
Niech magia i czar zbliżających się świąt
pomoże nam pokonać

wszechobecny niepokój. 
Życzymy, żeby w każdym domu 

Święta Bożego Narodzenia przyniosły
zdrowie, pokój i radość, 

a mały Jezus wskrzesił na nowo Świat sprzed pandemii 
i pozwolił na spotkanie w wielkiej szkolnej Rodzinie.

Redakcja Gazetki

W tym numerze:

- Mikołaj w humorze;
- Mikołajki i Ciekawostki o Miko-

łaju;
- Nie oprawa a czas wspólnie spę-

dzony… (wywiad z Babcią);
- Oni mieli tylko jedno zadanie…

(wywiad z Prababcią);
- Kącik literacki;

- Dla tych, co narzekają…
- Listy do M, czy Kevin sam w 

domu? (recenzja filmu)
- Spontaniczne życzenia…

Mikołaj w humorze :-)

Jasio pisze do Świętego Mikołaja: 
Chciałbym narty, łyżwy, sanki 

i grypę na zakończenie ferii zimowych.

***
Dzieci wybierają zawody:

Aktorek, piosenkarzy, strażaków.
Tylko Jaś chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego, Jasiu, że roznosi prezenty? 

– pyta nauczycielka.
- Nie, dlatego, że pracuje raz w roku – 

odpowiada.

***
- Mamo, z mojego listu do  

św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, 
a wstaw łyżwy.

- A co, nie chcesz już kolejki?
- Chcę, ale jedną już znalazłem w waszej 

szafie.

Jasio do mamy:
- Mamusiu, to prawda, że dzieci przynosi 

bocian?
- Tak, synku.

- A święty Mikołaj przynosi prezenty?
- Tak, Jasiu.

-A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy?
- Tak, skarbie.

To właściwie po co trzymamy tatę?

***
List Jasia

„Na święta chciałbym dostać braciszka
Z poważaniem, Jaś.

„Przyślij mi mamę i zobaczymy, co się da 
zrobić. 

Mikołaj”

Daniel Łazicki
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Czy wiesz, że...
1. Święty Mikołaj ma 31 godzin aby dostarczyć 
prezenty dzieciom na całym świecie ze względu na 
różnice stref czasowych.
2. Oryginalny Święty Mikołaj był biskupem Miry w 
Anatolii (dzisiejszej Turcji), żył około 270 roku n.e. 
i podobno potajemnie rozdawał prezenty potrzebu-
jącym.
3. Strój Świętego Mikołaja pierwotnie był zielony. 
Dopiero później na obrazkach i w świątecznej re-
klamie Coca-Coli Mikołaj pojawił się w stroju czer-
wonym.
4. Święty Mikołaj ma różne nazwy na całym świe-
cie, m.in.: św Nick, Father Christmas, Black Peter, 
Kris Kringle, Pere Noel, La Befana czy Sinterklaas.
5. W Kanadzie Święty Mikołaj ma własny kod 
pocztowy: HOH OHO.
6. Mikołaj ma w sumie dziewięć reniferów: Kome-
tek, Amorek, Błyskawiczny, Fircyk, Pyszałek, Tan-
cerz, Złośnik, Profesorek oraz najpopularniejszy – 
Rudolf czerwononosy, który dołączył do zespołu w 
1939 roku.
7. Mikołaj był kawalerem, aż do 1849 roku, kiedy 
jego żona pojawiła się w opowiadaniu „Legenda 
Bożonarodzeniowa” Jamesa Reesa.
8. Coca-Cola jako pierwsza użyła wizerunku Miko-
łaja w celach reklamowych na początku lat trzydzie-
stych.
9. W celu dostarczenia wszystkich prezentów na 
czas, Mikołaj musi podróżować 10 703 437,5 km/h. 
W końcu ma do przebycia około 510 000 000km.
10. Mikołaje w centrach handlowych mają 123 lata 
tradycji. Wszystko zaczęło się w 1890 roku, gdy 
biznesmen James Edgar postanowił przebrać się za 
Mikołaja w jednym ze sklepów w stanie Massachu-
setts, jako narzędzie marketingowe.

Materiał zebrała i opracowała
Maria Wieczorek

nie oprawa, a czas wspólnie spędzony...
Pandemia to smutny okres, ale pozwala poprawić 

relacje, nadrobić stracony czas, ocalić od zapomnie-
nia…

(Wywiad z Babcią, Czesławą Kmiecińską, lat 89)

1. Jak bardzo zmieniły się Święta Bożego Narodze-
nia od czasów wojny (choinka, potrawy, obyczaje, 
ubiór, prezenty).

Choinkę przynosił z lasu ojciec, a  my ozdabialiśmy ją 
łańcuchami z papieru oraz świecami, bo wtedy nie było 
elektrycznych lampek. Na stół przygotowywaliśmy zgod-
nie z tradycją dwanaście potraw, ale dodatkowo ludzie 
piekli jeszcze, np. pączki. Każdy zakładał na Wigilię to, 
co miał najładniejszego, jakieś odświętne ubranie. W tam-
tych czasach jednak nie było prezentów, jak teraz. Dorośli 
dawali dzieciom na święta garść cukierków. Pierwszego 

dnia świąt przyjeżdżała do nas rodzina, dzieliliśmy się 
opłatkiem i razem zasiadaliśmy do stołu. Potem szliśmy 
na pasterkę, mimo mrozów i śnieżyc – to był taki obo-
wiązek. Drugiego dnia świąt, to my jechaliśmy w gości. 
Ojciec zaprzęgał zazwyczaj konia i jechaliśmy saniami, 
bo zimy były mroźne i padało dużo śniegu. W tamtych 
czasach żyło się raczej biednie, nie było drogich zabawek 
ani smakołyków, ale na święta cieszyli się wszyscy. To 
był dla nas najważniejszy czas w roku. 

2. Jak wyglądały przygotowania do świąt i jaką rolę 
miał każdy członek rodziny?

Tata, jak mówiłam już wcześniej, przynosił choinkę z lasu. 
Czasami dziadek pomagał mu przy wyrębie drzewka.  Ko-
biety, czyli mama i ciocie, zajmowały się gotowaniem i 
sprzątaniem, natomiast dzieci miały obowiązek pomagać 
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im w tych pracach i przynosić ze sklepu produkty, których 
zabrakło. Ogólnie każdy dokładnie wiedział, co ma robić, 
dlatego przygotowania szły nam szybko. Co najważniej-
sze, w domu panowała miła i rodzinna atmosfera. Był to 
dla nas czas, który mogliśmy spędzić wspólnie. 

3. Czy przygotowania do świąt były tak stresujące 
jak w dzisiejszych czasach?

Przygotowania do świąt sprawiały nam wiele przyjemno-
ści. Podczas wykonywania obowiązków nuciliśmy kolędy. 
Żyliśmy dużo biedniej niż dziś, ale nie czuliśmy presji, że 
wszystko musi być „idealne”. Każdy przynosił, co mógł 
i pomagał jak mógł. Dziś liczy się świąteczna oprawa, 
ozdoby, drogie dodatki. Wtedy najważniejszy był czas 
wspólnie spędzony z rodziną. Docenialiśmy to spotkanie 
przy stole.
4. Czego życzyliście sobie podczas dzielenia się opłat-

kiem?

Chyba tego samego, co dziś. Marzenia i potrzeby ludzi 
się za bardzo nie zmieniły, więc życzyliśmy sobie przede 
wszystkim zdrowia i żeby nadchodzący rok był lepszy od 
poprzedniego. Za tamtych czasów żyło się z rolnictwa, 
więc nie mogło też zabraknąć życzeń związanych z powo-
dzeniem w gospodarstwie i obfitych zbiorów. 
5. Jak wyglądały święta podczas wojny?
Byłam wtedy bardzo mała, ale z tego co pamiętam, to nie 
było aż tak wielkiego strachu. Normalnie spędziliśmy 
święta w domu, choć może stół był skromniej zastawiony. 
Ale nadal czuło się rodzinną atmosferę. Wydaje mi się, że 
mama i tata starali się, abyśmy jako dzieci mogli cieszyć 
się tym dniem i nie byli świadomi tego, co w tym czasie 
działo się w kraju i na świecie. 

Rozmowę z Babcią odbyła
Julia Subzda

oni mieli tylko jedno zadanie...
(Wywiad z Prababcią, Marią Kucharczyk, 94 lata)

Dzięki temu, że zmuszeni jesteśmy spędzać czas w domu, mamy okazję porozmawiać z naszymi najbliższymi. 
Dowiedziałam się ciekawych rzeczy na temat przeszłości.

1. Jak wyglądały święta w czasie wojny?

Nie różniły się za bardzo od tych, które obchodziliśmy 
wcześniej. Na początku wojny było tak, że nie wolno nam 
było chodzić do kościoła, bo został zamknięty – nie mogli-
śmy pójść na Pasterkę. Wtedy wszyscy razem modliliśmy 
się w domu.

2.     Czego życzyliście sobie podczas dzielenia się opłat-
kiem?

Tego, czego zawsze – zdrowia, szczęścia, pomyślności 
w nadchodzącym roku… Staraliśmy się zapomnieć o woj-
nie. Robiliśmy wszystko, żeby obchodzić Wigilię w tym 
czasie tak, jak zwykle.

3.     Czy przygotowania do świąt sprawiały przyjem-
ność, czy stresowały?

Sprawiały przyjemność, bo to wyjątkowy czas. Wszy-
scy byliśmy w radosnych nastrojach i choć żyliśmy skrom-
nie, to na te dni czekaliśmy cały rok.

4.     Jak wyglądały przygotowania do uczty wigilijnej?

Razem z mamą i siostrami gotowałam różne dania. 
Na potrawy postne składały się wówczas dania z kapusty, 
grzybów, fasoli i ziemniaków. Ja uwielbiałam kluski z ma-
kiem. Nie robiliśmy ani pierogów, ani uszek. Na deser zaja-
daliśmy się pieczonymi w piecu plackami “łopaciakami”, 
posypane one były cukrem i kruszonką. 

5.     Jaką rolę w przygotowaniu miał każdy członek 
rodziny?

Kobiety przygotowywały wszystko w domu, a męż-
czyźni zajmowali się gospodarstwem. Oni mieli tylko jed-

no zadanie związane z przygotowaniem do świąt - musieli 
jechać do lasu po choinkę. Dawniej były tylko żywe cho-
inki, nie było sztucznych. Pamiętam, jak w całym domu 
unosił się piękny zapach lasu. Co roku robiliśmy łańcu-
chy z papieru. Drzewko przyozdabialiśmy też różnymi 
bombkami i ręcznie robionymi laleczkami.  Na choince 
zapalaliśmy prawdzie świeczki. 

6.     Jak bardzo zmieniły święta od czasów wojny do 
współczesności (choinka, potrawy, sposób ubioru, oby-
czaje, prezenty)?

Teraz choinki wyglądają bardziej strojnie, ozdobione 
są migającymi lampkami. Na wigilię obowiązkowo ja-
damy ryby: śledzie I karpie. I wszyscy dostają tego dnia 
prezenty – kiedyś nie było tego zwyczaju. Przed rozpo-
częciem kolacji nie czytaliśmy fragmentu z Biblii, tak jak 
robi się to teraz.

Po kolacji ojciec zbierał resztki dań i wraz z opłatkiem 
dokładał do karmy dla zwierząt. W ten sposób dzielono się 
opłatkiem ze zwierzętami. 

Pamiętam również taki zwyczaj związany z wróżbą 
wigilijną: jeśli w wigilię jako pierwszy gość do domu za-
wita kobieta, wtedy stado powiększy się o jałówkę, jeśli 
mężczyzna - to w stadzie w tym roku pojawi się młody 
byk.

Mimo, że teraz na przygotowanie do świąt poświę-
ca się więcej czasu i pieniędzy, to uważam, że nie ma to 
wpływu na atmosferę. Najważniejsze jest, żeby w te dni 
rodzina była razem.

Wywiad z 93 – letnią prababcią przeprowadziła
Maria Wieczorek
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Kącik literacki
„Bardzo się boję pustyni, porywaczy i niebezpieczeństw, 
które na mnie czyhają”.
Opis przeżyć wewnętrznych Nel, bohaterki „W pustyni i 
w puszczy” H. Sienkiewicza.

…Czemu to akurat musiało przydarzyć się mi, czemu 
akurat mnie i Stasia musieli porwać ci okropni Sudańczy-
cy?! Było tak dobrze, a teraz będę się bała nie tylko o sie-
bie, ale też o Stasia i będę walczyć z tą okropnie wielką 
tęsknotą za tatą…

Gdy Gebhr chciał mocno mnie uderzyć za zostawianie 
śladów, a Staś się na niego rzucił, bardzo się bałam, że 
coś poważnego mu się stanie. Czuję ten strach na każdym 
kroku, gdy Staś robi coś ryzykownego po to, abym ja była 
bezpieczna. Czuję się rzeczywiście odrobinę bezpieczna, 
ale w zupełności ten lęk i obawy nigdy nie odejdą.

Mój sen nie jest najgorszy, szczerze, myślałam podczas 
pierwszego dnia porwania, że nie zasnę w ogóle, tylko 
będę zalewała się hektolitrami łez. Owszem, niektóre noce 
takie są, ale nie jest ich sporo.  Zazwyczaj staram się tamo-
wać lecące z moich oczu krople, aby zasnąć i w razie wy-
padku być o przytomnym umyśle. Boli to czasem bardzo, 
ale zdążyłam się przyzwyczaić.

Zawsze, kiedy patrzę na Gebhra, mam wrażenie, że 
gdyby nie chęć zdobycia nagrody od Mahdiego, roze-
rwałby mnie na strzępy, albo rzucił na pożarcie sępom lub 
hienom. Lękam się, że pewnego dnia nerwy mu puszczą 
i rzeczywiście tak zrobi. Mimo że czuję się okropnie i 
wszystko mnie przytłacza, to staram się myśleć o czymś 
miłym oraz mieć nadzieję, że pan Tarkowski i tata nas 
odnajdą i zabiją okrutnego Gebhra, albo że Staś obmyśli 
jakiś plan ucieczki. Staś jest dla mnie drugą, najważniejszą 
osobą w życiu i gdyby go nie było już dawno leżałabym 
martwa. Tak czy siak, muszę być silna! Nie pozwolę, aby 
stało się coś mi,  a w szczególności Stasiowi.

 Mimo niepokoju, trudności, łez i tęsknoty nie poddam 
się, a nawet gdybym straciła jakąkolwiek nadzieję, mam 
właśnie Stasia, kochanego, dzielnego Stasia. Dzięki 
niemu będę wytrwała i odważna tak samo jak on, chociaż 
przyznam, że w nocy nie potrafię być, ani wytrwała, ani 
odważna, ale zauważyłam, że im dłużej przebywam w 
afrykańskiej dziczy, tym bardziej noce przestają być obce 
i straszne.

Alicja Andrzejewska „Ali Alis”
Ucz. Kl. 6 b

Dla tych co narzekają...

Czego możemy życzyć Kubie z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia?
Tak wygląda mój pobyt w szpitalu. 

   Jesienią i zimą jest jeszcze ciemno. Pielęgniarki 
zaczynają się krzątać już o 5 rano. O 5.25 mierzą 
wszystkim temperaturę, a o 6 już wszędzie świecą się 
światła. Tak wyglądają pobudki każdego dnia. Myli się 
ten kto sądzi, że w szpitalu nie trzeba wcześnie wstawać i 
można się wyspać. Następnie toaleta i szpitalne śniadanie 
(tu na ratunek przychodzą rodzice, kupując w sklepiku coś 
smacznego, ale zdrowego) Przed obchodem sale muszą 
być uporządkowane, łóżka poprawione, a pacjenci prze-
brani. Na obchodzie dowiadujemy się, kiedy zostaniemy 
zoperowani. Każdy chce być pierwszy. Przede wszystkim 
dlatego, że dzień w szpitalu strasznie się dłuży. Szczęście, 
jeśli na Sali leżą koledzy i koleżanki w podobnym wieku. 
Wtedy mogę porozmawiać albo pograć (zawsze zabieram 
ze sobą planszówki w wersji mini). 
     Jutro moja kolej. Zjadam kolację i jest to ostatni posiłek. 
Kolejny zjem, kiedy wrócę do siebie po operacji. Rano 

każdy czeka na wejście pielęgniarki z lekiem „głupim 
jaśkiem”, który ma nas uspokoić przed operacją. Każdy 
zachowuje się po nim inaczej. Ja zasypiam, inni zaczyna-
ją zdradzać sekrety, opowiadać niestworzone rzeczy albo 
płakać. Dostaję tabletkę i po kilkunastu minutach śpię.
     Z Sali operacyjnej zapamiętuję tylko jasne światło, 
zimno i liczenie do 10. Zazwyczaj kończę na 4. Pobudka. 
Budzę się na Sali pooperacyjnej. Wkoło jest pełno kabli, 
rurek i monitorów. Sprawdzam powoli co tym razem wy-
myślił dr. Pietrzak. Zdarza się, że dopiero na Sali operacyj-
nej następuje zmiana planów i doktor wykonuje zupełnie 
inną operację niż zamierzał. 
     Wracam na swoją salę. Powoli zaczynam pić wodę. 
Później sucha bułka. Gdybym zaszalał z jedzeniem, 
skończyłoby się to wymiotami. Ponieważ nie znoszę  
wenflonów, nie biorę żadnych leków przeciwbólowych. 
Ból jest w granicach normy. Kiedy uparcie to powtarzam 
pielęgniarki się dziwią, ale mam zapisane w karcie, że bez 
mojej prośby mam nic nie dostawać. 
     Już kolejnego dnia zaczynam rehabilitację. Pani Ania 
potrafi dać wycisk. Czy boli czy nie trzeba ćwiczyć inaczej 
stąd nie wyjdę. Brak ruchu to przykurcze, a przykurcze to 
kolejna operacja. O nie, nic z tych rzeczy. 
     Oczekiwanie na obchód i magiczne słowa lekarza „Wy-
chodzicie do domu”. Jeszcze tylko pół dnia spędzone na 
wypisach, rejestrowaniu na wizyty kontrolne i w drogę. 
Koniec pobierania krwi, rentgenów, płaczu dzieci, które 
nie wytrzymują bólu, krzyku na sąsiednim łóżku podczas 
zmiany opatrunków czy bolesnej rehabilitacji. Koniec die-
ty szpitalnej. W końcu w domu. Do następnego razu. 

Jakub Kwiatkowski
ucz. klasy 5 a
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Świąteczne wiersze koła medialnego
***

Jest takie drzewko, co rośnie w lesie,
Lecz świat cały o nim radosne echo niesie.
To drzewko jest zawsze zielone 
gdy stoi w domu, jest przystrojone.
Łańcuchy zawisną na szyi,
jak szal na barkach Maryi.
Blaskiem błyśnie w pokoju,
gdy  w lampek pokaże się stroju.
Jeszcze z bombek ozdoba,
więcej uroku jej doda.
Jak nad Jezusa głową korona,
tak ona w gwiazdkę jest przystrojona.
Dumna stoi, blaskiem zachwyca,
lampki piękniejsze niż światło księżyca.
A pod nią leżą prezentów stosy,
i krzyczą dzieci radosne głosy,
że chcą już otwierać, cieszyć się z darów,
i  Świąt Bożego Narodzenia czarów.
Pewne jest zawsze, w świąteczny czas,
że Mikołaj odwiedzi każdego z nas.
Że leśne drzewo zawita na Święta
I każda rodzina będzie uśmiechnięta.

Artur Mateusiak kl.7b

***
Jest w roku taki czas
Magiczny czas, w którym
Znikają wszystkie kłótnie.
Wszystko, co nas poróżniło
nagle traci sens…
A w sercu tylko miłość jest.
To zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
Czas radości i pojednania.
Cały świat się wokół zmienia
Gdy w oddali  kolęd  słychać śpiew
A na ziemi tylko pokój i miłość jest.

Damian Owczarek klasa 7b

***
Święta to magiczny czas,
 o którym wie każdy z nas.
To mały Jezusek przychodzi na świat…
Aby połączyć i zbliżyć do siebie
każdego z nas.

Damian Owczarek klasa 7b

Mikołajki to święto, które upamiętnia postać świętego Mikołaja, biskupa Miry 
oraz stanowi przedsmak bożonarodzeniowego szaleństwa. W tym dniu dzieci otrzy-
mują małe upominki chowane do butów. W różnych regionach Polski postać Miko-
łaja ma jeszcze inne wizerunki – Dziadka Mroza lub Gwiazdora. Prawdziwy Mikołaj 
jednak nie wyglądał jak żadna z tych postaci – miał biskupi strój i laskę, chociaż 
charakterystyczna była niego długa biała broda. Biskup Miry zapisał się w historii 
jako człowiek, który rozdawał prezenty biednym dzieciom i pomagał ubogim. Dziś 
Mikołajki wprowadzają nas w świąteczny nastrój i są okazją do obdarowania drob-
nymi upominkami innych.

Materiał opracowała
Julia Subzda

Mikołajki

Potrawy i tradycja

Jedną z nieodłącznych tradycji Bożego Narodzenia jest 
przygotowanie dwunastu potraw wigilijnych. Zwyczaj ten 
znany jest od lat, jednak nie każdy wie, skąd się wywodzi 

i jaką ma symbolikę.
Kiedyś ludzie uważali, że liczba „dwanaście” symbo-

lizuje bogactwo i szczęście. Jednak tylko w bogatszych 
domach podawano tyle dań. W pozostałych tradycją było 
przygotowanie siedmiu potraw. Liczba ta symbolizowała 
ilość dni tygodnia. Z biegiem czasu ta liczba rosła, naj-
pierw do dziewięciu – bo tyle jest chórów anielskich, a 
potem do dwunastu. Zostało tak aż do dzisiaj. 

Nie ma jednoznacznej symboliki tej liczby. Każdy tłu-
maczy sobie to w inny sposób. Niektórzy uważają, że jest 
to liczba apostołów, inni, że dwunastka symbolizuje liczbę 
miesięcy w roku. Istnieje też przekonanie, że goście po-
winni spróbować każdej, choć po trochu, bo zapewnia to 
szczęcie i pomyślność. 

Do najpopularniejszych potraw wigilijnych należą 
m.in. barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, 
ryba po grecku, zupa grzybowa i makowiec.

M. Wieczorek

Strona 5



„Listy do m” czy „kevin sam w domu”
„Listy do M” – komedia romantyczna z roku 2011, w 

reżyserii Mitji Okorna przedstawiają podstawowe warto-
ści oraz problemy dotyczące każdego śmiertelnika. Humor 
z jakim są pokazane pozwala z przymrużeniem oka spoj-
rzeć na swoje słabości. 

W filmie obserwujemy losy pięciu postaci w dzień Wi-
gilii. O dziwo, nie przeżywają tego święta w tłumie rodzi-
ny, a sami bądź okrojonym gronie. ,,Listy do M’’ pokazują 
w komediowy sposób problemy bohaterów, np. rozpadają-
ce się małżeństwo, złe relacje w rodzinie, oraz typowy w 
dzisiejszych czasach, tzw. „wyścig szczuw”. W pogoni za 
karierą i pieniędzmi relacje powoli się rozpadają. W filmie 
ukazane są także losy samotnego ojca oraz gburowatego 
‘’Mikołaja”. Scenariusz został tak napisany, że nie ma 
chwili, w której coś się nie dzieje. Film dobrze manipuluje 
emocjami ludzi, z bardzo komicznej sceny potrafi przejść 
w tę smutniejszą. Muzyka również została dobrze dobra-
na, odzwierciedla świąteczny klimat i idealnie wpasowuje 
się w sceny.

Dobrze, że mamy alternatywę do filmu „Kevin sam w 
domu,” który towarzyszy nam w każde Święta Bożego 

Narodzenia. Warto więc wygodnie usiąść w fotelu i oddać 
się świątecznemu nastrojowi, który wywołuje ten film. I to 
jak najszybciej. 

Polecam
Agata Dobrowolska

Ciekawostki o filmie „Listy do M”
•	 Film był najchętniej oglądanym tytułem w 2011 

roku, może dlatego powstały kolejne odcinki, 
wcale nie gorsze od pierwszego. 

•	 Na dzień 1 stycznia 2012 roku był na 6 miejscu 
najchętniej oglądanych filmów po roku 1989.

•	 Na dzień 1 lutego 2012 film miał 2 500 545 wi-
dzów, oraz ponad 49 mln zł. Film pod wzglę-
dem przychodów ze sprzedaży w Polsce w 2011 
roku również zajął 1 miejsce, wyprzedzając m.in. 
filmy 1920 Bitwa warszawska, Piraci z Kara-
ibów: Na nieznanych wodach, Harry Potter i In-
sygnia Śmierci – część II (wszystkie w 3-D) oraz 
film Och, Karol 2.

[25.11 14:57] Małgorzata Sadowska
Życzę sobie, aby moja rodzina była zdrowa. Aby moja babcia 
wyzdrowiała.
Aby moja przyjaźń z Agatą trwała jak najdłużej.

[25.11 14:57] Maria Wieczorek
Aby pandemia się skończyła. Życzę sobie, abyśmy wszyscy 
mogli się znowu razem spotkać.

[25.11 14:58] Daniel Łazicki
Aby moja rodzina była zdrowa  i miała to, o czym marzy. 

 [25.11 14:59] Agata Dobrowolska
Aby wszyscy ludzie (bez względu na wszystko) byli sobie 
równi.

[25.11 14:59] Julia Kowalczyk
Bardzo chciałabym, aby moja bardzo ciężko chora babcia 
wyzdrowiała, choć niestety, nie ma na to szans.

[25.11 14:59] Wiktoria Krupka
Żeby moja rodzina zawsze się wspierała.

[25.11 15:03] Paweł Twardziak
Aby moi przyjaciele o mnie nigdy nie zapomnieli a wręcz 
przeciwnie, pamiętali o mnie i zapamiętali mnie jak najlepiej.

[25.11 14:59 ] Amelia Zięba
Zdrowia i szczęścia w Nowym Roku.

[25.11 14:59] Julia Subzda
Wielu spotkań w gronie rodzinnym.

[25.11 15:03] Aleksandra Rybaczyk
Spotkania w normalnej rzeczywistości.

Agnieszka i Adam (opiekunowie gazetki szkolnej) 
„Do siego roku w zdrowiu wśród najbliższych”
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Życzenia spontaniczne członków koła polonistycznego….   


