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Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę 

Samorząd szkolny ogłosił konkurs na   
najlepiej udekorowaną klasę, który        
rozstrzygnięty został w czwartek             

10 grudnia. Wszystko po to, byśmy lepiej 
poczuli klimat zbliżających się świąt           

i przygotowali do nich nie tylko duchowo 
ale i estetycznie. Całe miasto jest pięknie 

udekorowane, wystawy sklepowe kuszą nas 
kolorowymi światełkami, chcieliśmy więc   

i my ozdobić naszą szkołę. 

http://katolikzawiercie.pl/gazetka/ 

Kilka słów od redaktora naczelnego 

 Boże Narodzenie to okres w ciągu roku, który powinniśmy przeżyć wy-
jątkowo. Spotkania z rodziną, wspólna wieczerza, prezenty czy słuchanie kolęd 
to nieliczne rzeczy, których powinniśmy się podjąć w święta. To odpowiedni     
moment na przemyślenie ważnych spraw oraz zrobienie rachunku sumienia.  
Wir pracy, który jest elementem nieodłącznym codziennej rutyny, powinien 
odejść na drugi plan. Najważniejszy w święta jest odpoczynek i pobyt z rodziną.  

 W tym numerze chcielibyśmy przedstawić zagadnienia dotyczące      
Bożego Narodzenia, ale również kilka ciekawostek z innych dziedzin. Mamy 
nadzieje, że efekty naszej pracy zostaną dobrze przyjęte i docenione.  

 Wszystkim życzymy miłego czytania i WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

Redaktor naczelny szkolnej gazetki         

   

Wyniki nie są jeszcze nam znane, 
lecz mamy nadzieję, że wkrótce 

poznacie zwycięzców. My      
również czekamy ze               
zniecierpliwieniem 
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Bożonarodzeniowa lista przebojów 

Coś po angielsku... 

 Wham! - Last Christmas 

 Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You 

 Shakin' Stevens - Merry Christmas Everyone 

 Celine Dion - Happy Christmas 

 Dean Martin - Let it Snow! 

 Jamesa Pana Pierpont - Jingle Bells 

 Bryan Adams - Christmas Time 

 John Lennon - So this is christmas 

 Chris Rea - Coming Home for Christmas  

 Cliff Richards - Christmas time Mistletoe and Wine 

 Train - Shake Up Christmas 

 Melanie Thornton - Wonderful Dream 

Coś po polsku… 

 De Su - Kto wie  

 Dar Serca - Gdy Śliczna Panna 

 Pectus - Kolęda Dwóch Serc 

 Varius Manx - Hej Ludzie, Idą Święta 

 GOLEC uORKIESTRA - Przybieżeli do Betlejem 

 Edyta Górniak - Cicha Noc 

 Edyta Górniak i Krzysztof Antkowiak - Pada śnieg 

 PIN - Święty czas 

 Andrzej Piaseczny - Dzień jeden w roku 

 Verba - Ten czas 

Kamila PLESIŃSKA 
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Kamila PLESIŃSKA 

Boże Narodzenie to czas szczególny. Moment w ciągu roku, w którym możemy cieszyć się chwilą z              
najbliższymi i nie myśleć o codziennej rutynie. Czekamy cały rok na te wspaniałe święta z wielu powodów, lecz 

najważniejszym jest świętowanie narodzenia Jezusa Chrystusa. Czy rozumiemy symbolikę wigilii i świąt?     
Czy mamy świadomość tego jak ten dzień powinien być praktykowany? 

Tradycje i obrzędy Bożonarodzeniowe 

Wigilia – dzień poprzedzający Boże Narodzenie,       
kończący okres adwentu, który jest najbardziej             

uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. Nazwa   
pochodzi od łacińskiego słowa „vigilia”, które oznacza 
czuwanie i oczekiwanie. W zależności od wyznawanej 
wiary obchodzona jest w różnym terminie. W Polsce   
tradycja Wigilii upowszechniła się dopiero w XVIII    

wieku. 

 

Łamanie opłatkiem – najważniejszy moment wieczerzy 
wigilijnej w Polsce, który rozpoczyna całą uroczystość.  

Następuje po modlitwie i przeczytaniu Ewangelii o     
Narodzeniu Pańskim oraz złożeniu życzeń. Opłatek   
wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia,      
znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na         

początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, bo 
przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu. 

 

Dodatkowe nakrycie przy stole – symbol pamięci o 
naszych bliskich, którzy nie mogą spędzić z nami świąt 
lub o zmarłym członku rodziny, w niektórych domach 

miejsce to może być również pozostawiane dla            
niezapowiedzianego gościa. 

 

Choinka – symbolizuje „drzewo życia”. W tradycji   
chrześcijańskiej zieleń i świeżość choinki to symbol  

Chrystusa, jako źródła nieprzemijającego życia. Ozdoby 
choinkowe również mają swoją symbolikę: 

 

 Anioły mają chronić i opiekować się                  
domownikami 

 Łańcuchy to symbol wzmacniania rodzinnych 
więzi 

 Dzwoneczki niosą dobre nowiny i wydarzenia 
sprawiające radość 

 Choinkowe lampki mają osłonić dom przed   
złymi mocami , a także odwrócić nieżyczliwych 

ludzi i złe uroki 

 Jabłka to symbol rajskiego drzewka 

 Gwiazda betlejemska lub ozdobny czubek     
pomogą wrócić do domu z dalekich stron 

Potrawy – według tradycji, ilość potraw wigilijnych     
powinna być nieparzysta. Aleksander Bruckner podaje, że 
wieczerza chłopska składała się z siedmiu potraw (7 dni 
tygodnia), szlachecka z dziewięciu (9 chórów anielskich),  
a u arystokracji z jedenastu. Dopuszczalna była ilość 12 

potraw (na cześć dwunastu apostołów). 

 

Sianko pod obrusem – symbolizuje narodzenie Jezusa w 
ubóstwie. 

 

Pierwsza gwiazdka – nawiązanie do gwiazdy            
Betlejemskiej, którą według Biblii ujrzeli Trzej Królowie 

na wschodniej części nieba. 

 

Świeca wigilijna – Światło miało być znakiem            
zaproszenia do rodziny Marii i Józefa, aby Jezus narodził 

się w każdym domu. 

 

Śpiewanie kolęd – wpływa na wzajemne relacje          
pomiędzy ludźmi oraz pomaga rozwijać w sobie poczucie 

harmonii i wyrazić kłębiące się emocje. 

 

Pasterka – kończy wieczór wigilijny. Jest to msza       
odprawiana w kościołach o północy. Upamiętnia       

przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie hołdu nowo 
narodzonemu Mesjaszowi. 

 

Szopka – przypomina narodziny Jezusa. Przedstawia  
Maryję, Józefa i narodzonego Jezusa, a także Trzech   

Mędrców, pasterzy, aniołów oraz zwierząt. Jest            
nieodłącznym elementem świąt. 

 

Kolęda – księża przynoszą do domów dobrą nowinę, 
święcą i błogosławią dom oraz ich mieszkańców, w     

zamian otrzymują ofiarę, która kiedyś była nazywana  
kolędą. 

 

Boże Narodzenie to radość, szczęście, bliskość            
najbliższych. Ich czułe słowa i czyny dają nam motywację 
do pracy na kolejny rok. Wszyscy powinniśmy uroczyście 

obchodzić ten dzień, ale przy tym wszystkim nie         
zapominać o odpoczynku i zregenerowaniu sił.  

http://katolikzawiercie.pl/gazetka/ 
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Symbolika poszczególnych składników kolacji wigilijnej 

Aleksandra SARNIAK 

Nasze potrawy nie mogą obyć się bez składników. Te zaś często maja głębsze znaczenie , dają nam laski na 
kolejne lata, abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi i długo żyli. 

http://katolikzawiercie.pl/gazetka/ 

Ryby są symbolem dostatku i    
zdrowia, a karp obfitości i siły. 
Składnik ten to podstawa na       

wigilijnym stole. 

 

Na naszych wieczerzach nie zabrak-
nie również potraw z makiem, 
które zapewnią nam bogactwo,   
pomyślność oraz potomków.   

 

Kolejnym bardzo popularnym 
składnikiem wielu potraw są     

grzyby, które maja zapewnić nam 
dostatek oraz szczęście. 

Miód, który jest zdrowszym odpo-
wiednikiem cukru symbolizuje mi-
łość, szczęście i obfitość. Spożywa-

ny w dniu Wigilii miał zapewnić 
długie życie oraz pomyślność. 

 

Orzechy od wieków symbolizują 
tajemnicę, pieniądze i płodność. Są 

również bardzo zdrowe. 

 

Ziarna zbóż, które również       
dodawane są do potraw symbolizują 

życiodajną moc, nieśmiertelność 
oraz dostatek. 

Kapusta często podawana z     
grzybami miała chronić od złego 

oraz zapewnić siłę i witalność. 

 

Owoce są symbolem witalności: 

 Ususzone jabłka wieszane na 
choinkę miały zapewnić   
długowieczność i siłę.     
Symbolizują również miłość, 
zgodę i zdrowie. 

 Gruszki są symbolem      
długowieczności. 
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Na sam początek tradycje kraju, w 

którym mieszkami i wychowujemy 

się, czyli Polska. Cała wieczerza 

wigilijna rozpoczyna się w          

momencie pojawienia się pierwszej   

gwiazdki na niebie. Po połamaniu 

się opłatkiem i przeczytaniu Pisma 

Świętego wszyscy siadają przy    

wigilijnym stole i konsumują      

potrawy, takie jak barszcz czerwony 

czy kluski z makiem. Krajem w  

którym podobnie obchodzi  się 

święta są Niemcy i Włochy. 

Kolejnym krajem wartym opisania 

jest słoneczna Hiszpania. W kraju 

tym zamiast opłatka jest chałwa. 

Wieczerza rozpoczyna się po      

pasterce. Następnie wszyscy       

wychodzą na rozjaśnione ulice,  

śpiewają kolędy i tańczą. Głównymi 

potrawami są pieczona ryba oraz 

"ciasto Trzech Króli", w który   

zapieka się drobne upominki. 

Następnym krajem jest Wielka 

Brytania tam wigilia rozpoczyna się 

obiadem w ścisłym gronie          

rodzinnym. Potrawami są: indyk i 

„płonący pudding”. W tym właśnie 

kraju narodził się zwyczaj           

pocałunków pod jemiołom. 

W Szwecji Święta Bożego         

Narodzenia  rozpoczynają się w 

pierwszą niedzielę adwentu.        

Tradycyjna szwedzka uczta składa 

się z iutfisk, czyli rozmoczonej    

suszonej ryby o dość mdłym smaku. 

Potem podaje się galaretkę          

wieprzową, głowiznę i chleb. W tym 

kraju nie nakrywa się dodatkowego 

pustego talerza lecz odwiedzają się 

samotnych. Nie śpiewają również 

kolęd tylko tańczą przy choince.  

W Meksyku już 15 grudnia wiesza 

się pod sufitem piniatę - gliniane 

naczynie wypełnione słodyczami. 

Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno 

z nich rozbija piniatę kijem, co   

rozpoczyna wyścig w zbieraniu  

słodyczy. Głównym daniem        

wigilijnym jest wędzony dorsz z 

papryką i oliwą oraz małymi   

grzankami. Podaje się również   

pieczonego indyka, owoce,         

słodycze. 

Choć kolejny kraj przygotowuje się 

do Świat Bożego Narodzenia     

bardzo długo to ich święta trwają 

zaledwie jeden dzien. Wiecie jaki to 

kraj? Stany Zjednoczone nie    

obchodzą oni Wigilii a 26 grudnia 

to już normalny dzień pracy.      

Jednym z najważniejszych tradycji 

jest wspólne obdarowywanie się 

prezentami. 

Boże Narodzenie obchodzone na świecie 

Boże narodzenie w każdym kraju świata jest obchodzone inaczej. Dla niektórych jest to dzień rozmyślania nad 

swoim życiem, dla innych dzień, w którym spotyka się cała rodzina. 

Aleksandra SARNIAK  

Polska 

Włochy 

Niemcy 

Meksyk 

Wielka Brytania 
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„Listy do M” to polski film komediowy z 2011 roku w reżyserii Mitji   
Okorna. Film opowiada o grupie kilkunastu osób, którzy odkrywają miłość 
w czasie świąt Bożego Narodzenia. Życie każdego z nich toczy się zupełnie 

inaczej, lecz skutek ich postępowania, jak to w święta bywa, jest                 
niespodziewany. Jest to fantastyczny film, dzięki któremu  możemy poznać 
magię tych wspaniałych świąt. Idealny na długie zimowe wieczory spędzone 

w gronie najbliższych.  

„Listy do M 2” to kolejna część świątecznych przygód bohaterów, która 
weszła do kin w tym roku. Wydarzenia mają miejsce po czterech latach. Ich 
losy tym razem toczą się zupełnie inaczej niż w pierwszej części, lecz jest to 
jak zwykle niesamowite. Pojawiają się nowe postacie, których historia jest 

równie romantyczna, jak głównych bohaterów.  

Fantastyczne świąteczne filmy 

„Kevin sam w domu” 
to amerykański film fabularny 
z 1990 roku w reżyserii Chrisa 

Columbusa. Odtwarzany          
corocznie w telewizji, ponieważ 

stał się pewnego rodzaju tradycją. 
Teraz nie wyobrażamy sobie    
Bożego Narodzenia bez tego   

filmu. Każdy dobrze wie o czym 
opowiada, historię wszyscy znają i 

bardzo ją kochają. 

„Kevin sam w Nowym Jorku” 
to kontynuacja przygód małego 
bohatera, która została wydana 
dwa lata później. Tak jak po-
przednia część, podbiła serca 

milionom ludzi i osiągnęła wielką 
popularność. 

Kamila PLESIŃSKA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990_w_filmie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chris_Columbus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chris_Columbus
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Życzenia Bożonarodzeniowe 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia  

życzymy, 

by ten czas, pełen spokoju i miłości, spędzony był z najbliższymi, 

by napełnił Wasze serca miłością. 

Niech Błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam 

przez całe Wasze życie, 

a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia 

spełniają się w każdym momencie. 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

                  KLO i KG   

W te szczególne święta pragniemy złożyć dyrekcji, nauczycielom, 
wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom oraz uczniom życzenia z 
okazji Bożego Narodzenia, abyście przeżyli je w zdrowiu, radości i 

ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech nadchodzący Nowy Rok będzie 
czasem pokoju, serdeczności i międzyludzkiej życzliwości.  

Redaktorzy szkolnej gazetki 

„Cicha Noc” 

1. Cicha noc, święta noc 
Pokój niesie ludziom wszem, 
A u żłóbka Matka święta 
Czuwa sama, uśmiechnięta, 
Nad Dzieciątka snem, 
Nad Dzieciątka snem. 

2. Cicha noc, święta noc... 
Pastuszkowie od swych trzód 
Biegną wielce zadziwieni, 
Za anielskim głosem pieni, 
Gdzie się spełnił cud, 
Gdzie się spełnił cud. 

3. Cicha noc, święta noc... 
Narodzony Boży Syn, 
Pan wielkiego majestatu, 
Niesie dziś całemu światu 
Odkupienie win, 
Odkupienie win.  
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Przepis na świąteczne pierogi 

Kamila PLESIŃSKA 

PIEROŻKI WIGILIJNE Z GRZYBAMI 

 

Składniki: 

 200g twarogu 

 7 łyżek mleka 

 6 łyżek oleju 

 1 łyżeczka cukru 

 0,5 łyżeczki soli 

 1 jajko 

 400g mąki 

 20g drożdży 

 

Wykonanie: 

Twaróg utrzeć z mlekiem i olejem. Dodać sól, cukier, jajko 
i przesianą mąkę. Wkruszyć drożdże, wyrobić ciasto i   
odstawić do wyrośnięcia. Kiedy ciasto podwoi swoją    

objętość, wyrobić je ponownie. Wałkować i składać jak 
pierożki. Odstawić na 10 minut, żeby wyrosły, a następnie 

piec w temperaturze 175 stopni do czasu nabrania        
złocistego koloru. 

FARSZ DO PIEROŻKÓW WIGILIJNYCH 

 

Składniki: 

 0,5kg pieczarek  

 80g cebuli 

 0,5kg kapusty kiszonej 

 1 żółtko 

 40g bułki tartej 

 natka pietruszki 

 tłuszcz 

 

 

Wykonanie: 

Pieczarki drobno pokroić. Usmażyć z cebulą na tłuszczu. 
Wystudzić. Następnie wymieszać z żółtkiem, bułką tartą i 
pietruszką. Dodać ugotowaną kapustę kiszoną. Dosypać 

do smaku sól, pieprz i paprykę. 



Str. 10 http://katolikzawiercie.pl/gazetka/ 

Nie masz jeszcze pomysłu na Bożonarodzeniowy prezent? 

Kamila PLESIŃSKA 

Śnieżynkowy zegarek           cena: 65 zł 

Świąteczna puszka                
z herbatą          cena: 34 zł 

Domek na klucze cena: 45 zł 

Kalendarz 2016     cena: 29 zł 
Kubek              cena: 37 zł Poszewka           cena: 39 zł 

Świąteczne ozdoby  cena: 69 zł 

Portfel              cena: 142 zł 

Krawat            cena: 59 zł 
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Świąteczne dekoracje 

Patrząc na zamieszczone obrazki, od razu ma się ochotę, 
żeby były święta. Jest to spowodowane tym, że          

pomieszczenia są prześlicznie udekorowane. W twoim 
domu również może tak być, jeśli postrasz się choć    

trochę.  Nie trzeba wiele pieniędzy, czasu i dużo         
wyobraźni, by każdy dom mógł wyglądać olśniewająco. 

Wystarczy wyciągnąć stare ozdoby choinkowe, dobrze je 
wyczyścić i przyozdobić w taki sposób, by  wam się   

podobały. Ciekawą ozdobę do udekorowania wnętrza 
można zrobić nawet ze starego świecznika, który już od 
dłuższego czasu leży nieużyty. Jak? Należy dobrze go 

wyczyścić, wyciąć kolorowe gwiazdki lub znaleźć    
ozdobną wstążkę i przywiązać w taki sposób, by        
patrzenie na tę ozdobę cieszyło oczy. Gdy okres       

świąteczny się skończy, można pochować wszystkie 
wcześniej wyciągnięte przedmioty i świąteczne            

dekorowanie reaktywować następnego roku z nowymi 
pomysłami. 

Kamila PLESIŃSKA 



,,Opowieść Wigilijna” – autorem 

tego opowiadania jest Karol       

Dickens. W utworze tym mamy 

możliwość bliżej zapoznać się z 

postacią głównego bohatera -   

skąpca Ebenezera Scrooge’a, który 

podczas nocy Wigilijnej przechodzi 

głęboką przemianę spowodowaną 

doświadczeniami, które ukazał mu 

duch Jakuba Marleya, czyli jego 

zmarłego partnera w interesach. 

Powieść ta cieszy się niesłabnącym 

zainteresowanie wśród dzisiejszych 

czytelników. 
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Świąteczne powieści  

Święta Bożego Narodzenia najczęściej kojarzą się nam z długimi przyjemnymi chwilami spędzonymi w 

rodzinnym gronie. W tym okresie większość z nas ma czas na realizowanie swoich własnych pasji, a jedną 

z częściej wybieranych może być sięganie po powieści o świątecznej tematyce. W poniższym artykule    

zaprezentujemy kilka lektur, które zazwyczaj czytamy w okresie Bożonarodzeniowym. 

,,Szczęście do wzięcia”-          

znakomitego pisarza                   

Jasona F. Wright’a  jest               

niesamowitym zapisem historii  

młodej dziennikarki Hope, na której 

drodze stanęło wiele przeciwności 

losu takich jak śmierć najbliższej jej 

osoby – ukochanej matki            

adopcyjnej. Młoda kobieta osiągnęła 

jednak swój życiowy cel dzięki    

bliskości, jaką zapewniała jej rodzina 

Maxwellów, z którą miała ona    

nadzwyczaj bliskie stosunki. W jej 

karierze bardzo ważną rolę odegrała 

także tradycja Bożonarodzeniowa , 

której głównym celem było        

pomaganie osobom potrzebującym. 

,,Wiersze Bożonarodzeniowe”- 

Josifa Brodskiego, w którym     

zawarte są wiersze począwszy od 

roku 1962 umieszczane przez   

autora na każde powitanie świąt 

Bożego Narodzenia. W książce 

utwory są bardzo odmienne, co 

spowodowane jest różnymi      

okolicznościami powstania. W 

dziele możemy odnaleźć 21     

wierszy oraz wywiad z Noblistą. 

Natalia WNUK i  

Karol CICHOŃ 
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,,Darujmy sobie te święta”-     

Johna Grishama, to powieść, która 

opowiada o małżeństwie. Krankowie 

chcą odpuścić sobie wydatków na 

święta i w zamian za to wybrać się na 

rejs po Karaibach. Presja osób z   

sąsiedztwa i niespodziewany przyjazd 

córki z narzeczonym rujnują jednak 

ich plany, a z konsekwencjami mogą 

się zapoznać dopiero czytelnicy. 

,,Gwiazdka”- Trumana Capote skła-

da się z dwóch opowiadań pełnych 

ciepła, wspomnień z dzieciństwa 

oraz przywołujących nastrój zbliżają-

cych się świąt Bożego Narodzenia. 

Jest także historią pierwszych rozcza-

rowań dotyczących istnienia Święte-

go Mikołaja, jak i późniejszych 

znacznie dotkliwszych dla nas prze-

żyć doświadczających niechybnego 

przemijania naszych bliskich. 

Wszystkie wyżej wymienione powieści są jednymi z nielicznych o tematyce Bożonarodzeniowej. Na półkach biblio-
tek, czy też księgarni możemy znaleźć wiele powieści odnoszących się do tych świąt, jednakże te są najbardziej zna-
ne. Gdy ktoś zadaje pytanie Jaka powieść kojarzy Ci się z Bożym Narodzeniem? najczęściej padają  odpowiedzi dotyczące 

właśnie tych książek. 

Okres Bożego Narodzenia to idealny moment na podjęcie się wyzwania dotyczącego czytania. Można wówczas przeżyć fantastyczną 
przygodę i przenieść się do krainy, gdzie rozgrywana jest akcja. Najbardziej ekscytującym momentem jest jednak, gdy wszystkie przygo-

dy przeżywa się z bohaterami. Więc zachęcam i serdecznie zapraszam do czytania. 

Kamila Plesińska 
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Akcje charytatywne 

SZLACHETNA PACZKA 

 

Nasza szkoła kolejny raz wzięła 
udział w zbieraniu ubrań, środków 

czystości i innych potrzebnych 
przedmiotów dla rodziny, która 
została nam przydzielona. Wiele 

osób zaangażowało się w tą akcję, 
za co szczerze dziękujemy. 

„SZCZĘŚCIE DO WZIĘCIA” 

 

Akcja polegała na zbieraniu        
pieniążków dla dzieci niewidomych 

lub słabo widzących pisana        
Braille’m. Każda klasa otrzymała 
słoik do którego wrzucała drobne 

monety. Jest to wspaniała akcja  
organizowana nie tyko w Polsce, 
dzięki której możemy pomagać  

potrzebującym. 

ODWIEDZINY SCHRONISKA 

 

Nie można zapomnieć o naszych 
czworonożnych przyjaciołach. Z 

naszej szkoły do schroniska w     
Zawierciu udał się wolontariat,   

który przekazał wcześniej zebraną 
karmę, koce i inne potrzebne      

rzeczy. 

ODWIEDZINY DOMU 
DZIECKA 

 

Poszliśmy również do domu dziecka 
w Zawierciu. Trochę czasu, który 

poświęciliśmy, będąc tam, na pewno 
został doceniony. Dzieci cieszyły się 
z naszej obecności i chętnie uczest-
niczyły w zajęciach plastycznych, 

które przygotowaliśmy. 

Dziękujemy za wszystkie  
przedmioty, pieniądze i przede 

wszystkim zaangażowanie. 

Kamila PLESIŃSKA 



Pomysły dotyczące gazetki 
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Kamila PLESIŃSKA 

Poniższe kupony zostały stworzone w celu podawania waszych pomysłów dotyczących gazetki. Kupony należy 
wyciąć i wrzucić do pudełka, które będzie znajdowało się w sekretariacie. Wszystkie pomysły na pewno będą                

rozpatrzone. Dane należy podać w celu skontaktowania się z daną osobą, odnośnie podanego tematu.  

Na jednym kuponie prosimy o podawanie jednego pomysłu. Jeżeli kuponów zabraknie proszę zgłosić się do 
mnie (redaktora naczelnego - Kamili Plesińskiej) lub opiekuna (dr Aleksandry Cios-Goldsztajn). 

Jeśli ktoś jest dodatkowo zainteresowany uczestnictwem w spotkaniach kółka dziennikarskiego, prosimy         
o zapisanie takiej informacji na odwrocie kuponu lub przyjść osobiście.  



Zapraszamy wszystkich chętnych w każdy czwartek. Kółko odbywa 

się o godzinie 9.05 w sali informatycznej.  

Potrzebujemy osób, które chcą poznać tajniki dziennikarstwa, lubią 

pisać artykuły i nie tylko, mają ciekawe zainteresowania i pomysły, 

umieją robić komiksy lub fotografować. Zajmujemy się również     

robieniem szkolnej kroniki i organizowaniem niektórych wydarzeń. 

Chętnie przyjmujemy nowe osoby i jesteśmy otwarci na ich pomysły. 

Szukamy talentów i otwartych na nowe doznania osób. 

Jeżeli komuś nie odpowiada godzina spotkania, prosimy o zgłaszanie 

się do redaktora naczelnego - Kamili Plesińskiej lub opiekuna -          

dr Aleksandry Cios-Goldsztajn 

Kółko dziennikarskie 

Zapraszamy również do odwiedzana szkolnej stron internetowej http://katolikzawiercie.pl/. Wszystkie 

uwagi dotyczące gazetki prosimy o wysyłanie pod adres KATOLik-redakcja@wp.pl . 
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