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Jak dobrze jest samotnie kroczyć

Pośród wigilijnej nocy.

Panią Czasu jest

dzisiejsza biała Noc a ja

Jestem w niej

I ona jest we mnie.

Gwiazdy plotą

Nową kolędę.

Zasłuchany jestem

w jej powolne brzmienie,

A ona śpiewa we mnie.

Dzisiaj nikt nie zmarznie

Póki ja

Jestem w tańczącym

Północnym wietrze

I póki on szaleje we mnie.

Puste drogi i

Przydrożne latarnie

Prowadzą mnie cicho.

Jak starzy, dobrzy

Przyjaciele.

A ja nucę:

"Póki przez zmarzniętą szybę,

Jak zagubiony wędrowiec,

Mogę patrzeć

Na ludzkie szczęście

W pełnej krasie,

Póty noc ta będzie

Najwspanialszym z mej kolekcji

Podróżnikiem w czasie."

Zosia Konowalik kl. 8 D



Na święta 
- 

nadzieja

znowu choinka stanie

w domu

pozapalamy wszystkie światła

żarówki spalone wyrzucimy

jak wszystkie złe wspomnienia

niech znikną

i choć świat wokół sprawia

wrażenie że zwariował

to chyba w sercach zwalnia czas

gdzieś w nas

na te święta życzmy sobie

spokoju spokoju spokoju

świętego

jak Betlejemska stajenka

i mimo mrozu za oknami

nadziei

ciepła w sobie

by nie wygasł żar dobroci

niech się tli

Bartosz Kozak kl. 8a



Chcę lepszej przyszłości i na zmianę liczęChcę lepszej przyszłości i na zmianę liczę

Mówiono o tym wszędzie i wszyscy o tym wiemyMówiono o tym wszędzie i wszyscy o tym wiemy

Rok 2020 przyniósł ze sobą problemyRok 2020 przyniósł ze sobą problemy

Pięknego 2021 od serca wam życzęPięknego 2021 od serca wam życzę

Każdy gdzie indziej ma prawo się urodzićKażdy gdzie indziej ma prawo się urodzić

Nie zawsze kontakt z innym człekiem jest spokojnyNie zawsze kontakt z innym człekiem jest spokojny

Przez naszą naturę wszczynamy wojnyPrzez naszą naturę wszczynamy wojny

Lecz przez nią możemy się też pogodzićLecz przez nią możemy się też pogodzić

Kontrowersyjną rzecz teraz powiemKontrowersyjną rzecz teraz powiem

Nowy rok nic naprawdę nie zmieniNowy rok nic naprawdę nie zmieni

Możecie być tym oszołomieniMożecie być tym oszołomieni

Zmiana tylko jest w naszej głowieZmiana tylko jest w naszej głowie

Nawet jeśli rok nowy będzie tym samymNawet jeśli rok nowy będzie tym samym

Nie znaczy to, że nie ma żadnej zmianyNie znaczy to, że nie ma żadnej zmiany

Każdy wystarczająco zdeterminowanyKażdy wystarczająco zdeterminowany

Może dokonać świata odmianyMoże dokonać świata odmiany

Zmienić przeszłości na razie się nie daZmienić przeszłości na razie się nie da

Ale przyszłość możemy zaplanowaćAle przyszłość możemy zaplanować

Jeżeli to nam się uda dokonaćJeżeli to nam się uda dokonać

Nastanie nowa, doskonała eraNastanie nowa, doskonała era

Paweł Furtak kl. 8D

Życzenia na 
Nowy Rok



Dla wielu z nas są jednak jeszcze zagadkowe….

Jak kontakt z dalszymi krewnymi nawiązać

I z komputerem relacje rozwiązać

Refleksji czas to i dumania

Czy rodzina ważniejsza czy laptop do grania

O medykach warto pamiętać czasami

Oni ratują w święta chorych swoim supermocami

Atmosfera świąteczna może się zatracić

Gdy wszyscy wirusowi boją się narazić

Dlatego każdy restrykcje zachować musi

Założona maseczka w sklepie nie udusi

Jeśli węch chcesz zachować na święta

By mama smakiem piernika była wniebowzięta

Choinkę kolorowymi bombkami udekorować

Dwanaście potraw na Wigilię przyszykować

Zachowujcie się w sposób odpowiedzialny

Bo zdrowie dla rodziny na święta 

w to prezent idealny

Cieszmy się zatem świętami naszymi

I spędźmy je w 2020 roku 

tylko z najbliższymi!

Julia Tomecka kl. 8d

Te Święta będą 
piękne!



Wigilia Bożego Narodzenia uznawana jest za 
najbardziej wyjątkową noc w roku. Dawniej 
przypisywano jej nawet znaczenie magiczne, czego 
dowodem są tradycje wigilijne, które kultywujemy 
do dzisiaj.

W wielu domach choinkę ubiera się w Wigilię. 
Chociaż to bardzo powszechny zwyczaj, to nie 
należy do polskich tradycji wigilijnych. W naszym 
kraju przyjął się dopiero pod koniec dziewiętnastego 
wieku, ale jedynie w domach mieszczańskich i 
szlacheckich. W wiejskich domach, zamiast choinki 
ustawiano w domu snopy zboża lub gałązki drzewa.
Przystrajanie choinki to zwyczaj niemiecki, swoimi 
korzeniami sięgający czasów pogańskich, 
symbolizuje nowe, odradzające się życie. Także 
ozdoby, które na niej zawieszamy mają konkretne 
znaczenie: gwiazda umieszczana na czubku oznacza 
gwiazdę betlejemską, bombki symbolizują rajskie 
owoce, a łańcuchy miały przypominać o grzechu i 
jednocześnie cementować rodzinne więzi.

Kolejną polską tradycją wigilijną jest wkładanie 
sianka pod obrus, którym nakryto wigilijny stół. 
Symbolizuje ono betlejemską stajenkę, miejsce 
narodzin Jezusa. Chociaż powoli przestaje się tego 
pilnować, to dawniej nie wyobrażano sobie, aby na 
wigilijnym stole leżał obrus innego koloru niż biały. 
Jest to oczywiście symbol czystości Marii.
Wolne nakrycie przy stole każe nam pamiętać o 
wszystkich samotnych osobach. Oznacza to także, że 
jesteśmy gotowi zaprosić do stołu każdego, kto w 
ten wieczór zapuka do naszych drzwi. Puste 
nakrycie daje również wyraz pamięci o bliskich, 
którzy nie mogli z nami spędzić świąt lub na zawsze 
odeszli.

Tuż po zapadnięciu zmroku i zabłyśnięciu na 
ciemnym niebie pierwszej gwiazdki, zasiadamy do 
wigilijnej wieczerzy. Do najważniejszych tradycji 
wigilijnych, kultywowanych podczas niej, należy 
dzielenie się opłatkiem. 

Polskie zwyczaje
wigilijne

Nie chodzi jedynie o miły zwyczaj składania sobie 
życzeń. Opłatek jest symbolem pojednania i 
przebaczenia, a do wigilijnego stołu nie mogą 
zasiadać osoby, które są ze sobą skłócone.

Wigilijnemu opłatkowi przypisywano także 
magiczne właściwości. Miał chronić obejście przed 
wpływem złych mocy, a domownikom zapewniać 
szczęście. Podanie opłatka zwierzętom 
gospodarskim chroniło je przed chorobą i rzuconym 
urokiem.

Tradycyjnie na wigilijnym stole powinno znaleźć się 
dwanaście potraw. Dawniej ilość spożywanych 
podczas Wigilii dań była nieparzysta. W zależności 
od zasobności portfela było ich siedem, dziewięć lub 
jedenaście. Poza tym wierzono, że takie liczby 
przyniosą szczęście na cały rok. Obecnie na naszych 
wigilijnych stołach stawiamy dwanaście potraw, 
które symbolizują dwunastu apostołów.

Nie wszyscy ściśle trzymają się tej magicznej liczby. 
U mnie w domu nie ma ani 12 potraw, ani nie jemy 
tego co Wam kojarzy się pewnie z kolacją wigilijną. 
Nie ma ani kapusty z grzybami, ani ryby po grecku, 
kutii czy kompotu z suszu. Moi pradziadkowie 
urodzili się i żyli w Raciborzu, gdy ten był jeszcze 
niemieckim miastem. Naszą tradycją wigilijną jest 
zupa rybna z grzankami, karp z pieczoną bułką 
pszenną, a na deser moczka. Moczka to słodki deser 
trochę podobny do budyniu. Jego głównymi 
składnikami są piernik i wywar z pasternaku. Brzmi 
dziwnie, ale zapewniam, że jest pyszna, czekam na 
nią cały rok.

Po zakończeniu wieczerzy wigilijnej i rozpakowaniu 
prezentów leżących pod choinką w naszym domu 
zawsze śpiewa się kolędy, bez których nie 
wyobrażam sobie żadnych Świąt Bożego 
Narodzenia. WESOŁYCH ŚWIĄT

Aleksander Romik 8d 



24 grudnia jest już coraz 
bliżej. Przed świętami 

wiele osób popada w 
zakupowy szał, a sklepy 

zaczynają wyprzedaże, by 
jeszcze bardziej zachęcić 
nas do kupna prezentów. 
Należy jednak pamiętać, 

by nie wydać za dużo. 
Mam nadzieję, że 

poniższe rady w tym 
pomogą.

Świąteczny poradnik z Świąteczny poradnik z 
przymrużeniem okaprzymrużeniem oka

1. Zignoruj czas świąt.
Sposób prosty i skuteczny. Nie wydamy za dużo, nie 
kupując nic.

2. Pozbądź się oszczędności jeszcze przed 
świętami.
Nie posiadając pieniędzy, na pewno nie wydasz ich 
na prezenty.

3. Pokłóć się z najbliższymi.
Ta metoda wymaga dłuższego przygotowania. Przez 
cały rok wmawiaj sobie, że nikt Cię nie lubi i Ty nie 
lubisz nikogo. Z tego powodu w Boże Narodzenie nie 
dasz nikomu prezentów.

4. Śpij.
Bądź jak niedźwiedź i zapadnij w sen zimowy. 
Jak prześpisz Wigilię, to nie pójdziesz do sklepów.
UWAGA!
TEN SPOSÓB NIE DZIAŁA NA LUNATYKÓW.

4.Wykonaj prezenty własnoręcznie.
Jest to tańsze, a obdarowana osoba na pewno 
doceni Twój większy wkład.

Mam nadzieję, że powyższe przykłady pomogą w 
oszczędzaniu, ale i tak najważniejszy jest wspólny 
czas spędzony z rodziną, którego wszystkim życzę.

Wesołych Świąt!

Nikodem Jusczyk 8dNikodem Jusczyk 8d



Kutia

Nazwa tej potrawy pochodzi od 
ukraińskiego słowa kókkos, co oznacza 
pestkę lub ziarnko, a robiona jest z 
obtłuczonych ziaren pszenicy.

Przepis naszej rodziny

Kutię, czyli pszenicę można kupić np. na 
„handelku” koło Katedry w Gliwicach. 
Potrzebujemy około pół kilograma. 
Zalewamy ją ciepłą wodą, płuczemy, 
przecedzamy przez sitko i czystą 
przekładamy do garnka. Zalewamy 
ponownie wodą i na małym ogniu, co jakiś 
czas mieszając, gotujemy kilka godzin, aż 
ziarenka będą przypominać rozgotowane 
mleko. Dajemy tyle wody, by zakryć 
ziarenka. Po ugotowaniu czekamy aż 
ostygnie.

W tym czasie nie próżnujemy, bo 
potrzebujemy:

● 1 torebkę rodzynek,

● pół szklanki cukru,

● kilka łyżek miodu,

● pokrojone orzechy 

● migdały w płatkach

● mak z puszki

Gdy kutia wystygnie, dodajemy pozostałe 
składniki i mieszamy. Potrawa jest gotowa. 
Jest bardzo smaczna i bardzo słodka. 
Idealny deser wigilijny!

Na świątecznym stoleNa świątecznym stole
przygotował Patryk Pordzik z klasy 8a

Piegus mojej 
Mamy

Przygotowujemy podłużną blaszkę do 
pieczenia. Smarujemy ją margaryną i 
obtaczamy bułką tartą, by ciasto nie 
przykleiło się do blaszki.

Następnie szykujemy mąkę wsypując ją do 
miseczki i dodając proszek do pieczenia. 
Wbijamy jajka do miski i ubijamy mikserem 
wsypując powoli cukier. Stopniowo 
dodajemy suchy mak, margarynę, a na 
końcu zapach. Gdy ciasto jest gotowe 
wlewamy do blaszki.

Pieczemy w temperaturze 180 stopni 
między 30 a 45 minut. Trzeba sprawdzać 
zapałką, czy ciasto już jest gotowe. 

Ciasto pojawia się zawsze u mnie na święta, 
jak wszystko co jest z makiem związane, 
gdyż Boże Narodzenie to w mojej rodzinie 
takie „makowe” święta.

Zapraszam do spróbowania, potrawy są 
pyszne i proste!



„W święta, chciałbym móc spędzić 
ten czas w jak najszerszym, 
rodzinnym gronie – chciałbym, 
aby nie uniemożliwiła tego 
pandemia, więc najlepiej byłoby 
żeby się skończyła.”

„Spotkać się z babcią”

„Zdrowia dla każdego”

„Chłopaka” 

„Zdrowia”

„Spotkać się z chłopakiem i moją 
rodziną”

„Chciałbym na święta dostać 
golarkę do włosów ponieważ 
zaczyna mi rosnąć broda której 
nie chcę mieć jeżeli tak to tylko 
wąsa. Irytuje mnie również moja 
drukarka, którą muszę dźwigać za 
każdym razem z jednej strony 
pokoju do drugiej strony pokoju, 
jeżeli chcę coś wydrukować a w 
czasach COVID-19 dosyć często 
muszę z niej korzystać, a 
najgorsze jest to, że nie wiadomo 
kiedy to się skończy oraz jej 
minusem jest to, że drukuje tylko 
na czarno. Mógłbym również 
dostać pieniądze oraz słodycze.”

„ Czasu z rodziną”

All I want for 
Christmas is ...
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