  

O co mi chodzi i skąd nagle ta łacina? Jaka najlepsza, największa?              

I czemu haiku? Chwila… jacy bogowie? 

 A no normalni bogowie, greccy. A o jakich myśle-
liście? Znaczy mogłabym wam powiedzieć o książce, 
(bo to recenzja) z mitologią nordycką, ale już było… o 
egipskiej zrobię kiedyś. Na razie Grecka.  

 Osobiście uwielbiam książki Ricka Rordiana. 
Wszystkie. Jak długo nie miałabym z nimi styczności 
tak zawsze nowe książki tego pisarza wprawiają mnie 
w podekscytowanie. Te dzieła przyciągają nas rozbu-
dowanym światem bogów z mitologii greckiej, rzym-
skiej, nordyckiej czy egipskiej. Zależy, którą serie 
książek wybierzesz. J 

a jestem tu by opisać najnowszą serie książek Ricka 
Rordiana, czyli „ Apollo i boskie próby”. 

  

W tej serii światy bogów greckich i rzymskich przepla-
tają się. 
Apollo, bóg łucznictwa, słońca, przepowied-
ni, sztuki lecznictwa i innych ważnych rzeczy 
spada na zie-
mie 

(dosłownie, prosto do kontenera na śmieci). Na swojej 
drodze spotyka młodą Meg, heroske. Razem z nią po-
dróżuje wiele, WIELE kilometrów by powstrzymać 
nowo powstały triumwirat. Triumwirat złożony jest z 
jednych z najgorszych  (w tym wypadku synonim do 
„najgorsi” to najbrutalniejsi albo najbardziej podli) ce-
sarzy świata starożytnego Rzymu. Cesarze Neron, 
Kommodus oraz Kaligula weszli w porozumienie 
chcąc… tak w ogóle to, co? Pozbyć się bogów? Wy-
niszczyć wszystkie bezpieczne miejsca herosów razem 
z nimi? Musisz przeczytać mój drogi czytelniku. Za-
głębić się w tą książkę tak mocno jak strzały Artemidy 
i Apollo w czternastkę dzieci Niobe (taki mit, powinni-
ście znać, jak nie znacie to lepiej nie mówcie tego wa-
szej nauczycielce od polskiego). 

 Ale chwila… Jak starożytni rzymscy cesarze tra-
fili do świata teraźniejszego? Wybaczcie, ale zapo-
mniałam powiedzieć wam, że to wszystko dzieje się w naszych czasach… no trudno, 
już wiecie hah. Już śpieszę z odpowiedzią… otóż… Nie mam pojęcia!  Bohaterowie też 

Triumwirat- polityczny sojusz trzech osób lub 

stron. Pierwszy triumwirat składał się z Gajusza 

Juliusza Cezara ( tego Julka Cezara) Gnejusza 

Pompejusza i Marka Krassusa w VI r. p.n.e.  
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do końca nie wiedzą, czemu teraz i czemu tak, i w ogóle, 
CZEMU? Najpewniej stało się to, gdy Wrota Śmierci w 
Hadesie były przez jakiś czas otwarte, chcesz wiedzieć 
dlaczego? Dwie poprzednie serie „Percy Jackson i bogo-
wie olimpijscy” i „Olimpijscy Herosi” czekają na ciebie. 
Nie każ im na siebie czekać czytelniku. Zwłaszcza, gdy 
ciebie też pasjonuje świat bogów, mitów oraz różnych 
kataklizmów.  

 Uwierzcie mi, że po przeczytaniu którejkolwiek z 
książek Ricka Rordiana zagniecie każdego nauczyciela 
czy nauczycielkę historii, czy może nawet polskiego (z 
dużym naciskiem na „może”). 

 Wracając jeszcze do Apolla. Teatralność byłego bo-
ga jest jedną z cudowniejszych rzeczy w książce. Boha-
ter jest świetnie napisany. Nie ma, do czego się przycze-
pić, żadnych niedociągnięć. On jak i cała książka to 
kwintesencja dobrej akcji, przygody oraz często dobrego 
humoru. Można przy niej płakać na dwa sposoby, czyli z 
śmiechu albo ze smutku. Sceny smutne też się oczywiście zdarzają, inaczej nie byłaby to 
dobra książka. 

 A teraz moment, na który wszyscy czekali. Każdy z rozdziałów zaczyna się od haiku 
utworzonego przez samego Apolla (narrator pierwszoosobowy jakby, kto pytał). Przykła-
dy: 

 Na koniec jeszcze tak nadmienię. Nie lubisz mito-
logii greckiej ani rzymskiej? Proszę, oto seria „Kroniki 
rodu Kane” pełna świata egipskiego. Nauczysz się czy-
tać hieroglify lub świetnego sposobu jak nie dopuścić, 
aby Apopis zjadł boga słońca Ra. 

 Starożytny Egipt też odpada? A co powiesz na 
światy Nordyckie? Seria „Magnus Chase i Bogowie 
Asgardu” też stoją na półce w empiku. Przed wami nie 
tylko Midgard, ale również Alfheim, Muspellheim, 
Asgard, Wanaheim i reszta z dziewięciu światów, któ-
rych nazw pewnie i tak nie zapamiętacie, ale można pró-
bować haha.       

Ciekawostki: Prawdziwe imię Kaliguli to Juliusz Cezar August Germanik, był trze-
cim cesarzem Rzymu. Kaligae to rodzaj rzymskich butów noszonych przez żołnierzy, 
młody Kaligula nosił je, przez co dorośli żołnierze taki dali mu przydomek. 

Oda do hot-doga 

Oranżada i chipsy 

Nic nie mam chłopie 

Nie ma taksówki  

Bla -bla  car zawodzi 

Mama mnie podwiezie 

Berek z duchami zara-

zy 

Mam cię i jesteś za-

kaźny 

Dobrej zabawy. LOL 

Wiktoria Kulesza kl. 2b 
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„Wiedźmin” – saga na dziś 

W ostatnim czasie sporo mówiło się o serialu wydanym przez nerflixa - 

"The witcher". Jednak tak na prawdę dlaczego akurat ta saga książek? 

Co jest w niej wyjątkowego? 

 

O czym tak naprawdę jest cała saga? 

Wiedźmin – jeden z najpopularniejszych polskich bohaterów fantasy wprowadza nas w nie-

zwykłą podróż po Królestwie Północy, gdzie poznajemy świat rządzący się zupełnie innymi 

prawami, a za każdym rogiem czekają, niebezpieczne przygody i magiczne stwory. 

Andrzej Sapkowski swoją mistrzowską sagę o Geralcie z Rivii zrodził publikowanymi na ła-

mach "Fantastyki" opowiadaniami. Te z czasem dostały nowe życie przekształcają się w więk-

sze historie, oparte na słowiańskich baśniach, podaniach i legendach, odpowiadając losy wy-

szkolonego do zabijania potworów, wojownika. 

Dynamiczna akcja, wyraziści bohaterowie, błyskotliwe dialogi oraz inteligentny humor – rze-

czywistość, która wyszła spod pióra  Sapkowskiego działa na wyobraźnię, pobudza do myśle-

nia i przenosi na zupełnie nowy poziom literackich przeżyć. "Wiedźmin" to inspirująca, bły-

skotliwa, doceniana na całym świecie fantastyka z najwyższej półki. 

Pełny pakiet "sagi o wiedźminie" wraz z tomami opowiadań osadzonymi w nie przeciętnym 

uniwersum, autorstwa uwielbianego przez czytelników i krytykę mistrza tego gatunku, An-

drzeja Sapkowskiego. 

 

W skład pakietu wchodzą: 

"Ostatnie życzenie" 

"Miecz przeznaczenia" 

"Sezon burz" 

"Krew elfów" 

"Chrzest ognia" 

"Czas pogardy" 

"Wieża Jaskółki" 

"Pani Jeziora"  

 

Serial wyprodukowany przez platformę - netfix jest dobrą opcją, aby rozpocząć swoją 

przygodę z sagą wiedźmina. Wczuć się w klimat fantasy, poznać losy Rzeźnika z 

Blaviken, czy zainspirować się słowiańskimi legendami. Wielcy fani twórczości         

Sapkowskiego również znajdą w nim coś dla siebie. Poznają losy Geralta w nieco in-

nej wersji, interpretacji, a przygody wiedźmina po raz kolejny mogą ich zaskoczyć.  

Zuzanna Wicka kl. 1bg 
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„Dziwny przypadek psa nocną porą” 
 

 

22 stycznia wraz z klasą i nauczycielami wybraliśmy się do 

teatru dramatycznego m.st. Warszawy na spektakl pt. ”Dziwny 

przypadek psa nocną porą”. 

 

 Jest to adaptacja powieści 

Marka Haddona pod takim samym 

tytułem. Głównym bohaterem jest 

Christopher Boone – mieszkający 

w Wielkiej Brytanii w mieście 

Swindon, piętnastoletni, auty-

styczny chłopiec, mistrz matema-

tyki i astronomii.  

 Cała historia rozpoczyna się 

od znalezienia przez chłopca za-

mordowanego psa swojej sąsiadki. 

Christopher jest chory na Zespół 

Aspergera, więc nie lubi obcych, 

kontaktów z ludźmi, ciężko się z 

nim dogadać, należy mówić pro-

stym językiem. Został oskarżony 

o zabicie owego psa, wtedy za-

czął szukać winnego na własną 

rękę. Po drodze spotkało go wie-

le przygód, odkrył sekrety ro-

dzinne, przez które wyruszył w 

podróż do Londynu. Mimo tego, że 

nigdy nie opuszczał swojego mia-

steczka to udało mu się samo-

dzielnie dojechać do celu.  

 Sztuka ta nie jest komedią, 

niektórych rzeczy trzeba się do-

myślać i samemu je wywnioskować.  

 

Moim zdaniem warto ją obejrzeć. 

Jeśli jesteś ciekawy/a jak do-

kładnie potoczyły się losy Chri-

stophera to możesz się na nią 

wybrać do Teatru Dramatycznego 

m. st. Warszawy.  

Źródło: http://teatrdramatyczny.pl/dziwny-przypadek-psa-nocna-pora-9  

Tomasz Nieborek kl.1cg 

http://teatrdramatyczny.pl/dziwny-przypadek-psa-nocna-pora-9
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 W tym roku oznak zimy mogliśmy zauważyć niewiele. Jednak w niektórych 
miejscach Polski można było wdepnąć w śnieg. Zobaczmy, więc jakie momenty 
kojarzące się z tą porą roku zdołał uchwycić obiektyw aparatu. 

ZIMA 
w obiektywie  
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Weronika Kurlanda kl. 1bg  
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WIELKIE GRANIE POMAGANIE 

 

Wydarzenie to odbywa się w całej Polsce. W tym 

roku działało około 1700 sztabów a pomagało 
około 120 tys. Wolontariuszy. WOŚP nie odbyło 

się tylko w Polsce, ale także na całym świecie, np. 

:na Bali, w Australii, w USA, w Niemczech itp. 
Głównym miejscem jest plac bankowy w Warsza-

wie.  

12.01.2020r.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

ruszyła po raz 28. W tym roku WOŚP grał dla zapew-

nienia najwyższych standardów diagnostycznych i 

leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Za 

sterami orkiestry jak zawsze stał wielki człowiek – 

Jerzy Owsiak..  

Podczas koncertów na scenę wyszedł Jurek Owsiak i 
poprosił o zagranie hymnu Australii dla uczczenia 

ofiar ogromnych pożarów na tamtym terenie. Pod-
czas hymnu została rozciągnięta ogromna flaga Au-

stralii. Jurek wielkie chapeau  bas. 

 

Finał WOŚP odbył się w Markach już 15 raz. Za-

zwyczaj cała zabawa miała miejsce w Sp4 przy 
ulicy Dużej. We wrześniu szkoła przeniosła się do 
nowoczesnego budynku – MCER, tam właśnie od-

był się finał. Podczas którego pomagało wielu 
uczniów z naszej szkoły. W tym roku zebraliśmy 

ćwierć miliona, bowiem 253 426,08zł!                    
Markowianie jesteście Super!  
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Finał się zakończył, lecz orkiestra nadal gra, cały czas można brać udział w aukcjach internetowych a 

to niektóre z nich*: 

- kolacja z Mikiem Tysonem - aktualna cena: 40 500,00zł  

- Samochód-legenda z serialu Knight Rider – aktualna cena: 100 400,00zł 

- Wizyta w Pradze z Agnieszką Holland – aktualna cena: 12 100,00zł 

- Tydzień na Zanzibarze u Katarzyny Werner – aktualna cena: 25 100,00 zł 

- Dzień w Sądzie Najwyższym – aktualna cena: 20 000,00zł 

- Podwodna kolacja dla 2os. w samym sercu Afryki – aktualna cena: 4 050,00zł 

- Samochód osobowy marki VW Golf 2 – aktualna cena: 29 000zł 

*(Dane na dzień 14.01.2020r. Ceny mogły się zwiększyć lub aukcje zakończyć) 

 

Ogólnie w tym roku orkiestra zebrała 115 362 864 zł!!! 

A przez wszystkie 28 finałów ponad 1mld zł!!! 

Na szczytne cele, ponieważ prawie każdy z nas skorzystał ze sprzętu WOŚP, są niemal w 
każdym polskim szpitalu. 
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 Misją fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego           

Pacjenta na świcie potrzebującego przeszczepienie komórek       

macierzystych szpiku.  

Fundacja DKMS (niem. "Deutsche KnochenMarkSpenderdatei" - 

Niemiecki Rejestr Dawców Szpiku Kostnego)- działa w Polsce 

od 2008 roku. W ciągu 10 lat Fundacja zarejestrowała         

w Polsce ponad 1 436 000 potencjalnych Dawców. To prawdopo-

dobieństwo ocalenia 1 436 000 osób, to szansa dla tak wiele 

ludzi na życie.  

 

DKMS jest inicjatorem Akcji #KOMÓRKOMANIA , która jest idealnym sposo-
bem na zaangażowanie się w inicjatywę ratującą ludzkie życia. Dołączenie do niej 
jest pozostaniem częścią społeczności mającej wpływ na sytuację Pacjentów cierpiących 
na nowotwory krwi.  Celem akcji jest przeprowadzenie prelekcji na temat Dawstwa oraz 
rejestracja jako potencjalny Dawca. 

 

Wejdźcie na stronę dkms.pl, przeczytajcie i wspomóżcie fundację. 

Każdy człowiek ma prawo żyć, a my możemy dać sobie tą szansę!  

 

Dzięki wolontariuszom z naszej szkoły, do bazy zarejestrowało się 27 nowych potencjal-
nych dawców szpiku. Nasi uczniowie wraz z koordynatorem –                                         
- panią Aleksandrą Wilczyńską – przeprowadzili akcję promocyjną  #komórkomania 
udostępniając materiały oraz umożliwiając rejestrację potencjalnych dawców komórek 
macierzystych oraz szpiku w szkole, Centrum Aktywności Fabryczna 3 oraz Pikniku 
Rodzinnym organizowanym przez miasto Marki. 

 

 

 

 

 

DKMS 

Co to takiego? 

Zuzanna Wicka kl. 1bg 
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Przewodnik 

KULINARNY 
Siemka!  
Zima może niezbyt biała, jednak 
mroźna, aż chciałoby się napić cie-
płej kawusi, herbatki czy czekola-
dy. Co powiecie na to by jednocze-
śnie pobawić się z prawdziwymi 
kotami? Witamy w Miau Cafe. 

Przy Naruszewicza 30 w Warsza-
wie znajdziecie dość  nietypową 
kawiarnie. 

Menu niczym nie różni się od in-
nych tego typu miejsc, jednak w in-
nych kawiarniach nie spotkacie się 
z towarzyszącymi wam kotami. 
Wyobraźcie sobie, że delektujecie 
się gorącym, przepysznym napo-
jem i nagle czujecie między nogami 

puszystego kocura. 

 Możecie zapomnieć o waszym za-
mówieniu, te urocze i słodkie stwo-
rzenia oderwą was od stolika i za-
ciągną do zabawy.  

Smacznego... chociaż nie.  

Miłej zabawy z kiciami! 

 

 

 

 

 

 

 
Patryk Dzięcioł  kl. 2a Zdj. Kacper Osiecki  kl. 2a 



B Ą D Ź M Y  D E T E K T Y W A M I  
To specjalne zagadki dla sprytnych ludzi. Zobaczymy czy dacie ra-

de je rozwiązać. Powodzenia. 

 Zanim zaczniecie je rozwiązywać pamiętajcie o paru kwestiach. 
Musicie dojść do tego, co jest mało ważne czy właśnie okropnie zna-
czące. Czasem nawet najmniejszy szczegół jest całym rozwiązaniem. 

Gotowi? 

W tym roku zdjęcia są swoisty-
mi podpowiedziami zważając 

na trudność zagadek . 

 

Zagadka pierwsza 

Morderca się przyznał. Nie było wąt-

pliwości, że to on zabił. On podniósł 

nóż na bezbronną kobietę i mimo 

znacznej trudności ją zabił. Naoczny 

i bezbronny świadek tego zdarzenia 

potwierdził wszystko. Wszystkie dowody zebrane przez policje potwierdzały 

tą prawdę. Sąd skazał mordercę na dożywocie. A przynajmniej miał taki za-

miar. Mimo tego wszystkiego morderca musiał zostać uwolniony i wrócić do 

domu. Nikt nie mógł tego zmienić. Ani sąd, ani świadek, ani nawet sam mor-

derca. Kim był świadek i dlaczego morderca nie został skazany? 

Zagadka druga 

Położył książkę na ladzie i popatrzył na panią stojącą tuż za nią. Kobieta zer-

ka na książkę i sprawdza coś w komputerze. 
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- Płaci pan 5,40. – powiedziała kobie-

ta. 

Mężczyzna podaje jej pieniądze i nie 

zabierając książki wychodzi. Kobieta 

nie zawołała mężczyzny=y ani nie 

pobiegła za nim. Wzięła książkę w 

rękę i odłożyła ją z powrotem na 

półkę. Ani kobieta ani mężczyzna 

nie zrobili niczego niezgodnego z prawem. Co się stało? 

 

Zagadka trzecia 

Funkcjonariusz policji widział wyraźnie zaprzyjaźnionego kierowcę TIR-a, któ-

ry nie oglądając się na boki, ( czyli nie zauważając policjanta) pędził ulicą jed-

nokierunkową pod prąd. Policjant jednak nie zatrzymał kierowcy, ani nie wy-

stawił mu mandatu. Czemu? 
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Wiktoria Kulesza kl. 2b 
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