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   Oto wydanie specjalne szkolnej ga-

zetki "no name!". Dziękujemy za zaintere-

sowanie, jakim darzycie nasze pismo i ma-

my nadzieję, że i tym razem się nie zawie-

dziecie. W tym świątecznym numerze przy-

gotowaliśmy dla Was między innymi relację 

ze szkolnej Wigilii oraz interesujące pomy-

sły na wartościowe spędzenie czasu wolne-

go w ferie. Polecamy także artykuł na temat 

świąt na świecie, z którego na pewno do-

wiecie się wielu zaskakujących informacji. 

Uczniowie klas trzecich trudzili się nad ar-

kuszami egzaminu gimnazjalnego, o któ-

rym również możecie przeczytać  w naszej 

gazetce. Oprócz tego przygotowaliśmy ma-

teriał dotyczący akcji świątecznych organi-

zowanych w naszym gimnazjum. Nie za-

braknie także czegoś dla gorliwych fanów 

sportu. Zachęcamy do uważnej lektury i 

gwarantujemy, że nie będziecie żałować.  

Aleksandra  Łakoma, kl. IIIc,  Jakub Dorobek, kl. IIIc,  Weronika Śliwińska,    
kl. IIIc,  Michał Niedbalski, kl. IIIc,  Martyna Jabłońska, kl. IIIa,  Natalia             

Jakacka, kl. IIIa,  Aleksandra Sobocińska, kl. IIIa,  Julia Więckiewicz, kl. IIc,  
Natalia Dzięgielewska, kl. IIc,  Karolina Piotrkowska, kl. IIc,  Oliwia Łabińska, 

kl. IIc,  Paulina Niedbała, kl. IIc,  Agata Herba, kl. IIc oraz                                             
p. Anna Warczachowska 



 

 

 Boże Narodzenie, czyli Narodzenie 

Pańskie w tradycji chrześcijańskiej 

jest świętem ściśle nawiązującym 

do narodzin Jezusa Chrystusa. Przypada 

ono 25 grudnia, a poprzedza je postna, acz-

kolwiek zazwyczaj bardzo uroczysta kolacja 

wigilijna. Jednak oprócz religijnego aspektu 

ważna jest także rola tradycji m.in. opłatek, 

kolędy, choinka, prezenty, karp, kutia czy 

pierogi z grzybami. Choć wszyscy wiemy, że 

w tym szczególnym czasie otaczający nas 

świat zdaję się być trochę inny, może i na-

wet magiczny, to w dzisiejszych czasach 

święto Bożego Narodzenia, zostało skomer-

cjalizowane do tego stopnia, że obchodzi 

się je nie tylko w krajach chrześcijańskich, 

np.:  

►Japonia◄ 
 

 W Japonii, gdzie wyznawcy chrześci-

janizmu stanowią zaledwie 0,7% ludno-

ści ,Boże Narodzenie obchodzone jest po-

wszechnie. Wszyscy podchodzą do niego 

bardzo entuzjastycznie, lecz w znacznym 

stopniu także i komercyjnie. Wygląda ono 

nieco inaczej niż u nas, ponieważ przypo-

mina Walentynki. Większość rodzin spoty-

ka się na wspólną kolację, po której zazwy-

czaj młodzi ludzie wychodzą z domów na 

spotkania ze swoimi ukochanymi osobami. 

Jest to krótko mówiąc czas zakochanych 

par oraz okazja, by spędzić wyjątkową noc. 

Oczywiście Japończycy również, podobnie 

jak i my wręczają sobie prezenty. Jednak nie 

posiadają żadnych tradycyjnych, wigilijnych 

potraw, z wyjątkiem popularnego, kremo-

wego tortu. Ulice miast są bogato przyozda-

biane świecącymi dekoracjami oraz wszę-

dzie widnieją podobizny dobrze wszystkim 

znanego św. Mikołaja w biało-czerwonym 

stroju. Nastroju dodają, rozbrzmiewające z 

głośników, świąteczne piosenki, na czele ze 

znanym na całym świecie „Jingle Bells”. Ja-

pońskie Boże Narodzenie można zatem 

podsumować jako wspaniałą okazję do spę-

dzania czasu w rodzinnym gronie oraz cza-

sem, w którym wszystkich ogarnia 

„świąteczny szał” - najlepiej widoczny w 

ogromnych centrach handlowych. 

►Australia◄ 
 
 Wielokulturowe społeczeństwo Au-

stralii, składające się w około 60% z chrze-

ścijan obchodzi Boże Narodzenie zupełnie 

inaczej, niż, np.: Polacy. Główną różnicą jest 

panująca tam temperatura. W grudniu w 

Australii jest środek lata. Wynika to z poło-

żenia geograficznego tego kontynentu. Pa-

nujące tam upały powodują, że sposobem 

spędzania wigilijnej wieczerzy są rodzinne 

spotkania w ogródkach czy na tarasach. Na-

tomiast ludzie mieszkający na wybrzeżu 

wieczorami organizują grille na plaży, gdzie 

ręczniki i obrusy rozkładane na piasku są 

bogato zastawione w tradycyjne potrawy i 

trunki. Powszechne jest także śpiewanie 

kolęd i wręczanie prezentów. W Australii 

wizerunek świętego Mikołaja został nieco 

zmodyfikowany, gdyż rozebrano go do ką-

pielówek, zaopatrzono w okulary przeciw-

słoneczne i posadzono na leżaku pod pal-

mą. Na typowych kartkach świątecznych 

Mikołaj przedstawiany jest w towarzystwie 

kangura u misia koali. 
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►Portugalia/Hiszpania◄ 
 
 Boże Narodzenie w krajach Europy 

Zachodniej wygląda podobnie jak w Polsce. 

Jest to bardzo ważny dzień oraz okazja do 

rodzinnych spotkań, śpiewania kolęd i 

wspólnej modlitwy. W Portugalii i Hiszpanii 

do wigilijnego stołu zasiada się później, 

gdyż ok. godz. 21, zatem i posiłki spożywa 

się dużo później niż w Polsce. Natomiast 

prezenty rozpakowywane są dopiero o pół-

nocy. Tradycyjnymi portugalskimi daniami 

są: bacalhau i batatas cozidas, czyli typowa 

odmiana dorsza i gotowane ziemniaki. Po-

pularne są też dania z ośmiornicy i innych 

owoców morza. Zaś jeśli chodzi o słodkości 

to podstawą jest bolo de rei, czyli ciasto po-

dobne do drożdżowego oraz bogato udeko-

rowane kandyzowanymi owocami. Potrawa 

ta posiada w sobie także niespodziankę, 

którą stanowi figurka małego króla. Prze-

sąd mówi, że osoba, która dostanie kawałek 

ciasta z figurką będzie miała szczęście. Z 

kolei jeśli chodzi o Hiszpanię to do świą-

tecznych dań należą: cabas (krewetki), ja-

mon iberico (rodzaj wędliny) oraz cordero 

(baranina). Natomiast choinki zarówno w 

Portugali, jak i Hiszpanii są, i naturalne, i 

sztuczne. Jednak w mniejszych miejscowo-

ściach występuje przewaga żywych cho-

inek, które są najczęściej kolorowo udeko-

rowane. Z Bożym Narodzeniem związane 

są także lokalne zwyczaje i tradycje, np.: 24 

grudnia całe rodziny wspólnie zbierają 

oliwki. 

►Ameryka Północna◄ 
 
 W Ameryce Północnej ulice, domy 
oraz drzewa są bogato udekorowane w 
świecące, kolorowe lampki, a nawet bomb-
ki. Powszechne są również figurki klasycz-
nego św. Mikołaja otoczonego przez białe 
bałwanki (pomimo braku śniegu) oraz reni-
fera Rudolpha. Można je znaleźć w prawie 
każdym amerykańskim ogródku. W okresie 
świąt wszystkie centra handlowe pękają w 
szwach. Ze wszystkich głośników roz-
brzmiewają kolędy oraz rozmaite świątecz-
ne piosenki m.in. nieśmiertelny przebój 
George’a Michaela „Last Christmas”. Choin-
ka, wigilijna wieczerza, pierwszy dzień 
świąt – wszystko to wygląda podobnie jak u 
nas, z tą różnicą, że prezenty otwiera się ra-
no w dzień Bożego Narodzenia. Również 
amerykańskim zwyczajem jest to, że dzieci 
zostawiają mleczne ciasteczka dla Mikołaja. 
Natomiast do tradycyjnych dań należą: pie-
czony indyk, puree ziemniaczane, różnego 
rodzaju sosy, zapiekane warzywa, a w Ka-
nadzie także kraby. Na deser podaje się np.: 
tartę orzechową (tzw. pecan pie). Popular-
nym zwyczajem jest także chodzenie do re-
stauracji zarówno z rodziną, jak i przyja-
ciółmi.  

►Indie◄ 
 

 W Indiach chrześcijaństwo jest trze-

cią religią kraju (3% społeczeństwa). Jed-

nak jej przedstawiciele spotykają się na ko-

lację wigilijną, na której potrawy nie różnią 

się znacznie od typowych, indyjskich po-

traw. Choinki zastępowane są udekorowa-

nymi drzewkami mango lub bananowca, 

albo po prostu sztucznymi odpowiednika-

mi. święta nie są, aż tak bardzo skomercjali-

zowane jak np.: w Japonii. Zachowana jest 
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Tekst: Jakub Dorobek , kl. IIIc 

tradycja śpiewania kolęd (w językach indyj-

skich), Pasterka, a na ulicach można spo-

tkać Świętego Mikołaja. Boże Narodzenie 

jest w tych stronach bardzo entuzjastycznie 

obchodzone, a dzieci czekają na nie z nie-

cierpliwością. 
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 "Egzaminy napełniają lękiem każ-
dego, nawet dobrze przygotowanego, po-
nieważ najgłupszy może zapytać o 
więcej, niż najmądrzejszy jest w stanie 
odpowiedzieć". 
 Zaczynając od słów Charlesa Caleba 
Coltona chciałabym przedstawić Wam, Dro-
dzy Czytelnicy, krótką lecz wyczerpującą 
informację na temat próbnych egzaminów 
gimnazjalnych z Operonem, które odbyły 
się w dniach 12-14 grudnia 2012 r. Pierw-
szego dnia, w środę, uczniowie klas trze-
cich musieli zmierzyć się z częścią humani-
styczną. Ważną rolę odegrała wówczas 
umiejętność czytania ze zrozumieniem ta-
kich tekstów jak m.in. "Dywizjon 303", czy 
utwór B. Leśmiana pt. "Urszula Kochanow-
ska". Największą trudność odegrać mogła 
rozprawka nawiązująca do słów Jana Ko-
chanowskiego. Dość duży kłopot stanowił 

test z historii, sprawdzający wiedzę z po-
kaźnego zakresu: od legendarnego założe-
nia Rzymu, po wojnę secesyjną. Na drugi 
dzień miał miejsce egzamin przyrodniczy 
dotyczący wielu różnorodnych zagadnień 
oraz test z matematyki, gdzie do zadań 
trzecioklasistów należało m.in. analizowa-
nie wykresów, stosowanie układów równań 
oraz umiejętność posługiwania się wzorami 
na pole i objętość. Trzeciego dnia, w piątek, 
odbył się egzamin z języka angielskiego lub 
niemieckiego, sprawdzający umiejętność 
ucznia w słuchaniu ze zrozumieniem, gra-
matyce i tworzeniu wypowiedzi pisemnej. 
Kochani Trzecioklasiści, jeżeli coś poszło 
Wam nie tak, jak planowaliście, nie martw-
cie się, gdyż jak twierdzi Francois Thibault: 
"Tylko głupiec ma odpowiedź na wszyst-
ko"! 
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Tekst: Natalia Jakacka , kl. IIIa 



 

 

 Dzień 21 grudnia 2012r. w naszej 

szkole był czasem wigilii klasowych. Tego 

dnia każda klasa zgromadziła się wraz ze 

swoim wychowawcą przy stole, by podzie-

lić się opłatkiem. Oczywiście nie zabrakło 

tradycyjnych potraw wigilijnych. Na na-

szych „stołach wigilijnych” podano czerwo-

ny barszcz z uszkami, ryby, pierogi z kapu-

stą i grzybami, różnorodne kolorowe sałat-

ki, słodycze oraz owoce i inne przepyszne 

smakołyki. W tle snuły się kolędy i pasto-

rałki, które podkreślały atmosferę. jjjjjjjjjjjjjj 

W niektórych klasach nie obyło się bez pre-

zentów. Z uśmiechem na twarzy wręczali-

śmy sobie  drobne upominki od Św. Mikoła-

ja oraz składaliśmy życzenie bożonarodze-

niowe. 

Tekst: Martyna Jabłońska , kl. IIIa 
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Zdjęcia: p. Monika Boćkowska 

Tekst: Aleksandra Łakoma , kl. IIIc 

 21 grudnia 2012r. miał odbyć się za-

powiadany przez Majów (kolejny!) koniec 

świata. Stety (bądź niestety dla niektórych) 

nic złego się nie stało. W naszej szkole mia-

ło za to miejsce przedstawienie wigilijne pt. 

„Anioł i Gimnazjalista”. Scenariusz napisała 

p. Magdalena Ambroziak, a w roli reżysera 

zobaczyliśmy p. Magdalenę Kieszkowską. 

Spektakl opowiadał historię zbuntowanej 

nastolatki (w tej roli Zofia Stryszowska z 

klasy Ia), której nie obchodziły święta Bo-

żego Narodzenia i wolała siedzieć na ławce 

w parku niż być w domu. Jednak Anioł (w 

tej roli Aleksandra Łakoma z klasy IIIc) po-

kazał jej na czym polegają święta. Zobaczy-

liśmy jak różne anioły (Aleksandra Garstka, 

Natalia Adamkiewicz i Natalia Sobka) na-

wracają tych, którzy zapomnieli o magii 

świąt. W tych rolach zobaczyliśmy: Jakuba 

Dorobka, Natalię Dzięgielewską, Kornelię 

Zasadę i Daniela Banieckiego. Oprócz tego 

Anioł wytłumaczył różnicę pomiędzy św. 

Mikołajem biskupem Miry (Michał Niedbal-

ski), a św. Mikołajem (Karol Brągalski) wy-

myślonym na potrzeby producentów zaba-

wek i speców od reklamy. W przedstawie-

niu wzięli również udział: Artur Skierski, 

Weronika Śliwińska, Kacper Skowroński, 

Julia Więckiewicz, Agata Herba, Klaudia 

Pawelec i inni. Występ został nagrodzony 

gromkimi brawami. Z niecierpliwością cze-

kamy na następny występ. 



 

 

Tekst: Weronika Śliwińska , kl. IIIc 

 Już od rana, w szkole dało się zauwa-

żyć niezwykłe poruszenie. Wszyscy biegali 

od klas do klas, z góry na dół - i na odwrót. 

Robiono ostatnie próby i zakładano kostiu-

my. Na zakończenie uroczystości dotyczą-

cych tego wigilijnego dnia mogliśmy, z wiel-

ką przyjemnością, obejrzeć występ muzycz-

nej grupy ''Piekarnia''. Pobudzający wy-

obraźnię występ, współgrał z hasłem 

''Każdy może zostać Świętym Mikołajem''. 

Aktorzy wcielili się w rolę Mikołajów, dając 

publiczności godne zazdrości prezenty, - 

którymi były wiersze i kolędy, mówione 

prosto z serca! Każdy z nich posiadał morał, 

ale skupiał się głównie na temacie prze-

wodnim. Pełne serdeczności wypowiedzi 

współgrały z świątecznym klimatem, tak 

doskonale przecież rozbudzającym ciepłe 

uczucia w sercach widzów. 
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Zdjęcia: p. Monika Boćkowska 



 

 

Tekst: Weronika Śliwińska , kl. IIIc 

 Akcja Paczka to ogólnopolski pro-
gram harcerskiej pomocy Polakom z kre-
sów wschodnich. Co roku zbierana jest 
żywność, produkty papiernicze i zabawki, 
które potem pakowane w paczki zostają za-
wiezione dla rodaków spoza kraju.  
W tym roku pierwszy raz wyruszyliśmy do 
Mołdawii.  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
 Informacje  wyczytane z listu, przy-
słanego przez księdza Jacka, mieszkającego 
na terenie Bielc, były inspiracją do wielu 
pytań dotyczących warunków życia w Moł-
dawii.  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
Podzielnie na grupy, dostaliśmy własnego 
przewodnika, rejon miasta i paczki. 
 Wyobraźcie sobie szare obrzeża mia-
sta, wzgórza pustych bloków i małych dom-
ków, komponujących się z lekkim mrozem. 
Cóż za radność sprawiło nam odwiedzenie 
tych ludzi, którzy nawet nie patrząc na 
paczki - odstawione gdzieś na bok - mogli 
porozmawiać z nami, obdarzyć się nawza-
jem uśmiechem czy zrobić pamiątkowe 
zdjęcie.   
Niektórzy specjalnie na nasze przyjście roz-
palali w piecach, gotowali gołąbki w li-
ściach z winogron czy dawali drobne poda-

runki, choćby ostatnie mydło. W oczach 
zbierały się łzy, gdy słuchało się polskiej 
kolędy, modlitwy czy wierszyka.  JJJJJJJJJJJJJJ  
 Niepojęte było dla nas to, że gdzieś w 
centrum miasta, w restauracji na wysokim 
poziomie, pije się białe wino, gdzie kilka 
ulic dalej ludzie nie mają co włożyć do 
garnka. W większości przypadków spotyka-
liśmy osoby starsze, samotne lub małżeń-
stwa, gdzie oprócz niedostatku łączyło ich 
wielkie przywiązanie do tradycji i religii.  

Oprócz Bielc, zawitaliśmy także w  
Styrczy - wiosce, którą przemaszerowali-
śmy w całkowitych ciemnościach, jako że w 
żadnym z domów nie paliło się światło. 
Tam w Domu Polonii i zasiedliśmy wspól-
ni e  d o  wi g i l i jne j  w i ec zerzy.  
Czas był doskonale zorganizowany, dane 
nam było obejrzeć kilka przedstawień przy-
gotowanych przez dzieci, a także młodzież. 
Wszystko było pełne ciepła - nasza współ-
praca, i dzielenie się dobrym słowem z in-
nymi. W drodze powrotnej odwiedziliśmy 
groby zmarłych Polaków na Cmentarzu Ły-
czakowskim we Lwowie.  

Warto zauważyć, że Ci ludzie mogli 

pochwalić się tym, czego my nie doceniamy.  
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Zdjęcia: Weronika Śliwińska , kl. IIIc 



 

 

Tekst: Aleksandra Łakoma , kl. IIIc 

 Już w najbliższy poniedziałek roz-

poczną się długo wyczekiwane ferie 2013. 

Niektórzy z nas zapewne wybiorą się w gó-

ry, żeby pojeździć na nartach lub snowboar-

dzie. Pozostali zostaną w domu, lecz i tutaj 

czekają na nich ciekawe zajęcia. Okres ferii 

zimowych to wymarzony czas dla kinoma-

niaków. To właśnie w tym czasie swoje pre-

miery będą miały najbardziej wyczekiwane 

filmy roku. Do kina powinniśmy się wybrać 

na: "Życie Pi", reż. Ang Lee (premiera: 11 

stycznia), "Gangster squad. Pogromcy 

mafii", reż. Ruben Fleischer (premiera: 1 

lutego), "Lincoln", reż. Steven Spielberg 

(premiera: 1lutego), "Hitchcock", reż. Sa-

cha Gervasi (premiera: 8 lutego), 

"Poradnik pozytywnego myślenia", reż. 

David O. Russell (premiera: 8 lutego). Po-

nadto zawsze możemy się spotkać z przyja-

ciółmi  i pójść na lodowisko, gorącą czeko-

ladę i spacer. W Płocku dostępne są dwa lo-

dowiska:  na Starym Mieście i przy ul. 

Czwartaków. Dla zmarźlaków dostępne są 2 

baseny oraz liczne zajęcia w Młodzieżo-

wym Domu Kultury. Oprócz tego, w pierw-

szym tygodniu ferii nasza szkoła zorganizo-

wała kilka zajęć z nauczycielami. W ponie-

działek  (28.01) możemy  wybrać się na 

„Spotkanie z panią Różą” (zajęcia organizo-

wane przez p. Elżbietę Chmurę), „Historię 

naszego regionu” (p. Tomasz Piekarski), 

warsztaty z  j. angielskiego (p. Monika Lu-

bińska), warsztaty ekologiczno-biologiczne 

(p. Joanna Grommunt) albo pograć w  siat-

kówkę (p. Marek Piotrowski). Następnego 

dnia możemy udac się na „Zimowe spotka-

nie z przyrodą” (p. Joanna Grommunt), na 

zajęcia rekreacyjno-sportowe (p. Ewelina 

Feliciak) bądź na zajęcia, z których dowie-

my się „Dlaczego zmieniają się pory ro-

ku” (p. Agnieszka Pietruk). Środa (30.01) to 

dzień dla zainteresowanych historią (p. To-

masz Piekarski), geografią (p. Agnieszka 

Pietruk) oraz piłką nożną (p. Ewelina Feli-

ciak i p. Marek Piotrowski). Pamiętajmy, że 

ferie szybko się skończą i już 11 lutego wra-

camy do szkoły :) 
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