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Cześć !!!! 

Macie w rękach świąteczne wydanie naszego pisemka.  

Znajdziecie w nim garść informacji o świętach i ich  

tradycjach oraz o Henryku Sienkiewiczu. 

Miłego czytania! 

 

Życzenia 

W Bożego Narodzenia czas 

niech miłość będzie w nas. 

Niech pokój wokół panuje, 

a dobro nad złem króluje! 

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło 

światła i ciepła rodzinnej atmosfery, 

a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. 

Wesołych Świąt! 

Zespół Redakcyjny Ósemkowych Wieści 
 

 

Boże Narodzenie 

Święta Bożego Narodzenia, 

Narodzenie Pańskie – w tradycji 

chrześcijańskiej – święto upamięt-

niające narodziny Jezusa Chrystusa. 

Jest to stała uroczystość liturgiczna 

przypadająca na 25 grudnia. Boże 

Narodzenie poprzedzone jest okre-

sem trzytygodniowego oczekiwania 

(dokładnie czterech niedziel), 

zwanego Adwentem. 

 
Przybieżeli do Betlejem 

Przybieżeli do Betlejem pasterze, 

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 

Chwała na wysokości, chwała na 

wysokości, 

A pokój na ziemi. 

Oddawali swe ukłony w pokorze 

Tobie z serca ochotnego, o Boże! 

Chwała na wysokości... 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 

Których oni nie słyszeli, jak żywi. 

Chwała na wysokości... 

Tradycje świąteczne 

Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka 

i opłatek to jedne z najważniejszych symboli 

Bożego Narodzenia. 

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia dla wielu trwają już od  

początku grudnia – stworzenie kalendarza adwentowego, pieczenie  

pierniczków na choinkę, pierwsze refleksje nad wyborem prezentów… 



Czy lubi Pan święta Bożego 

Narodzenia? 

Oczywiście, że lubię. Zwłaszcza 

rodzinne spotkania przy stole 

wigilijnym, wspólne śpiewanie 

kolęd, dzielenie się opłatkiem. 

Jak wspomina Pan święta  

z dzieciństwa? 

Bardzo miło i ze wzruszeniem. 

Pamiętam oczekiwanie na święta  

i prezenty, mamę krzątającą się  

w kuchni, zapach pieczonych 

ciast i przygotowywanych potraw, 

ubieranie choinki, dzielenie się 

opłatkiem, życzenia, rozpakowy-

wanie prezentów i wspólne kolę-

dowanie przy wigilijnym stole. 

Pierwszy dzień świąt obowiązko-

wo w domu, wspólnie z najbliż-

szymi. Drugi dzień świąt -wizyty 

u dalszej rodziny i znajomych. 

Czy wierzy Pan w św. Mikoła-

ja? 

Naturalnie. A kto niby roznosi 

prezenty? 

Wszyscy lubimy otrzymywać 

prezenty. Czy jest upominek, 

który mocno zapadł Panu  

w pamięci? 

Takim prezentem był samochód 

polski fiat 125p. (zabawka na bate-

rie). Pamiętam, że bardzo mi się 

podobał. 

Jakie prezenty Pana zdaniem, 

powinny otrzymywać dzieci  

i młodzież? 

Takie, na jakie zasłużą. Pamiętaj-

my, że podczas tych dni świętuje-

my przyjście na świat Pana Jezu-

sa, a prezenty to tylko dodatek. 

Liczą się szczere intencje, szczere 

Świąteczna ankieta 

1. Jaka jest Twoja ulubiona potrawa wigilijna? 

karp, 28 osób 

pierogi z grzybami, 45 osób 

kluski z makiem, 23 osoby 

inna, 34 osoby 

2. Co najchętniej robisz w święta? 

ubieram choinkę, 39 osób 

gram na komputerze, 25 osób 

otwieram prezenty, 40 osób 

coś innego, 26 osób 

3. Co chciałabyś/ałbyś dostać pod choinkę? 

grę, 36 osób 

książkę, 10 osób 

PlayStation, 21 osób 

coś innego, 63 osoby 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jaki tytuł nosi Twoja ulubiona kolęda? 

„Cicha Noc”, 31 osób 

„Przybieżeli do Betlejem”, 60 osób 

„Pójdźmy do wszyscy”, 19 osób 

inna, 20 osób 

5. Ubierasz choinkę? 

tak, 120 osób 

nie, 10 osób 

 

 

Wywiad z Panem Wicedyrektorem — Piotrem Turewiczem 

życzenia i czyste serce. Dlatego 

prezent wcale nie musi być bardzo 

kosztowny, by sprawił komuś ra-

dość. 

A ponieważ każdy rodzic kocha 

swoje dziecko i każdy dziadek,  

i babcia kocha swoją wnuczkę  

i wnuczka prezenty na pewno  

będą wspaniałe. 

Czego życzyłby Pan sobie  

i społeczności szkolnej Ósem-

ki w nadchodzącym Nowym 

Roku? 

Nam wszystkim życzę wzajemne-

go szacunku i zrozumienia,  

szybkiego remontu pływalni  

i oczywiście samych szóstek.   

Spokojnych, rodzinnych Świąt 

Bożego Narodzenia i samych ra-

dosnych dni w Nowym Roku 2017. 



Henryk Sienkiewicz 
a właściwie: 

Henryk Adam  
Aleksander Pius  

Sienkiewicz 
 
O Sienkiewiczu wiecie dużo, ale 
dziś chcemy przedstawić go ina-
czej, przez pryzmat ciekawostek. 
  *Pierwszą z książek, jakie Sien-
kiewicz przeczytał w dzieciństwie, 
były „Śpiewy historyczne” Juliana 
Ursyna Niemcewicza. 
 *Jako trzynastolatek opracował 
plan wyzwolenia Polski, opierają-
cy się na tym, że wszyscy Polacy 
powinni wyjechać do Ameryki, 
tam stworzyć armię i powrócić do 
kraju, by wyzwolić ojczyznę. 
*Pisarz był kawalerem francuskiej 
Legii Honorowej. 
Był członkiem Serbskiej Akademii 
Nauk i Umiejętności. 
 *Pierwszy debiut książkowy – na 
okładce przekręcono jego nazwi-
sko na Stankiewicz. 
 *Podczas obchodów jubileuszu 
pracy twórczej   22 grudnia 1900 
dzieci wręczyły pisarzowi Dziesięć 
Przykazań Sienkiewiczowskich. 
    Pierwsze brzmiało:  
„Nie będziesz miał Mickiewicza, 
Słowackiego, Krasińskiego i in-
nych nade mną”. 
  *Niski wzrost był powodem 
kompleksów pisarza. 
Jeden z wielbicieli Trylogii, ukry-
wający się pod pseudonimem Mi-
chał Wołodyjowski, ofiarował 
Sienkiewiczowi piętnaście tysięcy 
rubli. Pisarz nie chciał przyjąć 
prezentu, wezwał ofiarodawcę do 
cofnięcia darowizny, który jednak 
nie zgłosił się. Uzyskane w ten 
sposób pieniądze przeznaczył na 
fundusz stypendialny imienia  
Marii Sienkiewiczowej, z którego 
skorzystali między innymi: Maria 
Konopnicka, Stanisław Przyby-

szewski, Stanisław Witkacy. 
*Nagroda Nobla została mu przy-
znana za wybitne zasługi jako pisa-
rza epickiego. Jeden z jurorów  
dodatkowo uzasadnił przyznanie 
nagrody za „rzadko spotykany  
geniusz, który wcielił w siebie ducha 
narodu”. 
 *Wizerunek Sienkiewicza pojawił 
się na banknocie 500000zł w 1990 
roku. 
 *Quo vadis” przetłumaczono na 
ponad pięćdziesiąt języków. Na pod-
stawie powieści powstały także  
sztuki teatralne, opery, oratorium 
Feliksa Nowowiejskiego i pantomi-
ma. 
 *Henryk Sienkiewicz miał pseudo-
nim literacki "Litwos". Jego miłość 
do Litwy odnajdujemy na kartach 
"Potopu".  
  *Był bohaterem, napisał odezwę 
Polaków do zaborcy pruskiego.  
 *Rzeczywiście miewał pomyłki. 
W „Krzyżakach" rycerze ze zdążają 
do Tyńca i nie przechodzą przez 
Wisłę - Sienkiewicz nie znał topo-
grafii Krakowa. Bo Tyniec leży za 
rzeką w stosunku do centrum  
i samego Wawelu.  
 *Miał 3 żony. Każda miała na imię 
Maria.  
 *Zmarł w Vevey w Szwajcarji.  
I tam został pochowany.W1924 roku 
sprowadzono jego ciało do Polski, 
by złożyć je w warszawskiej kate-
drze pod wezwaniem świętego Jana. 
 *W roku 1900 Uniwersytet Jagiel-
loński przyznał Henrykowi Sienkie-
wiczowi tytuł doctora honoris causa. 
 *Jego pierwsza (nieopublikowana) 
powieść nosiła tytuł "Ofiara". 
 *Studiował na wydziale lekarskim 
Szkoły Głównej Warszawskiej, po 
pewnym czasie przeniósł się na stu-
dia prawnicze, następnie na wydział 
filologiczno-historyczny. 
 *W roku 1900 otrzymał od  
społeczeństwa majątek  w Oblęgor-
ku ,stworzył tam szkołę dla dzieci. 

 *Filmy 
na podstawie jego książek osiągały 
największe rekordy w polskiej kine-
matografii, na przykład "Krzyżacy" 
32 mln 315 695 tys. widzów, czyli 
więcej niż liczba ludności Polski w 
roku premiery 1960. 
 *Był członkiem najstarszego  
polskiego klubu sportowego -
Warszawskiego Towarzystwa Wio-
ślarskiego.  

ZAGADKI 

 
Zdzierają ze mnie  

co dzień karteczkę, 
Więc ja z dnia na dzień  

chudnę troszeczkę. 
* 

Co to za żeberka  
przy ścianie wiszące, 
Co latem są zimne,  

a zimą gorące.  
* 

Latem w ogrodzie  
wyrósł zielony, 

A zimą w beczce  
będzie kiszony.  

* 
Co to za woda,  

twarda jak kamień, 
Można na łyżwach  
ślizgać się na niej. 

Henryk Sienkiewicz 
1846 –1916 



4 października bieżącego 
roku w naszej szkole w sali 
17c odbyło się Narodowe 
Czytanie Sienkiewicza. In-
icjatorem przedsięwzięcia 
był zespół promocji szkoły. 
Tą akcją wpisaliśmy się  
w ogólnopolskie obchody 
Roku Sienkiewiczowskiego. 
Rokroczne czytanie dzieł 
wielkich polskich autorów 
ma służyć promowaniu czy-
telnictwa, zachęcać do 
częstszego sięgania po 
książki oraz uświadamiać, 
jak są one istotne w życiu 
człowieka.  

 Do szkolnego 
czytania „Quo vadis”  
zaproszeni zostali słuchacze 
Uniwersytetu III Wieku, 
którym przydzielono role: 
narratora – p. Krystynie 
Sawie oraz Petroniusza – 
p. Janowi Aranowskiemu. 
Pozostałe role odegrali 
nauczyciele naszej szkoły:  
p. Marzena Stadnik – Ligię, 
p. Arkadiusz Borowiec – 
Winicjusza, p. Maria Del-
ekta – Akte. Czytaniu to-
warzyszyła prezentacja mul-
timedialna o starożytnym 
Rzymie. W nastrój wprowa-

dziły wszystkich zaprezen-
towane utwory muzyczne: 
chór gregoriański „Ameno” 
oraz utwór „Quo vadis, 
Domine” w wykonaniu 
Michała Bajora. Odbiorcami 
czytania byli uczniowie 
wybranych klas szkoły pod-
stawowej oraz gimnazjum. 
Całemu wydarzeniu to-
warzyszyła również 
wcześniej przygotowana 
wystawa powieści, nowel  
i opowiadań H. Sienkiewicza 
ze zbiorów szkolnej biblio-
teki. 
 Czytanie z pod-
ziałem na role wraz z całą 
oprawą wywarło na 
wszystkich duże wrażenie. 
Osobiście najbardziej podo-
bała mi się rola Winicjusza 
odtwarzana przez 
p. Arkadiusza Borowca. 
Nauczyciel doskonale wcielił 
się w postać bohatera.  

 Myślę, że wydarzen-
ia tego typu są niezwykle 
potrzebne i dostarczają 
wielu pozytywnych przeżyć. 
Z niecierpliwością czekam 
na kontynuację Narodowego 
Czytania w przyszłym roku. 

Maciej Lesiuk 
kl. II b 

 

STREFA ROZRYWKI 

Rozwiąż krzyżówkę. Hasła 
wpisuj poziomo. 

1. Tytuł nadawany dziewczynie  
w konkursie piękności. 

2. Wyświetlają w nim filmy. 

3. Np. piłki nożnej obejrzysz na 
stadionie. 

4. Klawisz na klawiaturze kom-
putera zatwierdzający wpro-
wadzoną komendę. 

5. Zwierzę hodowlane dające 
mleko. 

6. Dziewczyna wkłada ją na bal. 

7. Trzecia planeta od Słońca. 

8. Niezapowiedziany, krótki 
sprawdzian  
na początku lekcji. 

9. Jest nim i Gdańsk i Lublin  
i Wrocław… 

10. Idziesz tam, by nadać paczkę. 

11. Soczysty owoc gruszy. 
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