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„Nauka jest jak niezmierne morze. Im 

więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś 

spragniony.”– Stefan Żeromski 

„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, 

zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć 

zastosowania dla tej wiedzy.”– Paulo 

Coelho 

„Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczono-

ścią drugich, mądrzy możemy być jedynie własną 

mądrością.”– Michel de Montaigne 

„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego 

do nauczenia się, a tak się stanie.”- Vernon Howard 

„Jest tylko jeden sposób na-

uki. Poprzez działanie.”–

 Paulo Coelho 



 

 

 
 
 
 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ·  
ul. Konopnickiej 2 · 66-530 Drezdenko ·  

tel. (095) 7620355 · zsp.drezdenko@wp.pl ·  
www.zsp-drezdenko.cal.pl 

 

Skład redakcji 
Redaktor naczelny: Wiktor ia Fabjańska  
Zastępca redaktora: Sara Gaweł 
Dziennikarze: Iga Piekutowska, Dominika 
Pikula, Eliza Kulak, Anna Dalidowicz, Julia 
Wasilewska, Wanesa Rogielska, Sara Gaweł, 
Marta Mumot, Wiktoria Fabjańska,  Dominika 
Jędryczko, Martyna Kraska, Aleksandra Sanocka, 
Inga Wojas, Karolina Tatała, Matylda 
Kazimierczak, Róża Hałupniczak, Aleksandra 
Lala.  
Zdjęcie na okładkę oraz w tle: Sara Gaweł 
Opieka pedagogiczna: mgr Łucja Magdziarz,  
mgr Edyta Grzechowiak, mgr Agnieszka Pucek, 
mgr Aneta Wawrzyniak  
 

Gazeta szkolna jest zrzeszona w Polskim 
Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej 

 
 

 

 
SPIS TREŚCI 

 
 

Magia świąt str. 4 
 
Moc nowego roku str.6 
 
„Kto czyta książki, żyje 
podwójnie”  str. 8 
 

 Niespodziewane zwycięstwo  
 str.9 
 
„Zdrowie jest tylko jedno”str. 12 
 
Plany na życie str.14 
 
Proverbs str. 16 
 
Nie wstydź się Polski str. 18 
 
Warto pomagać str. 20 
 
"Weihnachtliche Traditionen in 
Deutschland" str. 23 
 
 

Redakcja  

 

Drodzy Czytelnicy! 

Redakcja Gazetki Szkolnej wydaje 

kolejny numer naszego szkolnego 

dwumiesięcznika. Mamy nadzieję, że 

zainteresujemy Was naszymi teksta-

mi. Nasze artykuły są zróżnicowane  

i każdy znajdzie coś dla siebie.  

W tym wydaniu „odwiedzamy” na-

wet Japonię. Przygotowaliśmy rów-

nież bardzo ciekawe wywiady. Gaze-

ta będzie wyjątkowa, ponieważ są to 

nasze pierwsze, tak poważne teksty  

i jesteśmy ciekawi Waszych opinii.  

Redakcja 

OD REDAKCJI 
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TRADYCJE ŚWIĄTECZNE 
 

Święta Bożego Narodzenia  

w dzisiejszych czasach są or-

ganizowane w większości pol-

skich domów. Świąteczne po-

rządki, gotowanie, pieczenie 

pierników czy ubieranie cho-

inki, tak właśnie wielu ludzi 

przygotowuje się do nadejścia 

świąt. W każdym domu zacho-

wane są jakieś tradycje czy 

obyczaje zaczerpnięte z daw-

nych czasów. Ale czy dokład-

nie wiemy, jakie jest ich do-

kładne znaczenie i skąd po-

chodzą? Zaraz się wszyscy do-

wiemy 

SIANKO POD OBRUSEM 

Jest to nawiązanie do żłóbka, w którym 

na świat przyszedł Jezus, a także symbol 

prostoty i skromności. Sianko pod sto-

łem ma również zapewnić domownikom 

pomyślność w nadchodzącym Nowym 

Roku. 

OPŁATEK I KOLACJA WIGILIJNA 

Według tradycji zasiadamy do kolacji 

wigilijnej, kiedy na niebie pojawia się 

pierwsza gwiazdka. Jest to symbol 

Gwiazdy Betlejemskiej, która pomogła 

Trzem Królom odnaleźć miejsce naro-

dzin Jezusa. Opłatek wigilijny jest sym-

bolem pojednania i przebaczenia, zna-

kiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się 

nim na początku kolacji wigilijnej poma-

ga zjednoczyć się z rodziną. 

CHOINKA 

Zielona choinka to przede wszystkim 

symbol życia. Za choinką kryje się sym-

bol drzewa rajskiego - utraconego, ale 

też odzyskanego przez narodzenie Jezu-

sa Chrystusa, którego na choince symbo-

lizuje światło. 

DWANAŚCIE POTRAW 

Liczba dwanaście to tylko jedna z możli-

wych wersji. Według jednej z tradycji na 

świątecznym stole powinna znaleźć się 

nieparzysta liczba potraw, co zaprzecza-

łoby zwyczajowi, według którego sym-

bolem jest liczba dwanaście.  

Jednak chodzi bowiem o dwunastu apo-
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wana jest cała rodzina podczas 

wieczerzy wigilijnej. Tradycja już 

niestety coraz rzadziej spotykana, co 

jest niestety wielkim błędem, ponie-

waż świąteczne muzykowanie nie 

tylko wpływa na wzajemne relacje 

międzyludzkie, ale też pomaga rozwi-

jać w sobie poczucie harmonii i pa-

mięć o narodzinach Jezusa. 

 

Iga Piekutowska, kl. 3b LO 
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Jest to nawiązanie do żłóbka, w którym 

na świat przyszedł Jezus, a także symbol 

prostoty i skromności. Sianko pod sto-

łem ma również zapewnić domownikom 

pomyślność w nadchodzącym Nowym 

OPŁATEK I KOLACJA WIGILIJNA 

Według tradycji zasiadamy do kolacji 

wigilijnej, kiedy na niebie pojawia się 

pierwsza gwiazdka. Jest to symbol 

Gwiazdy Betlejemskiej, która pomogła 

Trzem Królom odnaleźć miejsce naro-

Opłatek wigilijny jest sym-

bolem pojednania i przebaczenia, zna-

kiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się 

nim na początku kolacji wigilijnej poma-

Zielona choinka to przede wszystkim 

symbol życia. Za choinką kryje się sym-

utraconego, ale 

też odzyskanego przez narodzenie Jezu-

sa Chrystusa, którego na choince symbo-

Liczba dwanaście to tylko jedna z możli-

wych wersji. Według jednej z tradycji na 

świątecznym stole powinna znaleźć się 

nieparzysta liczba potraw, co zaprzecza-

łoby zwyczajowi, według którego sym-

Jednak chodzi bowiem o dwunastu apo-

stołów.  

WOLNE MIEJSCE DLA NIESPO-

DZIEWANEGO GOŚCIA 

Symbolizuje ono pamięć o tych, któ-

rzy nie mogą spędzić tegorocznych 

świąt razem z nami. Bywa i tak, że 

przygotowywane jest z myślą o zmar-

łym członku rodziny.   

PASTERKA 

Jest to uroczysta msza odprawiana w 

nocy z 24 na 25 grudnia. Pasterka 

upamiętnia oczekiwanie i modlitwę 

pasterzy zmierzających do Betlejem. 

W Polsce jest jedną z najważniej-

szych świątecznych tradycji. 

ŚPIEWANIE KOLĘD 

Radosne śpiewy, w które zaangażo-

„Niecodziennik” nr 98 listopad, grudzień 2018 
Fot. Dominika Jędryczko 



 

 

 
Jak co roku w porze sylwe-
strowej i noworocznej stawia-
my  sobie   różne pytania. Jest 
to moment, gdy rozliczamy 
siebie. Zastanawiamy się, czy 
jesteśmy zadowoleni z minio-
nego roku, czy żałujemy, że 
czegoś nie zrobiliśmy, nie do-
konaliśmy lub jesteśmy z 

siebie dumni, że możemy 
szczycić się swoim osiągnię-
ciem. 

 

 

 

 

Często spowodowane jest to postano-

wieniami, które ustalamy sobie na 

początku roku.  

Świetnym uczuciem jest świado-

mość tego, że nam się udało, ale  

w ilu przypadkach tak jest? 

Zastanawiając się nad kończącym się 

rokiem rozmyślam czy i ja wypełni-

łam swoje postanowienia i przyrze-

czenia. Po głębszych  rozważaniach 

dochodzę  do  smutnego wniosku, że 

zabrakło mi wystarczającej motywa-

cji i czasu. Ustaliłam sobie wygóro-

wane cele, którym nie potrafiłam 

sprostać. Jedynym pocieszającym jest 

fakt, że nie  jestem pierwszą, ani nie 

ostatnią osobą, która jest w takiej sy-

tuacji. 

W tym roku zamierzam ze spokojem  

i w skupieniu zapisać swoje postano-

wienia. Każde uważnie przeanalizuję, 

aby za rok w tym samym czasie nie 

być złą na siebie, że nie udało mi się 

czegoś zrobić. Wybiorę takie, abym 

mogła zmienić coś w sobie, zrobić 

coś interesującego, zwiedzić jakieś 

miejsce, rozwijać swoje pasje i po-

znawać siebie. Nie musi być ich wie-

le, ponieważ chociaż  jedno  całkowi-

cie zrealizowane postanowienie już 

może nam zapewnić sukces.  

„Niecodziennik” nr 98 listopad, grudzień 2018 
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COROCZNE POSTANOWIENIA 

Fot. Aleksandra Sanocka 



 

 

 

Zapiszę je na kartce i będę o nich pa-

miętać, aby uśmiechać 

się i czuć satysfakcję, 

że mogę wykreślić 

coś ze swojej listy.  

W roku 2019 chcę,  

aby moje postanowie-

nia były realne i będę 

dążyć do tego, aby mi  

się to  udało. 

 

 

 

Życzę każdemu, aby rok 2019 za-
kończyć bez niepotrzebnej frustra-
cji, która spowodowana będzie ko-
lejnym niepowodzeniem. 

Szczęśliwego Nowego Roku! 

Trzymam  za Was kciuki!!! 

 

Marta Mumot, kl. 2b LO 

COROCZNE POSTANOWIENIA 
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 „Dojrzewanie oczami Weendelin 

Van Draanen” 

Sięgnęłam po książkę "Dziewczyna 

i chłopak wszystko na opak" 

 z polecenia, już dawno temu.  

Oczywiście  pomimo  pewnego 

rodzaju banalności tej historii, nie 

zawiodłam się. Dlaczego przywołuję 

tę książkę? Otóż z prostego powodu - 

jest tego warta.  

Autorka to tajemnicza kobieta, 

ponieważ jedyne informacje jakie 

zdołałam o niej znaleźć to, że jest 

Amerykanką i autorką książek dla 

młodzieży. Na okładce mojego 

egzemplarza jej dzieła nie znalazłam 

wzmianki o autorce. Jest to raczej 

rzadko spotykane, stąd moje 

zdziwienie.  

Nie przedłużając jednak,  fabuła 

„Dziewczyna i chłopak wszystko na 

opak" kreci się wokół Bryce'a  

i Julianny. Historia zaczyna się w 

momencie, gdy poznają się jako 

dzieci. Podczas dorastania 

nieustannie ich drogi się krzyżują. 

Autorka idealnie ujęła dziecięce 

perypetie. Pozycja nie jest wyjątkowo 

ambitna, lecz lekka i przyjemna. 

Idealna na ocieplenie serduszka  

w coraz zimniejsze wieczory. Pani 

Van Draanen obok lekkiej tematyki 

młodzieńczych perypetii podejmuje 

temat rodzinyi wpływ osoby chorej 

na zespół Downa na tę rodzinę. Wiele 

się można nauczyć z tej książki  lub 

przypomnieć sobie o moralności 

podczas tego całego codziennego 

pędu i zgiełku, w którym przyszło 

nam żyć. 

RECENZJA 
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Pozycja nadaje się dla każdej grupy 

wiekowej. Czytałam ją  w wieku 14 

lat, lecz spodobała się również 

mojemu tacie, który jest ode mnie 

dużo starszy. Jak wspomniałam, 

książka uczy dzieci moralności,  

a starszym o niej przypomina. 

Dlatego jeśli jeszcze nie mieliście 

okazji zatopić się w kartach tej 

historii to serdecznie polecam.  

 

Anna Dalidowicz, kl. 3a  LO 

RECENZJA 
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Jak pewnie większość z was wie,  

w tym roku po raz pierwszy  

w historii, konkursu Eurowizji 

Dziecięcej, wygrała  Polka Roksana 

Węgiel. Jest to młoda czternastolatka 

z Jasła z ogromnym talentem 

muzycznym. Wygrała pierwszą 

edycje The Voice of Kids, a teraz 

również może pochwalić się 

wygraniem tego światowego 

konkursu. Po tylu latach nikt się nie 

spodziewał, że Polska kiedykolwiek 

wygra Eurowizję. Jednak dzięki 

temu, że można było oddać głos 

online na swój kraj mieliśmy szansę 

wygrać. Wiele polskich gwiazd 

zachęcało do tego, aby oddać głos na 

Roksanę. Dzięki temu pokazaliśmy, 

że jako kraj potrafimy się 

zorganizować i zrobić wszystko, aby 

pomóc naszej reprezentantce. Jak już 

wiemy opłacało się poświęcić chwile 

na głosowanie. Roksana w ocenach 

jury zajęła 7 miejsce, jednak po 

dodaniu głosów widzów wskoczyła 

na pierwsze miejsce, dając Polsce 

szanse na bycie gospodarzem kolejnej 

Eurowizji. 

 

Wiktoria Fabiańska, kl. 2a LO 
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TALENTY  
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Fot. Martyna Kraska 
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Fot. Martyna Kraska 



 

 

 

Witamina A  

Znajdziesz ją w wątróbce wieprzo-
wej, drobiowej, maśle, jajach, tranie, 
żółtym serze oraz mleku.  

Witamina B6 

Znajdziemy ja w otrębach pszennych, 
nasionach roślin strączkowych, kapu-
ście, orzechach, jajach oraz w mięsie 
wieprzowym.  

Witamina C  

Chroni organizm przed działaniem 
wolnych rodników. Znajduje się  
w cytrusach, czarnej poprzeczce, nat-
ce pietruszki, pomidorach, kapuście 
oraz w papryce.  

Nie zapominajmy również o witami-
nie, która  bardzo korzystnie wpływa 
na układ odpornościowy, a mianowi-
cie o Witaminie E chcąc jej dostar-
czyć do organizmu jedzmy szpinak, 
brukselkę, soję, nasiona słonecznika 
oraz orzechy laskowe.    

 

Wanesa Rogielska, kl. 3a LO 

 

 

Zdrowie na 6  

Powodem ciągłych infekcji nie jest 
pogoda panująca za oknem, a nasza 
odporność, która o tej porze roku jest 
słabsza. Co zrobić, aby ją wzmocnić? 
Pomyśl o wprowadzeniu do swojej 
diety produktów bogatych w odpo-
wiednie witaminy i minerały. Bardzo 
ważna zasadą jest również spożywa-
nie sycących śniadań, które powinny 
zawierać białka oraz produkty zbożo-
we. Dobrym pomysłem będzie rów-
nież wypicie szklanki świeżego soku. 
Jedz regularnie, nie zapominając  
o owocach. A oto witaminy i minera-
ły, które sprawią, że nasza odporność 
się wzmocni:  

„Niecodziennik” nr 98 listopad, grudzień 2018 

KĄCIK ZDROWIA 
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Fot. Monika Terka 

KĄCIK ZDROWIA 
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Już za kilka miesięcy naszą szkołę 
opuści ponad 100 absolwentów. Będą 
to m.in. uczniowie z klas  Zasadniczej 
Szkoły  Zawodowej, którzy  posiada-
ją  uprawnienie i stosowne  dokumen-
ty  do wykonywania danego zawodu. 
Podobnie  uczniowie  Technikum  
Hotelarsko- Budowlanego. Jak  rów-
nież absolwenci Liceum Ogólno-
kształcącego z „maturą w kieszeni”. 

Każdy z nas ma prawdopodobnie in-
ny plan na życie. Jedną z możliwości  
na przyszłość jest założenie własnego 
przedsiębiorstwa. 

Ten artykuł jest dla osób, które my-
ślały nad tym rozwiązaniem. 

 

Przy analizie finansowej przedsię-
biorstw działających na rynku powin-
no się sporządzać co najmniej dwa 
sprawozdania: 

 Rachunek wyników 

Analizę przepływu środków finanso-
wych. W przypadku naszego przed-
sięwzięcia niezbędne będą wyliczenia 
związane z KOSZTAMI i PRZY-

CHODAMI, które określają opłacal-
ność działań. 

Jednym z elementów biznesplanu jest 
PLANOWANIE FINANSOWE, 
które odgrywa istotną rolę w spraw-
nym funkcjonowaniu i rozwoju fir-
my. 

Każdy, kto rozpoczyna działalność, 
powinien ocenić możliwości finanso-
we własnego przedsięwzięcia. 

 

PAMIĘTAJMY ! 

Celem prowadzonej działalności jest 
ZYSK. :) 

 

Próg rentowności, czyli inaczej punkt 
zerowy określa, przy jakiej wielkości 
produkcji (wielkości sprzedaży wyro-
bów gotowych) zostaną pokryte 
wszystkie poniesione koszty. 

Przy tej wielkości produkcji 
(sprzedaży) zysk przedsiębiorstwa 
wynosi zero. 

 

ŻYCIE  
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Każdy przedsiębiorca, ktoś prowa-
dzący działalność gospodarczą czy 
realizujący przedsięwzięcie, powi-
nien prowadzić takie wyliczenia w 
celu ograniczenia niepewności, która 
zawsze towarzyszy podejmowaniu 
decyzji w przedsiębiorstwie. Analiza 
progu rentowności nie tylko pozwala 
diagnozować stan relacji między 
przychodami ze sprzedaży i koszta-
mi, lecz także daje przedsiębiorcy 
możliwość wpływania na zmiany 
tych relacji. 

 

Eliza Kulak, kl. 3aLO 

 

 

Redakcja Gazetki Szkolnej 

życzy przyszłym absolwentom 

dużo pomyślności  

w nadchodzącym już 

dorosłym życiu :D 

Fot. Eliza Kulak 



 

 

others. - it's a motto of our teachers.  

6) Even if I am a minority of one, 

truth is still the truth. - a diffrent 

opinion is not bad 

7) Faith will move mountains. - you 

can do anything if you just believe it. 

„Niecodziennik” nr 98 listopad, grudzień 2018 

In every country are proverbs. They 

make that nations have their own soul 

and wisdom. I'd like to introduce 

some English ones.  

1) A bad excuse is better than none. - 

this is something that you need when 

you forget to do your homework. 

2) A penny saved is a penny earned. - 

we learn that saving is work too. 

3) All's fair in love and war. - we can 

do whatever we want to get our 

sympathy, i wonder whether this 

sympathy shares this sentence. 

4) Among the blind one - eyed man is 

a king. - it all depends on what people 

we have around us. 

5) Duty is what we expect from 

16 
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8) Friend to all is a friend to none. - 

it's not possible to be friend to all. 

9) Friendship is like money: easier 

made than kept. - it's sad truth.  

Julia Wasilewska i Anna Dalidowicz 

kl.3a LO 

Źródło. Internet 



 

 

posadzili symboliczne drzewo 

„Ojców  Niepodległości’’. 

 Następnie wszystkie kla-

sy pierwsze wraz z nauczyciela-

mi udały się na Plac Wileński. 

Cała społeczność szkolna, inne 

szkoły, mieszkańcy miasta     

odśpiewali wspólnie Hymn Pol-

ski. Były pokazy artystyczne 

młodszych kolegów oraz 

„Dziewcząt z Buławami”.  

 Wagę tego wydarzenia 

potwierdzamy krótkim wywia-

dem z naszą starszą koleżanką - 

(Joanną Kwiatkowską z klasy 

2THB): 

- Cześć, jak wrażenia po uro-

czystości? – zapytałyśmy.  

- Hej, moim zdaniem ten dzień 

przebiegł znakomicie, wszystko 

poszło zgodnie z planem. – od-

powiedziała.  

- Występowałaś w zespo-

Pierwszy raz w histo-

rii naszej szkoły odbyła się 

uroczystość śpiewania hym-

nu państwowego z okazji 

100-lecia Odzyskania Nie-

podległości przez Polskę.   

Na terenie naszej szkoły 

wszyscy uczniowie wraz  

z pracownikami odśpiewali 

Hymn Polski - Mazu-

rek Dąbrowskiego. 

 Każda osoba miała flagę, 

bądź przywieszkę w bar-

wach narodowych. 

Wspólnie utworzyliśmy 

symboliczne serce i flagę  

z biało-czerwonych kartek, 

oddając tym samym wyraz 

naszego patriotyzmu. Na za-

kończenie uroczystości, Dy-

rektor szkoły Pan R. Świe-

katowski wraz z Przewodni-

czącą Samorządu Uczniow-

skiego— Sandrą Helwich 

Z ŻYCIA 
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le ,,Dziewczęta z buławami’’. 

Jak Ci się podobało z tej per-

spektywy?  

- Jestem bardzo dumna, że wraz 

z moimi koleżankami mogły-

śmy reprezentować w taki spo-

sób naszą szkołę.  

- Czy cieszysz się, że akurat  

u nas obchodzone są takie świę-

ta? 

- Tak, uważam, że pamiętanie  

o historii Polski jest bardzo 

ważne dla każdego Polaka. Dla-

tego obchodzenie takiego święta 

jest wspaniałym pomysłem. 

- Gdyby takie wydarzenie miało 

powtórzyć się jeszcze raz, 

uczestniczyłabyś? 

- Oczywiście, z wielką chęcią. 

- Dzięki wielkie za wywiad i do 

zobaczenia. 

 

Dominika Jędryczko, Aleksandra Sa-

nocka ,Martyna Kraska, kl. 1a LO 

 

 

Fot. Kamila Zamerluk 

Fot. Kamila Zamerluk 



 

 

Szkolne Koło Caritas nigdy 

nas nie zawodzi i tym razem 

mogliśmy na nich liczyć. Zaan-

gażowana grupa 6-osobowa 

wraz z nauczycielkami z naszej 

szkoły Panią Kamilą Zamerluk  

i Panią Beatą Stoińską, wzięła 

udział w drugiej już gali wolon-

tariatu, która odbyła się 7 listo-

pada. Na miejscu uczennice na-

szej szkoły zostały wybrane do 

Pocztu Sztandarowego. Gala 

rozpoczęła się odśpiewaniem 

Mazurka Dąbrowskiego. Nagrodę 

dla najbardziej aktywnego wolonta-

riusza z rąk księdza biskupa Tadeusza 

Lityńskiego oraz Pani kurator Ewy 

Rawa otrzymał nasz kolega Arka-

diusz Kubiś.  

Sara doznała zaszczytu tańczenia 

w pierwszej parze wraz z biskupem. 

Potem wszyscy zaczęli wspólnie się 

bawić i integrować. Poznali wielu 

nowych znajomych. Z pewnością ni-

gdy nie zapomną  tego wspaniałego 

dnia. 

Zadałyśmy kilka pytań na temat 

tego wydarzenia opiekunce Koła Ca-

ritas Pani Kamili Zamerluk:  

- Jak przebiegła uroczystość? - zapy-

tałyśmy.  

- Najpierw odbyła się Gala, na której 

zostały wręczone wyróżnienia dla 

najbardziej aktywnych wolontariuszy. 

Nagrodę z rąk księdza biskupa Tade-

usza Lityńskiego oraz Pani kurator 

Ewy Rawy otrzymał Arek Kubiś 

uczeń klasy II THB. Później udaliśmy 

„Niecodziennik” nr 98 listopad, grudzień 2018 

CARITAS 

20 

Fot. Kamila Zamerluk 



 

 
CARITAS 

21 

się na halę w której odbył się Bal 

Niepodległościowy.  

- Czy udział w gali zapewnił pomoc 

komuś potrzebującemu?  

- Gala miała na celu docenić i wy-

różnić osoby, które na co dzień po-

magają innym, poświęcają swój 

czas, aby polepszyć sytuację kogoś 

potrzebującego. Gala odbywa się raz 

do roku i przede wszystkim pomaga 

nam wolontariuszom i opiekunom, 

utwierdza nas w przekonaniu, że ro-

bimy coś ważnego.  

 

- Czy gdyby Szkolne Koło miało 

możliwość wziąć udział jeszcze raz, 

zgodziłaby się Pani? 

- Uważam, że jest to bardzo ważny 

moment w życiu, każdego wolonta-

riusza i opiekuna. Co roku bierzemy 

udział i nadal będziemy brać.   

- Dziękujemy bardzo za wywiad. Do 

widzenia. 

- Do widzenia. 

 

Dominika Jędryczko, 

Martyna    Kraska, 

Aleksandra Sanocka,  

kl.1a LO 

Fot. Kamila Zamerluk 

Fot. Sara Gaweł 
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Weihnachten ist für Deutsche 

das wichtigste Fest des Jahres. 

Es wird ähnlich wie in Polen 

traditionell verbracht. Man 

trifft sich im Kreis der Fami-

lie, isst gemeinsam weihnacht-

liche Speisen und singt Weih-

nachtslieder. Es herrscht eine 

ruhige, festliche Stimmung, 

überall leuchten Tannenbäme 

und man hört glückliche Kin-

der, die sich über ausgepackte 

Geschenke freuen.                                  

Auch die Vorbereitungen auf 

Weihnachten sind mit einer 

festen deutschen Tradition 

verbunden.  

Es gibt viele Bräuche, die die 

Atmosphäre dieser einzigarti-

„Niecodziennik” nr 98 listopad, grudzień 2018 

gen Zeit hervorheben.  
Schon im November kann man sich 

einer vorweihnachtlichen Stimmung 

erfreuen, überall in den Geschäften 

hört man weihnachtliche Musik. Die 

Straßen und die Häuser fangen lang-

sam an zu leuchten. Man besucht 

Weihnachtsmärkte, die in Deutsch-

land eine lange Tradition haben. Die-

se Tradition greift bis zum 14. Jahr-

hundert. Damals haben erste Weih-

nachtsmärkte entstanden. Die ältesten 

Märkte gibt es in Dresden und Baut-

zen. Auf dem Weichnachtsmarkt 

kann man z.B. Lebkuchen, kleine Ge-

schenke, Weihnachtsschmuck, Ku-

chen, Mandeln, Glühwein kaufen. 

Nur in Berlin gibt es etwa 80 Weih-

nachtsmärkte.                                                       

Der Adventskalender ist auch sehr 

wichtige Tradition in Deutschland. 

Jeder Kalender besteht aus 24 Tür-

chen, in denen sich kleine Über-

raschungen befinden. Ab dem ersten 

Dezember wird jeden Tag ein Tür-

chen geöffnet. Alle geöffneten Tür-

chen kündigen an, dass Weihnachten 

beginnt. Die Deutschen finden auch 

einen Tannenbaum als Symbol des 

Weihnachtsfestes. Am Heiligabend, 

also am 24. Dezember, schmückt man 

den Weihnachtsbaum mit Kerzen, 
Fot. Aleksandra Sanocka 



 

 
ŚWIĘTA  

23 

„Niecodziennik” nr 98 listopad, grudzień 2018 

 

Lebkuchen, Christbaumkugeln und 

einem Stern. Unter den Weihnachts-

baum werden Geschenke gestellt. In 

vielen deutschen Häusern kann man 

auch während des Advents einen Ad-

ventskranz finden. Er wird entweder 

aus Tannenzweigen und vier Kerzen 

gebastelt oder man kauft ihn in einem 

Geschäft. Jeden Sonntag vor Weih-

nachten wird eine Kerze angezündet. 

Alle angezündeten Kerzen bedeuten, 

dass Weihnachten vor der Tür steht. 

Er schafft eine sehr gemütliche  At-

mosphäre.                                                    

Ich finde, Weihnachten ist sehr 

wichtig für jede Familie, egal in wel-

chem Land man lebt. An diesen Ta-

gen verstummen Streite, die Leute 

versöhnen sich und sind freundlicher 

zueinander.  

Wenigstens für eine kurze Zeit wird 

die Welt besser. Man freut sich doch 

auf die Geburt von Jesus.                               

 

Nikol Lüdeke, kl. 3b LO 

Fot. Dominika Jędryczko 



 

  

 


