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                                                                  rys. Paulina Niemyjska, kl. 2ag 



 

 

 

                                 Zdj. Wiktoria Polańska, kl. 2cg 



 

Gwiazda 

Świeciła gwiazda na niebie 
        srebrna i staroświecka. 
        Świeciła wigilijnie, 
        każdy ją zna od dziecka. 
   
        Zwisały z niej z wysoka 
    długie, błyszczące promienie, 
        a każdy promień – to było 

jedno świąteczne życzenie. 
 

 
 
I przyszli – nie magowie 
już trochę podstarzali – 
lecz wiejscy kolędnicy, 
zwyczajni chłopcy mali. 

 
Chwycili w garść promienie, 
trzymając z całej siły. 
I teraz w tym rzecz cała, 
by się życzenia spełniły. 

              Leopold Staff 

 

  

 

 

 

                                                                                   

rys.  Natalia Wilewska, kl. 2ag 



 

                                                          Zdj. Wiktoria Polańska, kl. 2cg 

 
Zimny i szorstki, lecz daje uśmiech  
Nieprzyjemny, a tak upragniony  
Biały, puszysty śnieg. 
 
Chrupie pod stopami w drodze  
do ogrzanego drewnem domu.  
Już z oddali czuć unoszący się wokół niego zapach. 
 
Skrzypiąca podłoga, zapach wielu dań 
wędruje między domownikami. 
Wszyscy zajęci, szybko, w biegu 
 
Zapadam się w skórzanym fotelu 
z napojem płynącym przez całe ciało,  
wypełniając je ciepłem. 
                                         Malwina Jarmoła, kl. 2ag 



 

 

 

                                                               Zdj. Wiktoria Polańska, kl. 2cg 

 

                Znowu Święta, 
                A ja tylko zziębnięta, 
                Kolejna kolęda, 
                Kolejna legenda, 
 
                          Znowu pierogi, 
                          I diabeł przyprawia mi rogi, 
                          By spróbować ciasta, 
                          Gdy wybije szesnasta, 
 
                Kolejne słuchanie, 
                Wypatrywanie, 
                Dziecięce marzenia, 
                Nie do spełnienia, 



 
Kolejne Święta, 
Dusza tęsknotą zziębnięta, 
Bo ty je ominiesz, 
Razem z łzami odpłyniesz, 
 
                I co mi kto nie powie, 
                To ja ciebie mam w głowie, 
                I gdy choinkę zdobię, 
                To myślę o tobie, 
 
A kolejne Święta?, 
Moja głowa wstrząśnięta, 
Bo wiem, że się pojawisz, 
I nadzieją ten czas przyprawisz... 
                                      Amelia Jaroszuk, kl. 2ag 
 
 

 
         rys. Joanna Matysiak, kl. 2ag 



 

                                                         Zdj. Wiktoria Polańska, kl. 2cg 

 

     Jak sztylet utopiony w mojej piersi, 
     Twoje słowa me uszy ranią, 
     Anioł trzymany na uwięzi, 
     Oczy przystrojone manią, 
 
     Srebrna królowa mi świadkiem, 
     Walczyłam u jej boku, 
     Broniłam przed wielkim upadkiem, 
     Wśród gwiazd, odgłosów nocy i mroku,   
 
     Spadłam z błękitnej kopuły mówią, 
     Jestem po to, by wygrać podobno, 
     Ale prorocy mojego życia przemówią, 
     Gdy ja już rozsypię się drobno. 
                                                   Ophelia 
                     



 

         Święta to magiczny czas,  
        Święta to inny czas,  
        Święta to nasz czas,  
        wzruszają nas,  
        uczą, jak otwierać swe serca. 

                                        Roksana Pieszczek, kl. 3a 

 

 

                                                               Zdj. Daniel Majerski, kl. 2cg 

 

      Lodowy książę 

Śpi w swoim kącie lodowy książę, 

Szeptajmy ciszej, nie psujmy mu drzemki, 

Szepnął raz do mnie jego przyjaciel, 

Nie wzywaj nikogo, nie dłuż mu męki. 

                                         Karol Orzechowski, 2dg 



 

 

 

 Miłosz poleca 
"Księga wyzwań Dasha i Lily" to pierwsza część historii pewnej 
pary połączonej przez czerwony notes. Dash zatracił magię 
świąt. Jak na typowego mola książkowego przystało, dużo czasu 
spędza w księgarni. Pewnego dnia odnajduje między regałami 
notes. Notes, dzięki któremu nawiąże kontakt z jego 
właścicielką. Lily, która zostawiła notes w księgarni, w 
przeciwieństwie do Dasha, kocha święta. W tym roku jednak nie 
są one zbyt łatwym dla niej czasem. Jednak korespondencja z 
Dashem oraz wykonywanie  zadań od niego sprawią, iż otworzy 
się na życie, świat i szczęście. Czy kiedy w końcu główni 
bohaterowie spotkają się, spotkanie to okaże się wielką radością 
czy jeszcze większym rozczarowaniem? 
  Historia Dasha i Lily to rewelacyjna lektura wprowadzająca 
czytelnika w świąteczny nastrój. Lektura ukazująca nam, jak 



wielki wpływ mają na nas osoby, które ślepy los postawi nam na 
drodze. Lektura, która ukazuje nam, jak ważne jest mieć przy 
sobie bliską osobę, która wesprze nas w trudnych chwilach, 
ukoi złe emocje i pomoże poczuć magię grudniowego czasu. 
Historia głównych bohaterów jest pełna zarówno radosnych jak i 
smutnych chwil. Życie w końcu nie pisze tylko pozytywnych 
scenariuszy. Przemiana Lily ze spokojnej i zamkniętej 
towarzysko osoby w pełną energii dziewczynę ukazuje, jak wiele 
trzeba włożyć pracy i jak ważna jest osoba, która nam w niej 
pomoże, aby otworzyć się na życie.  
  "Księga wyzwań Dasha i Lily" to pierwszy tom historii dwójki 
głównych bohaterów, która jest jak ciepły koc w zimowy 
wieczór. Jest też idealną pozycją na czas oczekiwania na święta 
Bożego Narodzenia. Warto też obejrzeć jej serialową 
ekranizację netflixa, która spokojnie może być powtarzana co 
roku razem z Kevinem.  
                                                                   Miłosz Szczepanik, kl.2ag 

 

 

Zdj.  Dominika Mroczek, kl.3a 



                                                 

      MATEUSZ POLECA 

Okres świąteczny i 
noworoczny to okazja do przemyśleń  
i refleksji. W tym okresie myślimy       
o przyszłości, o nowym roku i 
postanowieniach noworocznych. 
Idealny na tę okazję jest ciekawy 
serial pt. „Człowiek z wysokiego 
zamku” w reżyserii Franka Spotniza 
(związanego z serią „Z Archiwum X”). 
Serial powstał na motywach powieści 
o tym samym tytule autorstwa Philipa 
Dicka. Emitowany był w latach 2015-
2019, stworzono 4 sezony po 10 

odcinków każdy. Serial był wielokrotnie nominowany i nagradzany 
prestiżowymi nagrodami (m.in.: Emmy i Saturn).  

W skrócie o fabule, serial opowiada alternatywną historię 
świata, gdzie (o, zgrozo!) II wojnę światową wygrały Państwa Osi 
(Niemcy, Włochy i Japonia), a Alianci (Stany Zjednoczone, Wielka 
Brytania, ZSRR, Polska i Francja) ponisły kompletną klęskę. 
Zwycięskie mocarstwa podzieliły między siebie cały świat. Akcja 
serialu rozpoczyna się w 1962, w chwili, kiedy między dawnymi 
sojusznikami rosną napięcia i konflikty.  

Mówiąc o wadach i zaletach serialu, jeszcze raz wspomnę       
o nagrodach i nominacjach, które serial zdobywał w kategoriach 
związanych ze scenografią i efektami specjalnymi. I całkowicie 
zasłużenie, ponieważ scenografia i efekty specjalnie idealnie 
przystosowywują rzeczywistość, tworząc faktycznie nowy, 
nazistowski świat, gdzie dominującym symbolem w przestrzeni 
publicznej jest swastyka. Kolejną ogromną zaletą serialu jest cała 
warstwa drugoplanowa. Postacie drugoplanowe, ich historie i intrygii, 
po prostu ciekawią i wciągają widza, mnie wręcz fascynowały, z 
uwagą śledziłem ich losy i wspólnie z nimi przeżywałem ogromne 
emocje. A aktorsko było naprawdę dobrze, prawdziwe emocje 



pokazane przez ministra Tagomi (w tej roli Cary Tiroyuki Tagawa) oraz 
doskonale przedstawiony bezwzględny inspektor tajnej japońskiej 
policji Kido (grany przez Joel de la Fuente). 

Na osobny akapit zasługuje rola fenomenalnego Rufusa 
Sewella, który odgrywał Obergruppenführera SS Johna Smitha.         
W sposób wybitny odegrał rolę nazisty (kolaboranta), targanego 
wewnętrznymi rozterkami, gra szalenie wymiarową i ciekawą postać, 
w zasadzie do prawie samego końca nie poznajemy w 100% postaci 
Sewella. Mimo iż jest nazistą, jego historia wywołuje współczucie, 
osobiście trochę mu kibicowałem w niektórych momentach.  Jego 
postać idealnie odwzorowuje istotę serialu. Scenarzyści w odpowiedni 
sposób oddali i przełożyli na serial ducha i ostateczne przesłanie 
powieści, na podstawie której powstał serial. Idealnie cały przekaz, 
jaki powinien wywrzeć serial, oddały słowa Johna Smitha w 
przedostatniej scenie serialu. 

Niestety, serial ma jedną poważną wadę. Wcześniej chwaliłem 
drugi plan, to teraz muszę się poskarżyć na pierwszy plan, na którym 
dominują młodzi aktorzy z Alexą Davalos na czele, grającą główną 
bohaterkę, Julianę. Młodzi aktorzy grają w sposób drewniany i 
sztuczny, mało konsekwentny. Davalos wykreowała postać, na której 
kompletnie mi nie zależy i cieszyłem się, kiedy znikała. A partnerujący 
jej Luke Kleintank, który gra Joe Blacka, stworzył postać ,jak dla mnie, 
niezrozumiałą, która w pewnym momencie utraciła jakikolwiek sens. 
Problemem jest również nierówne tempo serialu, dziury w 
scenariuszu (wcześniej wspomniana niekonsekwencja) oraz brak 
logiki (pojawienie się znienacka wątku ruchu oporu). 

Mimo wszystkich tych wad, moim zdaniem, warto serial 
obejrzeć, za genialny drugi plan (wspaniała postać 
Obergruppenführera SS Johna Smitha) oraz za warstwę filozoficzną. 
Serial ma warte uwagi przesłanie, sprawił, że bardziej zdałem sobie 
sprawę z decyzji, jakie podejmuję, oraz bardziej zacząłem się 
zastanawiać nad moim charakterem. Serial zapewnia i akcję i ma coś 
mądrego do powiedzenia.  A teraz po serialu, wezmę się za literacki 
pierwowzór. Miłego seansu.  

                                                                        Mateusz Wąsowicz, kl. 3a 



 

 

                                rys. Julia Kosińska, kl. 2ag 

1. Dzieci lepią go ze śniegu zimą.  

2. Jeździsz na nich po lodzie.  

3. Chronią ręce przed zimnem.  

4. Miesiąc rozpoczynający zimę. 

5. ......... kwiatowe, pojawiają siĘ na drzewach, zwiastując koniec zimy.  

6. Pada w zimie.  

7. Dwie deski do jeżdżenia na śniegu.  

8. Pora roku po zimie.  

9. Szczypie zimą w uszy i nos.  

10. Miesiąc kończący zimę.  

11. Zimowy odpoczynek od szkoły, trwający 2 tygodnie.  

12. Pojazd, służący do poruszania się po śniegu.  

13. Kawałek lodu, unoszący się na wodzie.  

14. Pora roku poprzedzająca zimę.  

15. Piłka nożna na lodzie.  

16. Traktor lub samochód ciągnący za sobą sanie. 



                                       

 
Zdj. Dominika Mroczek, kl. 3a 

 
 

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA 
 
 

 
 



 

 
           rys. Paulina Niemyjska, kl. 2ag 
 

 

„A my 

Wyciągnijmy ręce I chwytajmy śnieg mięciutki – śnieżne 

gwiazdy, 

Zimy nutki.” 
                                                                            Dorota Gellner 

 



 

 

 

rys. Paulina Niemyjska, kl. 2ag 
 


