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 Dzień Babci i Dziadka ob-

chodzimy 21 i 22 stycznia, w tym 

roku przypadają w sobotę i niedzielę, 

zatem jest okazja, by weekend spę-

dzić z dziadkami! 

 W Polsce Dzień Babci zaczę-

to oficjalnie świętować w Poznaniu  

w 1965 roku. Tradycja ta została zai-

nicjowana przez miesięcznik 

„Kobieta  i życie”, którą następnie 

podchwycił „Tygodnik Poznański”. 

Związana      z tym jest anegdota, kie-

dy podczas spektaklu, obchodzącej w 

tym dniu 85 urodziny, znanej aktorce 

Mieczysławie Ćwiklińskiej, wręczono 

kwiaty z dedykacją „Dla Babci”.  

 Już od następnego roku 1966 

cała Polska w dniu 21 stycznia ob-

chodziła Dzień Babci. Inaczej przed-

stawia się historia Dnia Dziadka. Te-

lewizja Polska w 1970 roku ogłosiła 

konkurs na wyznaczenie daty święto-

wania dla dziadków. Widzowie         

w głosowaniu wybrali dzień 30 maja 

– datę urodzin Mieczysława Fogga. 

Niestety termin ten nie przyjął się.   

W związku z tym zaczęto obchodzić 

Dzień Dziadka 22 stycznia, zaraz po 

Dniu Babci.  

 Na świecie święto dziadków 

z reguły obchodzone jest w jednym 

dniu. W USA i Kanadzie Święto 

Babci i Dziadka jest obchodzone w 

pierwszą niedzielę września po Świę-

cie Pracy, a sym-

bolem tego dnia 

jest niezapomi-

najka.  

W Wielkiej Brytanii Dzień Dziadków 

jest obchodzony w pierwszą niedzielą 

października, natomiast w Japonii jest 

obchodzony Dzień 

Seniora, który przypa-

da w trzeci poniedzia-

łek września. Dzień 

ten jest wolny od pra-

cy i obfituje w wiele 

wydarzeń, mających 

za zadanie oddać sza-

cunek japońskim se-

niorom.  

 Pamiętajmy   

o Babci i Dziadku przez cały rok, a 21     

i  22 stycznia w wyjątkowy sposób umil-

my Im czas w te wyjątkowe dni. 
  

  Alicja Zapiór, klasa IB 

   

ŻYCZENIA DLA BABĆ  

I DZIADKÓW 

 

 W dniu Waszego święta życzy-

my, aby radość i pomyślność towarzy-

szyły Wam każdego dnia oraz abyście 

byli zdrowi i szczęśliwi. Życzymy Wam 

także dużo zdrowia, dobrego samopoczu-

cia, miłości oraz aby każdy dzień przy-

nosił Wam uśmiech i radość. 



 Witajcie po Nowym Roku. Każdy z Was ma 

jakieś postanowienia, które pragnie zrealizować. Ale 

są pewnie też tacy, którzy jeszcze nie zdecydowali, 

czego tak naprawdę chcą od nowego roku. A może 

spróbują razem ze mną zająć się kulinariami? 

 Proponuję, abyście sięgnęli do poniższego 

przepisu i spróbowali upiec przepyszne ciasteczka. Na 

pewno nie pożałujecie. A może tymi ciasteczkami 

sprawicie wielką radość swojej Babci i Dziadkowi? 
 

Ciasteczka z kawałkami czekolady 

Składniki: 
 

100 gram masła 

1 szklanka mąki pszennej 

1/3 łyżeczki soli 

1/3 łyżeczki sody oczyszczonej lub proszku do pie-

czenia 

80 gram brązowego cukru 

80 gram białego cukru 

1 jajko 

2 łyżeczki cukru waniliowego lub 2 łyżeczki ekstraktu 

z wanilii 

300 gram czekolady (po 100 gram białej, gorzkiej       

i mlecznej) 
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Przygotowanie: 
 

 Piekarnik nagrzać do 160 stopni C. Przygoto-

wać dużą blachę (najlepiej dwie), wyłożyć papierem 

do pieczenia. 

 Mąkę przesiać do miski, dodać sól, sodę, wa-

nilię i wymieszać. W drugiej misce ubijać masło        

z dodatkiem brązowego i białego cukru przez 5 minut. 

Dodać jajko i ubijać jeszcze 5 minut. Dodać sypkie 

składniki i zmiksować. Następnie dodać posiekaną 

czekoladę i wymieszać dłonią lub łyżką. Nabierać po 

około 2 łyżki masy, formować kulki wielkości małej 

gałki lodów i układać na blaszce, zachowując kilku-

centymetrowe odstępy (na jednej blaszce zmieści się 

około 9 kulek). Każdą kulkę „uklepać” i spłaszczyć 

palcami. Piec prze 14-15 minut, aż brzegi ciastek za-

czną się rumienić. Ciastka wyjmujemy do ostudzenia, 

a następnie zabieramy się do ich spożycia. 

Życzę smacznego! Poniżej efekt. 

               Jula Wróbel, klasa III B 

Dla tych, którzy chcą ożywiać się zdrowo, kilka słów o WEGETARIANIZMIE 
przygotowała Tosia Chełchowska z klasy III B 

11 stycznia obchodziliśmy Dzień Wegetarian.  
 

 Z tej okazji chciałabym opowiedzieć Wam    

o diecie, którą sama od wielu lat stosuję. Wykluczenie 

ze swojej diety mięsa ma pozytywny wpływ zarówno 

na nasze zdrowie jak i środowisko. W obecnych cza-

sach ten styl żywienia jest na tyle powszechny, że 

każdy wegetarianin, ma szeroki wybór produktów     

w sklepach jak i dań w restauracjach. Moja przygoda 

z wegetarianizmem zaczęła się cztery lata temu. Od 

tego czasu bardzo polepszyło się moje zdrowie jak      

i nawyki żywieniowe. Świadomie wybieram produkty  

odpowiednie dla mnie z dobrą suplementacją warto-

ści odżywczych. Dla każdego wegetarianina ważnym 

aspektem w życiu jest też ekologia i jej wspieranie. 

Każda osoba, która wyeliminuje lub ograniczy spoży-

wanie mięsa w swojej diecie, może przyczynić się do 

polepszenia naszego klimatu. Masowa produkcja 

mięsa jest bowiem nieko-

rzystna dla naszej planety, 

dlatego zachęcam każdego 

do spróbowania takiej die-

ty, przekonania się o jej 

zaletach i smaku:)) 



Сьогодні я прокинулася о десятій годині [siohodni ja prokynulasja o desjatij hodyni] - Dzisiaj obudziłam 

się o godzinie dziesiątej.  

Підеш зі мною до кав'ярні? [pidesz zi mnoju do kawjarni] - Pójdziesz ze mną do 

kawiarni?  

Вона обожнює горіхове морозиво [wona obożniuje horihowe morozywo] - Ona 

uwielbia lody orzechowe.  

Ми вже дивились цей фільм [my wże dywylys' cej fil'm] - My już oglądaliśmy ten 

film.  

Підете з нами дивитись серіал? [pidete z namy dywytys' serial] - Pójdziecie z nami oglądać serial?  

У бабусі з дідусем завтра річниця [u babusi z didusem zawtra ricznycjia] - U babci i dziadka jutro rocznica. 
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Witajcie. Na swoich lekcjach prezentowałam Wam różnorodne słownictwo z języka 

ukraińskiego. Teraz już nadszedł czas, byście spróbowali pouczyć się całych wypowie-

dzeń. To na pewno będzie trudniejsze, ale dacie radę. Pozdrawiam, Kasia.  

 Mam na imię Oliwia. Jestem 17 - latką      

i chodzę do klasy 3b.  

 Lubię rysować, czytać romanse i pisać 

wiersze. Dzięki temu mogę pokazać to, co czuję. 

Moja przygoda z poezją zaczęła się, gdy miałam 

11 lat i trwa do dziś, z czego jestem dumna. Piszę 

głównie o miłości, przyjaźni, poszukiwaniu siebie, 

a wiersze powstają późną nocą, głównie w zaciszu 

mojego pokoju.  

 W wolnych chwilach lubię oglądać filmy 

romantyczne, spotykać się ze znajomymi i podró-

żować. 

 Jestem Lidia, chodzę do klasy 3b. Od dziecka 

wychowywałam się ze zwierzętami, więc były i są one 

obecne w moim domu.  

 W styczniu zeszłego 

roku znalazłam kotkę, która 

dołączyła do naszego „stada”. 

Nazywa się Anżynka (obok jej 

zdjęcie). 

 Bardzo dobrze dogadu-

je się z moimi pozostałymi 

zwierzętami, niczego się nie 

boi i jest zabawna. 

                 

OLIWKA  JANKOWSKA -  

REDAKCYJNY WIERSZOKLETA 
POZNAJ MOJEGO PUPILA 

I DWA SUCHARKI O ZWIERZĘTACH 
 
Kura pyta kurę: 

- Co robi Twój mąż? 

- A grzebie coś przy aucie.  

 
 

Mucha pyta stonogę: 

- Czemu cię nie było na lodowisku? 

- Bo zanim zdążyłam założyć łyżwy, to wiosna już przy-

szła.  



W poprzednim numerze i jeszcze w poprzed-

nim prezentowaliśmy tekst napisany przez 

uczennicę klasy I B. Dziś jego kontynuacja. 

Niestety, to już ostatni fragment opowiadania. 

Miłego czytania. 
  

,,Antygona we współczesnym świecie’’ 
 

Kiedy przebywałam w samotności, zdałam 

sobie sprawę z tego, że naprawdę że mam w przeklę-

tej rodzinie. Tata zabił dziadka i poślubił własną mat-

kę. Mój bracia wymordowali się nawzajem, bo byli 

zbyt żądni władzy. Teraz przyszła moja kolej. Zosta-

łam pochowana żywcem, nawet nie znając życia. Nie 

zdążyłam wyjść za mąż ani urodzić dziecka. Umiera-

łam jako młoda kobieta, która dopiero co zdążyła do-

rosnąć. Została już tylko Izabela. Całkiem sama. Dla 

niej też już nie ma ratunku. Nikt jej nie przygarnie 

pod swoje skrzydła, nawet Krystian. 

 

"Piątek, 5 sierpnia 2022 roku 
 

Próbowałem przekonać ojca do zmiany decyzji. 

Chciałem, by wypuścił Antygony, ale do niego nie do-

cierał nawet sprzeciw pracowników. Nie miałem         

z nim żadnych szans. Dopiero posłuchał jakiegoś ja-

snowidza Tejreziasza, który powiedział mu że jeśli 

moja narzeczona straci życie, Bogowie odbiorą mu 

mnie. Miał całkowitą rację, bo Antygona nie wytrzy-

mała i wreszcie się powiesiła, a ja nie przeżyję bez 

niej ani jednego dnia.  

     Hajmon" 

"Sobota, 6 Sierpnia 2022 roku 
 

 Wczoraj Hajmon z tęsknoty za Antygoną prze-

bił sobie serce własnym sztyletem. Ostatnimi siłami 

wykrzyczał ojcu jak bardzo zdradziły go jego czyny. 

Kreon był zrozpaczony, a jego żona Eurydyka załama-

ła się i również odebrała sobie życie. Teraz wspaniały 

władca TEB przez swój upór i chęć sprawiedliwości 

został całkowicie sam.  

     Ismena" 

 

 Autorką tej długiej i wspaniałej pracy jest 

                      Oliwka Jasińska z klasy I B 
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                        Wiersz Oliwki Jankowskiej 
 

Jest tyle planet,  

Na jednej żyję  

Lecz może na innej jest lepiej?  
 

Jest tak wiele twarzy  

Na które patrzę  

A tylko jedną witam wciąż z uśmiechem  
 

Jest tyle szkół i nauczycieli,  

To czemu wciąż nie umiem napisać  

Tego jednego listu do Ciebie  

Gdy jestem w potrzebie  
 

Czemu gdy tyle już łez wylałam  

Ty wciąż mnie prosisz o więcej  

Czemu masz ciągle zamknięte serce 

Na krzyk mój, ból i rany kłute  

Czemu odtrącasz mnie swoim wybuchem?  
 

Jest tyle miejsc,  

Do których chcę wrócić  

Chcę znów wyjść nad wodę,  

Na pizzę, na molo 
 

Chcę przejść się brzegiem Wisły,  

Wyjechać  

Chcę znów zobaczyć się z Tobą 
  
Chcę budzić się rano i widzieć,  

Wiedzieć  

Że ten bukiet kwiatów jest właśnie od Ciebie  

Że zbite lustra to wciąż jedno odbicie  

Że kto zasnął wieczorem, zbudzi się o świcie  
 

Chcę byś był zawsze. 

By ona też była  

Nadzieja, co serce moje zdobyła  
 

Chce się zatracić w tych wszystkich słowach  

Byś mi pokazał, co to rozmowa  
 

Słowa  

Których nikt nie powiedział wprost do mnie 
 

Że miało to miejsce  

Tak piękne, nietrwałe  
 

Chcę o tym po prostu zapomnieć 

 

KĄCIK WIERSZOKLETÓW 
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W naszym skromnym gronie redakto-
rów i redaktorek mamy miłośniczki raj-
dów samochodowych. To one przygoto-
wały dla Was relację z przebiegu Daka-
ru. 

 

Kilka słów o Dakarze  
 

 W tym roku ma miejsce 45. edycja rajdu Da-

kar, odbywającego się w Dżedda na terenie Arabii 

Saudyjskiej.   
 

Czym jest Rajd Dakar?  
 

 Dakar to rajd długodystansowy rozgrywany   

w formule cross-country dla pojazdów terenowych. 

Uczestnicy pokonają w sumie 8549 km. Trasa ta zosta-

ła podzielona na 14 etapów. Jeden na każdy dzień + 

jeden dzień odpoczynku dla zawodników.  

 W tym roku trwa od 31 grudnia do 15 stycz-

nia. Zawodnicy jeżdżą po niezwykle trudnych tere-

nach, więc zepsute pojazdy i przebite opony są na po-

rządku dziennym. Cechą charakterystyczną rajdu jest 

brak możliwości korzystania z pomocy pojazdów tech-

nicznych czy też zespołowych mechaników danej eki-

py. Podczas pokonywania poszczególnych etapów tyl-

ko zawodnicy są uprawnieni do dokonywania napraw 

lub modyfikacji samochodu. Jedynym odstępstwem 

jest pomoc ze stro-

ny konkurentów.  

 Spośród 

biorących udział   

w zmaganiach Po-

laków najlepiej ra-

dzi sobie rodzina 

Goczałów, rywali-

zująca w klasie po-

jazdów SSV. Eryk Goczał zapisał się w historii rajdu 

dla Polaków jako najmłodszy startujący zawodnik.  

 Tego roczna edycja nie rozpieszcza zawodni-

ków w zmaganiach, niestety Maciej Giemza 

(motocykl) i Kamil Wiśniewski (quad) wycofali się     

z rywalizacji z powodu kontuzji. W rajdzie, jako repre- 
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NA SPORTOWO zentant naszego kraju, startuje także Jakub Przy-

goński, który w zeszłym roku 

zajął 6 miejsce.  

 
Wyniki Polaków   

  
 To był piękny debiut na-

szego młodego zawodnika Eryka 

Goczała, zajął on bowiem 1 miejsce wraz z pilotem 

Oriolem Meną w klasie pojazdów SSV. Trzecie 

miejsce w klasyfikacji generalnej zajęli Marek Go-

czał i Maciej Marton. Michał Goczał i Szymon 

Gospodarczyk zakończyli rywalizację na siódmym 

miejscu.   

 Jakub Przygoński wraz ze swoim pilotem 

Armandem Monleón zajęli 18 miejsce. 
 

 Gratulu-

jemy naszym za-

wodnikom i ży-

czymy im dal-

szych sukcesów.  

 

 

 

     Jula Bujakiewicz i Ola Zając z klasy III B 

Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt  
i Chłopców w Piłce Koszykowej 

 W dniach 10 - 11 stycz-

nia w Legionowie odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt 

i Chłopców w Piłce Koszyko-

wej.  

 Dziewczęta z naszej szkoły po bardzo 

ekscytujących  meczach wywalczyły III miejsce, 

natomiast chłopcy zajęli miejsce VI. 

 Dziękujemy 

za sportowe emocje. 


