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Grudzień, 2021 

Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.  

Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity.  
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Czym się zajmują absolwenci naszej szkoły?  

Rozmowa z absolwentem naszej szkoły – panem KAROLEM ŻYGADŁO 
 
M.Ś.: Jest Pan absolwentem Szkoły Podstawowej w Gard-
nie. W jakich latach uczęszczał Pan do naszej szkoły? Kto 
był Pana wychowawcą? 
K.Ż.: Do  Szkoły Podstawowej w Gardnie uczęszczałem         
w latach 1993-98. do klas IV-VIII. Klasy I-III ukończyłem     
w placówce w Wełtyniu. Moją wychowawczynią była Pani 
Marianna Garbacik 
 
M.Ś.: Jakich przedmiotów lubił Pan najbardziej się uczyć? 
K.Ż.: Najbardziej lubiłem język polski, historię, fizykę i che-
mię. 
M.Ś.: Jakie ciekawe wydarzenia zapadły Panu w pamięci  
z czasów szkolnych? 
K.Ż.: Mile wspominam udział naszej szkoły w programie organizowanym przez TVP Szczecin - „Siódme poty”      
oraz oddanie od użytku hali sportowej. 
M.Ś.: Gdzie uczył się Pan po ukończeniu SP w Gardnie do czasu podjęcia pracy? 
K.Ż.: Ukończyłem Liceum Ekonomiczne w Gryfinie, a następnie Logistykę i Zarządzanie w Akademii Morskiej          
w Szczecinie. Już po 13 latach pracy ukończyłem studnia MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. 
M.Ś.: Jaką pracę Pan wykonuje w porcie? / Czym Pan się zajmuje? / Jaki jest Pana zawód? /Na czym polega 
Pana praca? 
K.Ż.: Pracuję na stanowisku Menedżer ds. Rozwoju Biznesu i Operacji w firmie Andreas Sp.zo.o., która jest jednym 
z wielu terminali portowych w Szczecinie. Zajmuję się m.in.: pozyskiwaniem klientów, codzienną współpracą i kon-
taktami z klientami, przygotowuję oferty cenowe i umowy, planuję kolejność obsługi statków i pociągów oraz in-
nych prac, sprawami systemów jakości, wspólnie z zarządem uczestniczę w kierowaniu firmą i … wieloma innymi 
sprawami :)  
 
M.Ś.: Od kiedy Pan pracuje w porcie? 
K.Ż.: W tym terminalu portowym pracuję od października 2019, ale wcze-
śniej byłem również związany z innymi portami ponieważ przez ponad 13 lat 
pracowałem jako Spedytor Morski (zajmowałem się organizowaniem trans-
portu morskiego, przeładunków i magazynowania) 
 
M.Ś.: Z jakich krajów przybijają statki do portu w Szczecinie? / Pod ja-
kimi banderami przypływają statki do Szczecina? 
K.Ż.: Najwięcej statków przypływa z krajów Morza Bałtyckiego i Północne-
go oraz Śródziemnego, ale zdarzają się statki z całego świata, z każdego kon-
tynentu. Część statków pływa pod banderami krajów, w których znajdują się 
siedziby ich właścicieli: Niemcy, Norwegia, Holandia, Rosja, Szwecja … ale 
wiele statków pływa pod tzw. „tanimi banderami”. Oznacza to, że chociaż, 
np. firma, która jest właścicielem statku pochodzi np. z Niemiec, pływa pod 
bandera innego kraju. Chodzi w tym o to, żeby płacić niższe podatki z dzia-
łalności i opłaty rejestrowe za statki. Takie bandery to, np.: Panama, Liberia, Malta, Cypr, Bahamy, Antigua i Barbu-
da, Wyspy Marshalla, Singapur... 
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M.Ś.: Jaki najdziwniejszy ładunek dostarczono do portu Szczecin – Świnoujście? 
K.Ż.: W portach są przeładowywane wszystkie towary, które możemy znaleźć w sklepach lub surowce, które służą 
do wytwarzania takich towarów i wielu rzeczy, które nas otaczają. Szczególnie w kontenerach, które przypływają      
z krajów azjatyckich, np. z Chin znajdują się rozmaite ładunki, jakie tylko jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Jed-
nym z najdziwniejszych ładunków, jakie obsługiwałem jeszcze jako spedytor były gotowe nagrobki marmurowe 
przywiezione w kontenerach z Indii. 
M.Ś.: Jak duże statki przypływają do portu w Szczecinie? 
K.Ż.: Port w Szczecinie nie jest dużym portem i nie może przyjmować największych statków, które przypływają     
do takich portów jak, np. Hamburg. Największy statek jaki przypłynął do Szczecina, to Orion Bulkers, miał ponad 82 
tys. ton nośności, 229 m długości i 32 m szerokości, jednak ze względu na wielkość portu, mógł zabrać tylko 50 tys. 
ton towaru. Żeby oddać skalę ładunku, wyobraźcie sobie ciężarówkę, którą widzicie często na drogach, tzw. TIR.   
Do przewiezienia 50 tys. ton ładunku potrzeba ok. 2000 takich ciężarówek. 
M.Ś.: Co jest przywożone na statkach? 
K.Ż.: Tak jak już wspomniałem, w kontenerach przypływa niemal wszystko, ale terminale portowe w Szczecinie 
specjalizują się w przeładunkach: zbóż, śrut i pasz, biomasy, węgla, bloków kamiennych, celulozy i papieru, blachy   
i stali, drewna, nawozów sztucznych oraz ryb mrożonych. 
M.Ś.: Jakiego rodzaju statki przypływają do Szczecina? 
K.Ż.: Głównie statki masowe do przewozu ładunków sypkich oraz statki uniwersalne, do przewozu wszelkich ładun-
ków tzw. general cargo oraz stawki kontenerowe. W większości są to statki krótkiego i średniego zasięgu,               
tzw. coastery, które przywożą ładunki z niezbyt odległych portów. 
M.Ś.: Co dzieje się z ładunkiem, kiedy już znajdzie się na lądzie? 
K.Ż.: Jeżeli ładunek pochodzi spoza UE musi zostać poddany procedurze celnej, np. odprawie, czyli trzeba zapłacić 
do Urzędu Celnego stosowne podatki i cła. Ładunki w kontenerach mogą być w nich zawiezione do odbiorcy lub już 
w porcie z nich wyjęte i pojechać już rozpakowane samochodem lub pociągiem. Ładunki mogą być od razu przeła-
dowane na inne środki transportu, czyli, samochody ciężarowe, wagony kolejowe, barki lub inne statki. Mogą też 
być złożone do odpowiedniego magazynu lub na plac. Tam mogą być zapakowane, przepakowane, podzielone lub 
po prostu poczekać na odbiór i dalszy transport do odbiorcy. 
M.Ś.: W jaki sposób statek wchodzi do portu?  
K.Ż.: Ponieważ port w Szczecinie jest oddalony od otwartych wód Morza Bałtyckiego, niemal każdy statek, żeby 
mógł wejść do portu musi zatrzymać się na redzie w Świnoujściu i tam wziąć na swój pokład pilota, który wprowa-
dzi statek do portu i ustawi przy nabrzeżu. Większe statki muszą dodatkowo wchodzić przy asyście statków holowni-
ków, które za pomocą lin stabilizują   ruch statku. Przejście trasy z redy do Szczecina zajmuje ok. 4 – 4,5h. Cieka-
wostką jest, że wewnętrzne wody morskie w Szczecinie, sięgają do Trasy Zamkowej, więc pod kątem administracyj-
nym, Szczecin leży nad morzem, choć geograficznie jest od niego oddalony o ok.  80 km.  
M.Ś.: Jakie urządzenia/ maszyny są niezbędne przy rozładunku? 
K.Ż.: W zależności od rodzaju ładunku i statku wykorzystywane są różne urządzenia, które służą nie tylko do rozła-
dunku statku, ale i do odwozu ładunku na plac lub do magazynu. Mogą to być, m.in.: żurawie portowe, dźwigi, suw-
nice, taśmociągi, wierze przeładunkowe, układarki, ładowarki, wózki widłowe, ciągniki i platformy portowe, samo-
chody ciężarowe, przenośniki. Zdarzają się statki, które są wyposażone w swoje urządzenia służące do przeładunku. 

Wywiad przeprowadziła Maja Świrbut z VII a 
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NASI UCZNIOWIE I ICH PASJE 
 

MOJA PASJA- KONIE 

Moja przygoda z jeździectwem zaczęła się 18 marca 2021r. Właśnie tego dnia po raz pierwszy wsiadłam 
na konia w Stajni Zacisze w Gardnie. Moje pierwsze spotkanie z Plutonem na początku lekko mnie przera-

ziło lecz już po chwili wiedziałam że będziemy tworzyć wspaniały i zgrany duet. Wracając do domu        
nie mogłam doczekać się kolejnej wizyty w stajni. 

Jeździectwo wydaje się być niezbyt wymagającym sportem. Widzimy tu jeźdźca i konia, którzy – jakby   
się wydawało, bez żadnego wysiłku realizują następujące po sobie ćwiczenia. Cała sztuka polega właśnie 
na tym, żeby wysiłek był niezauważalny, a ćwiczenia były wykonywane z gracją, wdziękiem i lekkością. 
Jeździec i koń muszą stać się jednością, do wzajemnej komunikacji wystarczają niekiedy nawet najsubtel-

niejsze sygnały. Wzajemne zrozumienie między człowiekiem a zwierzęciem są fascynujące, piękne 
i stanowią kwintesencję tego sportu. 

Nauka jazdy konnej jest niezwykle złożona. Godziny treningów mających za zadanie budowania 
wzajemnego zaufania, równego tempa, poprawnej techniki. Dodatkowo opieka i pielęgnacja konia wymaga 

bardzo dużo czasu oraz wysiłku. 

Przygotowała: Dagmara Baczewska z klasy IV a 
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⛄Grudzień z historią⛄ 
1 grudnia 

Tego dnia w 1469 roku, podczas Sejmu w Piotrkowie, wielki mistrz krzyżacki Heinrich Reus von Plauen 
złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi IV. 

W roku 1916 Legiony Polskie wkroczyły do Warszawy. 

Okupacyjne władze niemieckie w Warszawie wydały rozporządzenie o noszeniu przez wszystkich Żydów 
opasek z Gwiazdą Dawida w 1939 roku. 

 

 

2 grudnia 

Toruń skapitulował w 1655 roku, podczas potopu szwedzkiego. 

Gdy trwała I wojna światowa rozpoczęła się bitwa pod Limano-
wą w 1914 roku. 

 

 

3 grudnia 

W okresie V wojny polsko – szwedzkiej, wojska szwedzkie zwyciężyły w bitwie pod Kiesią w roku 1626. 

4 grudnia 

Król Władysław II Jagiełło w 1401 roku, na zamku w Bieczu, zaręczył się ze swoją przyszłą drugą żoną 
Anną Cylejską. 

Powstańcy styczniowi zwyciężyli w bitwie pod Sprową w 1863 roku. W 1930 roku upadł drugi rząd Józefa 
Piłsudskiego, a nowym premierem został mianowany Walery Sławek. 

5 grudnia 

Tego dnia w 1830 roku, generał Józef Chłopicki został dyktatorem powstania listopadowego. 

Władze pruskie zlikwidowały autonomiczne Wielkie Księstwo Poznańskie w 1848 roku. 

W 1863 roku, podczas powstania styczniowego, powstańcy pod dowództwem Karola Kality odnieśli zwy-
cięstwo w bitwie pod Mierzwinem. 

W okresie wojny polsko - ukraińskiej, rozpoczęła się bitwa o Chyrów w roku 1918. 

6 grudnia 

Tego dnia w 1806 roku, gdy trwała IV koalicja antyfrancuska, wojska napoleońskie rozpoczęły oblężenie 
Wrocławia. 

W 1914 roku podczas I wojny światowej wojska austriackie odparły rosyjską ofensywę na Kraków.     
Tego roku wojska niemieckie zajęły Łódź. 
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7 grudnia 

W roku 1520, po ponad miesiącu zakończyły się w Bydgoszczy obrady Sejmu 
obozowego, w trakcie których uchwalono między innymi ordynację dotyczącą 

obrony kresów oraz mówiącą o rozmieszczeniu wojsk obrony potocznej. 

W katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Barbary Radziwiłłówny, w roku 
1550, która była żoną króla Zygmunta Augusta. 

 

Fot. przedstawiająca portret Barbary Radziwiłłówny 

8 grudnia 

Henryk I Brodaty został księciem wrocławskim w 1201 roku. 

W 1474 roku, podczas wojny polsko - węgierskiej, we Wrocławiu został podpisany rozejm między królem 
Kazimierzem IV Jagiellończykiem i królem Czech Władysławem II Jagiellończykiem, a królem Węgier 

Maciejem Korwinem. 

Tego dnia w roku 1505, Zygmunt I Stary został wybrany w 
Sejmie w Piotrkowie na króla Polski. 

Pod Sandomierzem wojska królewskie w 1717 roku stoczyły 
bój z konfederatami tarnogrodzkimi. 

Roku 1919 Rada Ambasadorów państw Ententy ustaliła w Pa-
ryżu linię Curzona jako wschodnią granicę Polski.  Weszła w 

życie tzw. Mała Konstytucja, w 1992 roku. 

 

 

9 grudnia 

W 1410 roku zawarto polsko - krzyżacki rozejm w Nieszawie. 

10 grudnia 

Sułtan Imperium Osmańskiego IV w 1671 roku wypowiedział wojnę Polsce. 

11 grudnia 

W tym dniu roku 1519, sejm walny w Toruniu uchwalił rozpoczęcie wojny z krzyżakami. 

W 1605 roku, król Zygmunt III Waza ożenił się po raz drugi. Poślubił Konstancję Habsburżankę. 

II wojnę polsko - rosyjską zakończył rozejm, zawarty w Dywilnie w 1618 roku. 

W roku 1941 Polska wypowiedziała wojnę Japonii. 
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12 grudnia 

Między królem Polski Jadwigą Andegaweńską, a księciem płockim Siemowitem IV,  

został zawarty w 1385 roku układ pokojowy. 

W roku 1501, w katedrze na Wawelu, został koronowany na króla Polski Aleksander Jagiellończyk. 

W Grodnie, w 1586 roku zmarł król Polski, Stefan Batory. 

13 grudnia 

Zawarty w 1570 roku, pokój w Szczecinie, zakończył I wojnę północną. 

Tego dnia w 1575 roku, Anna Jagiellonka została wybrana w wolnej elekcji na króla Polski i wielkiego 
księcia litewskiego, dzień później stronnictwo szlacheckie pod przewodnictwem Jana Zamoyskiego uznało 

ten fakt, przydając jej na małżonka księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. 

W okresie potopu szwedzkiego, pułkownik Gabriel Wojniłłowicz w 1655 roku odbił Nowy Sącz. 

W 1830 roku, sejm ogłosił wojnę z Rosją powstaniem narodowym. 

Decyzją Rady Państwa z poprzedniego dnia o północy w 1981 roku, został wprowadzony stan wojenny, 
władzę w kraju przejęło wojsko, zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, a także wprowadzono 

godzinę milicyjną. 

14 grudnia 

Tego dnia książę Siedmiogrodu Stefan Batory został ogłoszony królem Polskim i wielkim księciem 
litewskim, wydarzenie to miało miejsce w 1575 roku. 

Podczas I wojny Śląskiej, wybuchł antyfrancuski bunt we Wrocławiu, w 1740 roku. 

15 grudnia 

W 1433 roku zawarto polsko - krzyżacki rozejm w Łęczycy. 

W tym dniu, w 1767 roku spłonęło południowe skrzydło Zamku Królew-
skiego w Warszawie. 

 

 

16 grudnia 

W 1637 roku, wojska polskie rozbiły pod Kumejkami kozackie oddziały powstańcze Pawła Pawluka. 

Po pięciu miesiącach oblężenia przez Rosjan w 1761 roku skapitulowała twierdza Kołobrzeg. 

Wojska polskie zwyciężyły w 1918 roku w bitwie o Chyrów, podczas wojny polsko - ukraińskiej. 
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17 grudnia 

Prezydium Krajowej Rady narodowej w 1945 roku, zniosło stan wojenny wprowadzony 1 września 1939 
roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego. 

18 grudnia 

W 1529 roku, odbyła się elekcja vivente rege Zygmunta II Augusta na króla Polski na Sejmie w Piotrko-
wie. Elekcja taka polega na dokonaniu koronacji nowego króla - jeszcze za życia poprzedniego. 

Podczas polsko – szwedzkiej wojny o Inflanty, wojska polskie pod dowództwem hetmana wielkiego 
koronnego Jana Zamoyskiego w 1601 roku zdobyły Wolmar. 

W roku 1830 sejm uznał trwające powstanie listopadowe za narodowe. 

19 grudnia 

Gdy trwała wojna polsko – kozacko – tatarska, w roku 1666, w bitwie pod Ścianą została rozgromiona pol-
ska dywizja konna pod wodzą pułkownika Sebastiana Machowskiego. 

W 1928 roku ratyfikowano Traktat o przyjaźni pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Cesarstwem Perskim. 

Rada Państwa w 1982 roku, uchwaliła zawieszenie stanu wojennego z dniem 31 grudnia. 

20 grudnia 

Zakon krzyżacki zawarł antypolski sojusz z królem Węgier Zygmuntem Luksemburskim w 1409 roku. 

W okresie potopu szwedzkiego, podczas oblężenia Jasnej Góry, obrońcy pod wodzą Stefana Zamojskiego 
dokonali brawurowego wypadu z twierdzy, podczas którego zagwoździli dwa szwedzkie działa i wybili 

kopiących tunel olkuskich górników. 

21 grudnia 

Tego dnia król Węgier Zygmunt Luksemburski wypowiedział w 1409 roku, wojnę Polsce. 

Traktat pokojowy, który w 1686 zaprzysiągł we Lwowie król Jan III Sobieski zakończył IV wojnę polsko - 
rosyjską. 

W 1807 roku, władze Księstwa Warszawskiego wydały tzw. dekret grudniowy, który stanowił rozwinięcie 
czwartego artykułu konstytucji Księstwa, nadającego wolność osobistą wszystkim jego mieszkańcom. 

22 grudnia 

Wojska szwedzkie zdobyły Elbląg, w 1655 roku, podczas potopu szwedzkiego. 

Bitwa pod Łowczówkiem została stoczona tego dnia, w 1914 roku. 
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24 grudnia 

 Gdy trwał III najazd mongolski na Polskę, armia mongolska pod wodzą Nogaja rozpoczęła w 1287 roku 
oblężenie Krakowa. 

W tym dniu, w 1807 roku została powołana Rada Stanu Księstwa Warszawskiego. 

25 grudnia 

W 1025 roku, Mieszko II Lambert został koronowany na króla Polski. 

Bolesław II Szczodry w tym dniu, roku 1076 został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. 

W roku 1914 zakończyła się bitwa pod Łowczówkiem. 

26 grudnia 

W nocy z 26 na 27 grudnia, 1655 roku, zakończyło się nieudane oblężenie Jasnej Góry podczas potopu 
szwedzkiego. 

27 grudnia 

W Kaliszu książę mazowiecki Siemowit III złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi Wielkiemu 1355 
roku. 

Na Wawelu został koronowany na króla Polski Zygmunt III Waza, w 1587 roku. 

 

28 grudnia 

W 1905 roku, w Królestwie Polskim wybuchł strajk powszechny. 

 

30 grudnia 

 Przyszły król Jan Olbracht został ochrzczony w 1459 roku. 

Gdy trwało powstanie zamojskie, połączone siły I Kompanii Kadrowej Batalionów Chłopskich i par-
tyzantów radzieckich zwyciężyły nad niemieckim batalionem do badań specjalnych w bitwie pod Wojdą. 

31 grudnia 

W Brześciu Kujawskim podpisano w 1435 roku traktat pokojowy, który zakończył polsko - krzyżacką wo-
jnę nieszawską. 

Wojska polskie odniosły klęskę w bitwie pod Chocimiem, podczas polsko - mołdawskiej wojny o Pokucie 
w  1530 roku. 

Powstańcy styczniowi odnieśli porażkę w 1863 roku, w bitwie pod Ossową. 

Tego dnia 1982 roku zawieszono stan wojenny. 

Przygotowała Marika Marczuk VIII b 
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Międzynarodowy Dzień Piłki Nożnej  

10 grudnia 

  

Niewiadomo kiedy wymyślono piłkę nożną. Najstarsze 
informacje mówią, że grali w nią starożytni Grecy 2000 
lat p.n.e. W czasie gry zwanej Episkiros dwie drużyny 
starały się przenieść lnianą kulę na pole przeciwnika, 
używano przy tym nóg i rąk. 

Episkyros i Harpastum – starożytna piłka nożna 
 

 

 

Z Grecji piłka przewędrowała do starożytnego Rzymu. Tam nazwano ją Harpastum 
różniła się tym od greckiej piłki, że nie mogła dotknąć  ziemi. Gra była dość brutalna,       
bo można było faulować.  
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Współczesną odmianę piłki nożnej zawdzięczamy Brytyjczykom. W roku 1174 roze-
grano  na wyspach pierwszy mecz z okazji tłustego czwartku. Rolę piłki spełniał zasznuro-
wany świński pęcherz, chociaż pewnego razu w miejscowości Chester użyto ponoć  głowy 
martwego wikinga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najstarszy Angielski klub piłkarski to Sheffeld Football Club, który powstał 24 paź-
dziernika 1857 roku. Anglicy ustalili reguły gry mówiące między innymi o tym, że niemoż-
na chwycić piłki rękoma - właśnie ta data jest uważana za oficjalne narodziny piłki nożnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze narodowe mistrzostwa w piłce nożnej z udziałem 15 drużyn rozegrano w 1871.  

 
W roku 1904 powstał międzynarodowy związek piłkarski dzisiejsza FIFA. Założyli 

ten związek reprezentanci Francji, Danii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii oraz Szwe-
cji. Anglia dołączyła do FIFA w 1905 roku. Polska dołączyła w roku 1923. Numery na ko-
szulkach w prowadzono dopiero w 1939 roku. 

Autor artykułu: Szymon Krężelok kl. IVb  
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Soboty z planetą 
natury… 

11 grudnia, ostatni raz w roku 2021 spotkaliśmy się naszą chemiczną grupą na kolejnych zaję-
ciach. Te były trochę inne niż zwykle – zamiast robić chemiczne doświadczenia, bawiliśmy           

się w młodych szefów kuchni.  W końcu gotowanie jest trochę jak chemia. :D 

CO CIEKAWEGO ROBILISMY? 
CEL: Naszym wspólnym celem była przede wszystkim dobra zabawa. Zamierzaliśmy zrobić świą-
teczny przysmak – pierniczki, a także znanego fastfooda w wersji domowej – kebaba. 
PRZYGOTOWANIA: Gotowanie jest jak chemia, więc żeby wszystko wyszło pomyślnie potrzebny 

jest dobry przepis i składniki. Warto także zadbać o higienę – czyste rączki to podstawa . 

GOTOWANIE: 
PIERNIKI: Pierniczki robiliśmy niestety takie z gotowego pudełka – w innym wypadku nie starczy-
ło by nam czasu na wszystko. :( Jednak osobiście polecamy zrobić wszystko od zera – będą          
na pewno smaczniejsze, a zarazem i zdrowsze :) 
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Po zrobieniu ciasta, wykrojeniu z niego najróżniejszych kształtów i upieczeniu, przy-
szedł czas na ozdabianie. Lukier zrobiliśmy sami z pomocą pani Ani. :) 
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KEBABY: Po słodkościach przyszedł czas na coś na słono. Na początek zro-
biliśmy własne ciasto na bułkę do kebaba. Później każdy kroił jakieś warzy-
wa bądź mięso. Na koniec zostało smażenie mięsa. Każdy pełnił jakąś 
funkcję, dlatego świetnie nam się razem pracowało.  

Na koniec zostało oczywiście zjedzenie smacznych, przyrządzonych przez 
nas potraw, a także zrobienie porządków.  

Przygotowała: Oliwia Okoń z klasy VIIIb  
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DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA 
10 grudnia 

Dzień Praw Człowieka to święto obchodzone corocznie 10 grud-
nia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę 
podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku. 

Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dą-
żą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku 
w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to 
prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody między-
narodowego Dnia są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć. 

Sekretarz generalny ONZ w swym przesłaniu z 2010 roku z okazji Dnia Praw Czło-
wieka powiedział: 

 
Uczniowie klas ósmych uczyli się o prawach człowieka na lekcjach wiedzy o społe-
czeństwie. Wykonali przepiękne lapbooki, które zostały zaprezentowane na szkolnym 
korytarzu. 

To przede wszystkim na rządach państw spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie 
ochrony orędownikom praw człowieka. Wzywam wszystkie państwa, by prze-
strzegały wolności słowa i wolności gromadzenia się, tak potrzebnych w ich 
pracy. [...] 
Gdy życie obrońców praw człowieka jest zagrożone, zmniejsza się poczucie bezpie-
czeństwa wszystkich ludzi. 
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JAK SPĘDZIĆ ŚWIĘTA? 

KROPECZKA 

Święta Bożego Narodzenia … to nie tylko prezenty, ale … 
Święta to najpiękniejszy czas na spędzanie go z rodziną,   
z najukochańszymi, najbliższymi. Wszyscy mamy babcie 
i dziadków, więc pamiętajmy o nich w te szczególne świę-
ta. Spotkanie z nimi sprawi im dużą radość. Nie marnujmy 
czasu na gry komputerowe, oglądanie telewizji, spędźmy 
go właśnie z tymi, których nie widzimy co dzień. Rozej-
rzyjmy się! Samotnych ludzi nie brakuje. Poświęćmy im 
chociaż chwilę. 
 

Autor: Ewa Kowalska IV b 
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Na brak internetu 
Nastał teraz taki czas, 

że internet jest wśród nas. 
Rozpanoszył się jak król, 

wszyscy gramy jedną z jego ról. 
 

Nagle pstryk! Internet zgasł. 
Jak wypełnić mam swój czas? 

Złoty środek na to mam, 
przyjemności wiele znam. 

 
Pójdę sobie na spacerek 

lub wyciągnę swój rowerek. 
Z koleżanką pogram w klasy 

lub porobię wygibasy. 
 

Książka leży nieczytana,  
smutna, dawno zapomniana. 

Teraz będzie do mej ręki częściej brana. 
A internet? Nie jest król. 

Nie gram jednej z jego ról. 
 

                                                Maja Świrbut 

JAK SPĘDZIĆ ŚWIĘTA? 
Może bez internetu i komputera  
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MIKOŁAJKI U NAS W SZKOLE 

Nr 4 



W tym roku mogliśmy obchodzić Mikołajki!  6 grudnia i 16 grudnia  byliśmy w szkole mikołajkowi. 
Tradycją naszej szkoły jest, że w mikołajki ubieramy się na czerwono  i zakładamy czapki mikołajo-
we.   W tym roku niektóre klasy  przebywały na kwarantannie, więc postanowiliśmy  założyć czerwo-
ne stroje   również 16 grudnia, tuż przed pójściem na zdalne lekcje. W szkole zapanował świąteczny 
nastrój. W czasie przerw słuchaliśmy świątecznych piosenek, rozdawaliśmy sobie prezenty i składali-
śmy świąteczne życzenia. 

 

Wszystkim czytelnikom „Kropeczki” życzymy spokojnych, szczęśliwych i zdrowych  

Świąt Bożego Narodzenia. 

 
 

przygotowały: Oliwia Szachniewicz  i Nadia Dul z klasy IV b 
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Zwyczaje Świąteczne 
 

Święta Bożego Narodzenia najczęściej kojarzą się z ubieraniem choinki, prezentami, kolędami czy dzie-
leniem się opłatkiem. W wielu domach zawieszona zostaje jemioła, a pod obrusem leży sianko. Zwyczaje 
bożonarodzeniowe różnią się jednak w zależności od kraju, w którym obchodzone są święta. 

W naszym kraju odnosimy się do poniższych zwyczajów Bożonarodzeniowych/Świątecznych: 

 

Pierwsza Gwiazdka 

Znakiem do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej było ukazanie się na niebie pierwszej 
gwiazdy. Gwiazda jest pamiątką gwiazdy betlejemskiej, którą ujrzeli Mędrcy. 
Zwyczaj ten głęboko zakorzenił się w polskiej kulturze. Pierwsza gwiazdka 
wyznacza granicę między codziennością a świętem, między światem bliskim, 
znanym, a światem cudów, nadprzyrodzonych zjawisk, tajemnicy. Jej blask napeł-
nia ludzi niepokojem, grozą, ale i wielką radością.  

 

Opłatek 

Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej jest wspólne dzielenie się 
opłatkiem i składanie sobie życzeń. Zwyczaj Ten stanowi odniesienie           
do Ostatniej Wieczerzy i dzielenia się Jezusa chlebem z uczniami. W tradycji 
kościelnej opłatek jest pozostałością po starochrześcijańskich eulogiach, czyli 
specjalnych chlebach składanych na ołtarzu. Były one symbolem miłości        
i jedności chrześcijan oraz symbolem zjednoczenia z Bogiem. 

 

Choinka 

Ustrojone drzewko świerku lub jodły, nieodłączna ozdoba w czasie Bożego Na-
rodzenia. W chrześcijańskiej tradycji jej zieleń oraz świeżość mają symbolizo-
wać Chrystusa będącego źródłem życia. Pod choinką zostawiane są prezenty 
przynoszone przez Świętego Mikołaja. 

 

Potrawy Wigilijne 

W zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale zwyczajowo na 
wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście. Każdej 
należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. 

Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny być postne, czyli bezmięsne i bez użycia tłusz-
czów zwierzęcych. 

 

Nr 4 
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Zwyczaj wspólnego przygotowywania potraw oraz dekoracji Świątecznych. 

 

Kolędy 

Śpiewanie kolęd jest zwyczajem świątecznym w wielu domach w Polsce. 

 Najsłynniejsze z nich to między innymi „ Przybieżeli do Betlejem pasterze ”, „ Cicha noc ”, „Gdy śliczna 
Panna”. Są to pieśni, które opisują narodzenie Jezusa. 

 

Sianko Wigilijne 

Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywać 
wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł         
na świat Jezus – szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu. 

 

Wolne miejsce przy stole 

Wolne miejsce w czasie wieczerzy wigilijnej przeznaczone jest dla przypadkowego 
gościa, samotnego, bezdomnego. To miejsce symbolizuje też obecność Chrystusa, 
który tego wieczoru, w sposób szczególny, przychodzi do człowieka. Wyraża ono 
również serdeczną pamięć o naszych bliskich, przebywających z dala od rodzinnego 
domu. Oznacza ono też pamięć dla członka rodziny, który odszedł. 

 

Jemioła 

Jemioła na Boże Narodzenie. Zgodnie ze dawnym zwyczajem gałązki jemioły 
wiesza się w domach pod sufitem nad wigilijnym stołem, nad kuchnią i nad 
drzwiami wejściowymi. Jest zwyczaj pocałunku pod jemiołą, który wyznaje 
miłość drugiej osobie. Jemioła ma przynosić domownikom radość, szczęście          
i zdrowie, miłość. 

 

Post Ścisły 

Tradycyjnie w Polsce w wigilię Bożego Narodzenia zachowywany jest ścisły post, czyli wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych. 

Przygotowała: Kornelia Kupnicka VIII b 

KROPECZKA 
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Egzamin ósmoklasisty z matematyki 

Przygotowanie do egzaminu 

Wyrażenia algebraiczne 
 
1. Jednomiany 

 
Jednomiany to liczby i litery połączone zawsze znakiem mnożenia. Mogą być to także same liczby i same 
litery. Należy pamiętać, że gdy nie ma żadnego znaku pomiędzy literami i liczbami to jest tam znak mno-
żenia! 
Przykłady jednomianów: 
-4x, xyzf, 0,125xyzh4, x2t6, -x, -8, 5 
 
Liczba występująca w jednomianie to współczynnik jednomianów. Każdy jednomian ma swój współ-
czynnik! 
 

Jednomian  Współczynnik jednomianu  

-4x  -4 

xyzf  1 

0,125xyzh4  0,125 

 x2t6  1 

 -x  -1 

-8  -8 

5  5 
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2. Porządkowanie jednomianów 
 
Porządkowanie jednomianów polega na mnożeniu jednomianów, aby uprościć zapis. Najpierw zapisuje-
my liczby, a później litery w kolejności alfabetycznej.  
Przykłady: 
 2x*4 = 8x 
 5xy*0,5 = 2,5xy 
 2*3*xy*y = 6xy2 
 -5*(-3x) = 15x 
 

3. Sumy algebraiczne 
 

Sumy algebraiczne to wyrażenia zawierające sumy jednomianów. W sumach algebraicznych można tak-
że znaleźć odejmowanie, ale tak naprawdę jest to uproszczona wersja dodawania liczb ujemnych. 
Przykłady 
Pełny zapis: -4y + xyzf + 0,125xyzh4 + x2t6 + (-x) + (-8) 
Zapis skrócony: -4y + xyzf + 0,125xyzh4 + x2t6 - x - 8 
 

4. Uproszczenie zapisu sumy algebraicznej 
 
Uproszczenie zapisu sumy algebraicznej polega na dodaniu do siebie wyrazów podobnych. Wyrazy po-
dobne to takie same jednomiany różniące się wyłącznie współczynnikiem jednomianu. 
Przykład: 
 x + x = 2x 
 3a3 + 5a3 = 8a3 
 x - x = 0 
 -3z + z = -2z 
 

5. Redukcja wyrazów podobnych 
 
Redukcja wyrazów podobnych to dodawanie do siebie wyrazów podobnych. Wyrazy podobne to takie 
same jednomiany różniące się wyłącznie współczynnikiem jednomianu. Aby ułatwić tą czynność może-
my podkreślić wyrazy podobne. 
Przykład: 
-x + 2y - 6x + 2x + 3y - y = 2x - x - 6x + 2y + 3y - y = -5x + 4y 
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6. Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną 
 
Gdy mnożymy sumę algebraiczną przez jednomian, wykonujemy mnożenie jednomianu 
przez każdy składnik sumy w nawiasie jak w przykładzie: 
3(x-y+5xy) = 3*x + 3*(-y) + 3*5xy = 3x - 3y + 15xy 
2y(y+x+2) = 2y*y + 2y*x + 2y*2 = 2y2 + 2xy + 4y 
 
Po mnożeniu często możemy wykonać uproszczenie zapisu. 
 

7. Dzielenie sumy algebraicznej przez liczbę 
 

Gdy dzielimy sumę algebraiczną przez liczbę, wykonujemy dzielenie każdego zapisu su-
my przez liczbę jak w przykładzie: 
(8x-16y+20xy) : 4 = 8x:4 + (-16y):4 + 20xy:4 = 2x - 4y + 5xy 
 
Dzielenie może być także zapisane w postaci ułamka: 
 
 
 
 
 
 
 

8. Mnożenie sum algebraicznych 
 

Gdy mnożymy sumę algebraiczną przez sumę algebraiczną, wykonujemy mnożenie każ-
dego składnika 1. sumy przez każdy składnik 2. sumy jak w przykładzie: 
(3x+z)(x-y+5xy) = 3x*x + 3x*(-y) + 3x*5xy + z*x + z*(-y) + z*5xy = 3x2 -3xy + 15x2y + 
xz - yz + 5xyz 
 
Po mnożeniu często możemy wykonać uproszczenie zapisu. 
 

Przygotował: Kacper Romuk VIII b 
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PRZED EGZAMINEM  

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego  

POMARAŃCZA  
czy  

POMARAŃCZ ? 
 

Obie formy poprawne, ale często niepoprawnie używane.  
 

Zapamiętaj!  
 

Rzeczownik pomarańcza oznacza owoc (te pomarańcze).  
 
 
Rzeczownik pomarańcz  
to nazwa koloru.  

Czasownik WŁĄCZAĆ 
Dlaczego wymowa tego czasownika jest tak często błędna? 

Niestety, ale dużo osób mówi niepoprawnie włanczać. 
 
ja włączam, włączałam, włączałem 
ty włączasz, włączałaś, włączałeś 
on włącza, włączał 
ona włącza, włączała 
ono włącza, włączało                              
my włączamy, włączaliśmy, włączałyśmy 
wy włączacie, włączaliście, włączałyście 
oni włączają, włączali 
one włączają, włączały 
 
 

WŁĄCZAĆ       DOŁĄCZAĆ, ROZŁĄCZAĆ, ZAŁĄCZAĆ. 
Pamiętaj! Jest włącznik, załącznik, rozłącznik. 

Agnieszka Drabik 
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