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WYDANIE ŚWIĄTECZNE 

 

 

Cześć! Przed Wami świąteczne wydanie szkolnej gazetki. Wywiady, 

przepisy na smakołyki, dobry humor, świąteczne ciekawostki... Dużo tego! 

Czytajcie, bawcie się dobrze i piszcie do nas – adres e-mail jest na ostatniej 

stronie. Jeśli chcielibyście wrócić do naszych artykułów, to znajdziecie nas 

także na stronie internetowej naszej szkoły. 

Za kilka dni będziemy cieszyli się Świętami Bożego Narodzenia, 

mamy więc dla Was garść ciepłych słów: 

 

Życzymy naszym Czytelnikom i ich Rodzinom, 
by święta Bożego Narodzenia 
przyniosły radość, pokój, przebaczenie i zgodę. 
Radosnego świętowania Narodzin Jezusa 
oraz nadziei na dobry i szczęśliwy Nowy Rok 

Redakcja Office 293 

 

 

A wszystkim na świecie Panie 

daj świerki w srebrzystym szronie, 

pogodny księżyc nad głową 

i ciepłe serdeczne dłonie. 

I daj też każdemu Panie 

w dniu Swych Cudownych Narodzin 

drobinę złotej nadziei 

ze słońca co nie zachodzi. 

/Stanisław Baliński/ 

 

 

Boże Narodzenie w innych krajach 

NIEMCY 

Przygotowania do nich zaczynają się już cztery tygodnie wcześniej, 

w pierwszą niedzielę adwentu. Domy stroi się ozdobami świątecznymi 

i adwentowymi wiankami zrobionymi z gałązek jodły lub świerku, 

przystrojonymi fioletowymi wstążkami i czterema świeczkami. Zieleń jodły 

symbolizuje nadzieję, fiolet – refleksje nad przeszłością, a świeczki - światło. 

W każdą niedzielę zapala się jedną świecę, kiedy palą się wszystkie cztery, 

oznacza to, że przyszło Boże Narodzenie. Nieodłącznym elementem 

wystroju jest choinka. W większości niemieckich domów znajdziemy także 

drewniany żłóbek. Inną wspaniałą tradycją niemieckich świąt jest pieczenie 

imbirowych ciasteczek. Właściwie w każdym niemieckim mieście odbywa 

się w czasie adwentu kiermasz bożonarodzeniowy. 

WŁOCHY 

We Włoszech w Wigilię nie znajdziemy na stole tradycyjnych potraw, jednak 

kolacja jest bardziej wykwintna niż w zwykły dzień, spożywana w dodatku 

przy choince. Dużym zainteresowaniem cieszy się pasterka, którą wielu 

Rzymian często obchodzi na Placu Świętego Piotra, gdzie odsłaniana jest 

olbrzymia szopka. Najważniejszym dniem świąt we Włoszech jest Boże 

Narodzenie i właśnie z tym dniem związana jest najbardziej kultywowana 

tradycja, czyli budowanie szopek przez włoskie rodziny. W święta na 

włoskim stole można znaleźć wiele potraw. Na południu Włoch podawana 

jest lasagne z sosem pomidorowym, z dodatkiem mięsa wieprzowego 

i z różnymi rodzajami serów, zaś na północy można skosztować tortellini 

faszerowanego mięsem, szynką i warzywami. 

FRANCJA 

Jak w większości europejskich krajów, sezon bożonarodzeniowy inicjuje 

dzień św. Mikołaja (tzw. mikołajki, szóstego grudnia). We wschodniej części 

kraju rodzice mają zwyczaj wręczać prezenty w mikołajki, zamiast w Święto 

Bożego Narodzenia, które zostaje zarezerwowane dla celebracji o bardziej  

http://www.twojaeuropa.pl/tag/swiety-mikolaj


religijnym charakterze oraz świątecznej kolacji. W innych częściach Francji, 

grzecznym dzieciom Le Père Noël (francuski Święty Mikołaj) przynosi 

prezenty, które wkłada do butów pozostawionych przy kominku w Boże 

Narodzenie. Dorośli zwykle czekają do obchodów Nowego Roku, aby 

podarować sobie prezenty. Najpopularniejszym symbolem i dekoracją 

związaną z tradycją obchodów Bożego Narodzenia we Francji jest szopka 

bożonarodzeniowa. 

BOLIWIA 

Dzieci w Ameryce Łacińskiej w grudniu mają wakacje, więc mają dużo 

czasu, aby w parafii przygotować się do świąt. Prowadzi się katechezy 

bożonarodzeniowe, dzieci wykonują żłóbki do swoich domów, dekoracje 

świąteczne i uczą się kolęd. Jedną z bardziej wyrazistych tradycji jest 9-

dniowa nowenna, która rozpoczyna się 16 grudnia. To bezpośrednie 

przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci przy 

akompaniamencie swoich instrumentów z radością śpiewają i odwiedzają 

domy. Przebierają się za Maryję, Józefa i chór aniołów albo idą z figurkami. 

24 grudnia, czyli w dzień Wigilii, nie ma tradycji wyczekiwania pierwszej 

gwiazdki, rodzinnej, sentymentalnej wieczerzy wigilijnej oraz łamania się 

opłatkiem. Świętowanie w Boliwii rozpoczyna się wieczorem od godziny 

21.00.  

oprac. Ruda Kitka 

Wesołych Świąt w 10 językach 

Angielski Merry Christmas 

Chorwacki Sretan Božić 

Czeski Veselé Vánoce 

Filipiński Maligayang Pasko 

Francuski Joyeux Noël 

Hiszpański ¡Feliz Navidad 

Irlandzki Nollaig Shona 

Niemiecki Frohe Weihnachten 

Chiński 聖誕節快樂 

Słoweński Vesel božič 

 

Tego jeszcze nie wiesz... o bombce 

Każdy z was na pewno wieszał ją na choince i każdy ma 

swoją ulubioną. Wiecie już, co to jest? Tak, to bombka! Ale 

czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak ona powstała? 

Jeśli nie, to niżej znajdziecie odpowiedź. 

Zanim bombka zawiśnie na świątecznym drzewku, czeka ją długa 

droga. Produkcja rozpoczyna się od wdmuchiwania powietrza w długą 

szklaną rurkę (lufkę), która pod wpływem ciepła z palnika zamienia się 

w kulę. Na początku trzeba rozgrzać masę szklaną do temperatury mniej 

więcej od 900 do 1100 stopni, aż stanie się plastyczna. Później należy 

pobrać niewielką ilość masy i dmuchać jak przy bańkach mydlanych. I tak 

jak przy bańkach - powstaje kula. Są również bombki zwane sopelkami 

i grzybkami, ale to już inna kwestia. Teraz nasza ozdoba choinkowa 

podchodzi do suszenia. Po suszeniu i utwardzeniu trafi do dekoratorni, gdzie 

bombki są ozdabiane. Malowane są ręcznie za pomocą różnych lakierów. 

Wygląd i wzory zależą tylko od fantazji zdobiącego. Tak właśnie powstaje 

bombka. 

Ciekawostka: Najdroższa bombka kosztuje aż 82 tysiące funtów, co daje 

w przeliczeniu około 385 tysięcy złotych. 
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Przysłowia na wybrane dni grudnia 

12 grudnia – W zimie odkryte ucho, to w lecie sucho. 

14 grudnia – Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się 

głosi. 

16 grudnia – Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity. 

18 grudnia – Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada. 

22 grudnia – Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. 

24 grudnia – Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze. 

25 grudnia – Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. 

26 grudnia – Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie. 

28 grudnia – Niewiniątek dzień pokaże, jaka pogoda w marcu się okaże. 

29 grudnia – Późna zima długo trzyma. 

30 grudnia – Kiedy grzmi na lód, będzie głód. 

31 grudnia – Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę mroźną. 

 

Gdzie chciałabyś spędzić święta? 

Zapytaliśmy o to Panią Anię Kuklik-Petrykowską 

Jeśli w Polsce nie będzie śniegu, to na Islandii. Ale tak poważnie, to jedynym 

miejscem na ziemi, gdzie barszcz wigilijny smakuje mi najlepiej, jest mój 

ukochany Supraśl. Przygotowywanie 12 potraw wspólnie z moją mamą 

i moimi córkami, to najbardziej relaksujące zajęcie na ziemi. Nikomu nie 

przeszkadza, że na podłodze jest mąka i kawałki surowego ciasta. Dziadek 

posprząta wszystko. Jest tylu pomocników kucharza, że pracę kończymy 

w południe, a do kolacji mamy mnóstwo czasu na zabawę. 

Świąteczne różności 

O św. Mikołaju 

Na początek dobra wiadomość dla wszystkich niedowiarków: św. Mikołaj 

istniał naprawdę! Do tej pory jest chyba najbardziej zapracowanym 

świętym patronem. Opiekuje się nawet polnymi myszami i wilkami, nie 

pomijając pasterzy, żeglarzy, uczonych, uczniów… 

WIGILIA 

Wigilia jest najważniejszym dniem poprzedzającym Boże Narodzenie. 

Pochodzenie nazwy, z łacińskiego vigiliare, co oznacza „czuwać”, oddaje 

sens i charakter tego dnia. 

BOŻE NARODZENIE 

Wdzięczni za narodzenie Jezusa śpiewamy kolędy, uczestnicząc                   

w  nabożeństwie, oglądamy starannie przygotowane żłóbki, a po mszy          

w gronie rodzinnym jemy świąteczny obiad i wspaniałe smakołyki. 

SYLWESTER 

Przełom roku nie zawsze był rozrywkowy. Początki sylwestrowej zabawy 

sięgają X w. i pontyfikatu papieża Sylwestra II, którego ze względu na 

zainteresowanie astronomią i zegarami , łączono z magią i wróżbiarstwem. 

 

 

 

 



 

WARTO… 

 

Przeczytać… 

 

 

 Uczniom klas 0 – 3 polecam książkę Zofii Zakrzewskiej – Klosy pt. 

„Spadające gwiazdy małej Helenki”. Opowiada ona o małej 

dziewczynce i jej przyjaciółce – małej Myszce Cotu. Razem 

podróżują po niezwykłym świecie! 

 Dla starszych uczniów, tych z klas 4 – 7 mam książkę Karola Dickensa 

pt. „Opowieść wigilijna” (bardziej znana dzięki filmowi). Jej 

bohaterem jest Ebenezer Schrooge, stary skąpiec. Pewnej nocy 

odwiedzają go trzy duchy i pokazują mu jego złe uczynki i ich skutki. 

Obejrzeć… 

 Dzieciom z klas 0 – 2 polecam film pt. „Rudolf – czerwononosy 

renifer”. Opowiada on o reniferze, który urodził się inny, ale przecież 

wartościowy. Wspaniały film (szczególnie po niedawnym dniu 

tolerancji)! 

 Dla starszych kolegów polecam film na podstawie powieści Lewisa 

Carrolla pt. Opowieści z Narnii. To fantastyczna historia 

o magicznym kraju po drugiej stronie szafy, jednak zaczarowanym 

przez złą wiedźmę. Czy trojgu dzieciom, Łucji, Zuzannie, Piotrowi 

i Edmundowi, uda się pokonać wiedźmę? 

 

 

PS. Wciąż przypominam o książkach Ricka Riordana pt. „Percy 

Jackson i bogowie olimpijscy”. Jedną z części jest „Klątwa Tytana”. 

Mówię o tym, ponieważ akcja tej części toczy się w zimie! 

 

 

 

 

 

 święty Mikołaj 

Święty Mikołaj to znana wszystkim postać starszego 

mężczyzny z brodą i w czerwonym stroju, która według 

bajek i legend rozdaje grzecznym dzieciom prezenty. 

W Polsce (i w większej części Europy) dzień Świętego 

Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia jako mikołajki. Rankiem 

tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok były grzeczne, znajdują 

prezenty, ukryte pod poduszką, w buciku lub w innym miejscu. 

Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę, 

postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup 

dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. 

Wpadły one do pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy 

kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszechnym użyciu były 

kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub skarpet na 

prezenty. Tam, gdzie kominków nie używano, Mikołaj po cichutku wsuwa 

prezenty pod poduszkę śpiącego dziecka. Początkowo św. Mikołaj 

przybywał z południa. W średniowiecznym Amsterdamie przypływał 

żaglowcem z dalekich ciepłych mórz, a wór z prezentami niósł ciemnoskóry 

sługa zwany Zwarte Piet. Człowiek z ciepłych krajów nie bardzo pasował 

do zaśnieżonego zimowego pejzażu. Dlatego też, gdy w roku 1822 Clemens 

Clarke Moore napisał poemat, w którym św. Mikołaj przybywa saniami 

zaprzężonymi w renifery z bieguna północnego, wkrótce przyjęło się to 

w tradycji. W Rosji św. Mikołaj był również otoczony kultem jako patron 

uciśnionych i skrzywdzonych, ale przejętą z zachodu postać rozdającą 

dzieciom prezenty nazwano Dziadkiem Mrozem, ze względu na 

podobieństwo do bajkowej postaci nazywanej Moroz Krasnyj Nos. Zgodnie 

z tradycją, rozdaje on prezenty, w czym pomaga mu Śnieżynka. 

W Wielkopolsce i na Kaszubach prezenty na Boże Narodzenie tradycyjnie 

przynosił Gwiazdor, którą to postać obecnie utożsamia się ze świętym 

Mikołajem. 

Dzisiejszy wizerunek – czerwony płaszcz i czapka – został 

opracowany w 1930 roku na zlecenie koncernu Coca-Cola przez 

amerykańskiego artystę, jednak pierwsze wizerunki Mikołaja w tym stroju  

Cześć! W tym numerze 

pomyślałam trochę o 

książkach i filmach o 

tematyce zimowej. 

Wesołych Świąt! Wasza 

Ruda Kitka 

 



pojawiły się już w latach 20., kilka lat przed tym, jak został użyty w reklamie 

napoju. Współcześnie, ze względów komercyjnych, wizerunek św. Mikołaja 

jest używany przez handlowców, a okres wręczania prezentów rozciągnął 

się od imienin Mikołaja do Nowego Roku. Jako postać reklamowa Mikołaj 

jest popularny w okresie świątecznym także w krajach Azji, dokąd trafił 

z USA. 

Świąteczna krzyżówka 
 

 1.   o       

 
  2. p       

 
  3. ł       

 
 4.  a       

 
   t  5.     

 
 6.  e       

 
  7. k       

 

1. Dekorujemy ją na święta 

2. Daje go Mikołaj 

3. Wieszamy go na choince 

4. Świąteczna zupa 

5. _ _ _ _ _ _ Mikołaj  

6. Wiozą sanie Mikołaja 

7. Świąteczne, wysyłamy je znajomym 

 

HASŁO:__  __  __  __  __  __  __ 

 

 

 

Świąteczna opowieść 

Pewien pobożny człowiek spotkał w zimie(a mróz był siarczysty!) 

małą dziewczynkę. Stała na brzegu drogi, trzęsła się z zimna, bo miała na 

sobie tylko cieniutką sukienkę. Widać było też, że już od paru dni nic nie 

jadła. Dziecinne oczy patrzyły jakoś matowo, bez nadziei. 

Pobożny człowiek przeżył bardzo to niespodziewane spotkanie. 

Zdenerwował się nędzą dziecięcą i zaczął Bogu wymyślać, że dopuścił do 

tego, że nic nie robi, aby ulżyć temu dziecku. Pan Bóg milczał cały dzień, 

a w nocy nieoczekiwanie odpowiedział: 

- Owszem, zrobiłem coś w tym kierunku: Stworzyłem ciebie. 

ks. Kazimierz Wójtowicz „Opowiastki” 

SONDA 

Zapytaliśmy w szkole o świąteczne marzenia. Oto, co usłyszeliśmy: 

 

- Chciałbym dostać komputer i telefon. (Mateusz z 1d) 

- Chciałbym dostać telefon i jeszcze jeden telefon. (Maciek z 1d) 

- Chciałbym dostać quada. (Arek z 2b) 

- Płyta braci Marcusów i Shawna Mendesa. (Perełka z 7a)  

- Chciałbym dostać czarną czapkę w białe kropki. (P. Mariusz Seń) 

- Bilet na wyjazd do Japonii na dwutygodniowy pobyt. Chcę zwiedzić ten          

kraj, ale nie chciałabym, aby była to wycieczka grupowa. Najlepiej taka     

z osobistym przewodnikiem. (P. Anna Kuklik-Petrykowska) 

 

W NOC BOŻEGO NARODZENIA 

 

 

Pssst! W rozwiązaniem 

quizu z zeszłego miesiąca 

był „parasol”! 



HIT POSZUKIWANY 

Imię: Święty Mikołaj 

Wizerunek:  

Wiek: Odpowiedni. 

Wskaźnik dobroci: O ile jesteś grzeczny, da prezenty (szansa na rózgę 20%). 

Praca: Rozdawanie prezentów.  

 

ROZWIĄŻ REBUS! 

 

  BET KM RPETA 

U  IN    RĘ 

 

 

------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z reniferem Profesorkiem 
z zaprzęgu św. Mikołaja 

Pewnego dnia wracałyśmy ze szkoły, gdy nagle usłyszałyśmy dźwięk 

dzwonków. Najpierw myślałyśmy, że to tylko jakaś reklama, ale chwilę 

później ujrzałyśmy dwa wielkie rogi wystające ze ściany budynku. 

Podeszłyśmy bliżej, a wtedy z budynku wyłonił się prawdziwy renifer!! 

Ogarnęło nas osłupienie, lecz zwierzę wyglądało nieszkodliwie. Nagle 

przypomniałyśmy sobie, że naszą praca domową miała być rozmowa 

z jakąś wyjątkową osobą, toteż zaprosiłyśmy go do domu 

i przeprowadziłyśmy z nim wywiad… 

 

Redakcja: Czy dobrze czujesz się wśród innych reniferów? 

Profesorek: A bardzo dobrze… Nie narzekam, ale ostatnio prawie złamałem 

przez nie kopyto. 

R.: A co się stało? Dlaczego? 

P.: Bawiliśmy się. A tak dokładniej, to ścigaliśmy się z górki, bo Mikołaj 

zawołał nas na obiad. Ale to wszystko przez Złośnika, który podstawił mi 

bezczelnie kopytko. 

R.: Kiedy macie najwięcej pracy? 

P.: Rzecz jasna w Święta! Ale pracę zaczynamy już w marcu. Moim zdaniem 

trochę przesadzili z terminem, ja bym to wykonał w 15 dni…Mnie by to na 

pewno wystarczyło. 

R.: Jak wy to robicie, że w ciągu jednej nocy objeżdżacie cały świat 

i dajecie dzieciom prezenty? 

P.: To jest już nasza tajemnica zawodowa. 

R.: Jak myślisz, czy każde polskie dziecko zasługuje na prezent? 

P.: Myślę, że nie… A szczególnie dzieci z Warszawy. Statystycznie wymarzony 

prezent powinno dostać co 6,5 dziecka, ale Mikołaj uważa, że nie ma 

statystycznych dzieci i uchodzi im to na sucho, i to jeszcze z prezentem! 



R.: Jak nazywają Pana dzieci na całym świecie? 

P.: W Polsce jestem Panem Profesorkiem, a w innych krajach, np.: na 

Białorusi Прафесара, a oryginalnie w swoim kraju jestem nazywany 

Dinner. 

R.: Czy renifery także dostają prezenty? 

P.: Różnie bywa... ale ja zawsze dostaję prezenty, bo mnie Mikołaj 

baaaardzo luuubi… (śmiech). 

R.: Co robicie kiedy skończycie swoją pracę? 

P.: Ja najchętniej odpoczywam, czytając książkę i pisząc romantyczne 

wierszyki dla mojej ukochanej reniferki – Sabinki. No i oczywiście uwielbiam 

grać w szachy, tylko nie mam z kim, bo inni wolą biegać, jakby mało ruchu 

im było. 

R.: Dziękujemy Ci za rozmowę! Życzymy Ci dużo śniegu, wiele czasu dla 

Sabinki i towarzyszy do gry w szachy! Jeśli chcesz, możemy wysłać do 

Ciebie kilku naszych szachistów. Ostatnio znowu świetnie im poszło w 

konkursie! 

P.: O, chętnie się z nimi zmierzę! Będę na nich czekał! Do zobaczeeeniaaa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyżówka anglojęzyczna „Christmas” 

 

  

1. Dzieci w Anglii i w Stanach dostają w tym prezenty 

2. Ubieramy je w różne świąteczne ozdoby 

3. Uwielbiamy je dostawać! 

4. Ciągną sanie Mikołaja 

5. Co dzwoni w piosence „Jingle _ _ _ _ _ ” 

6. Przynosi prezenty 

7. Zakochani ludzie całują się pod nią 

8. Postać, która czuwa nad nami  

9. Pada w zimę                  

                                                       Oliwa Wyrzykowska, klasa 7d  

 

 

 

 

 1.    C     

   2.  H               

   3.  R      

  4.   I       

 5.    S 

 6.    T        

    7. M         

    8. A     

    9. S    



 

ŚWIĄTECZNE PIECZENIE 

              Puszysty sernik 

Składniki: 

 1 kg twarogu trzykrotnie mielonego (może być z wiaderka) 

 500 ml śmietany 30% 

 2 budynie śmietankowe 

 8 jajek 

 1,5 szkl. cukru pudru 

aromat cytrynowy 

Przygotowanie: 

Twaróg utrzeć z cukrem i żółtkami, dodać ubitą śmietanę, a na końcu ubite 

na pianę białka wymieszane z budyniem. Całość delikatnie wymieszać, 

dodać aromat cytrynowy. Piec na kruchym cieście lub herbatnikach. 

 

Przepis na kruche ciasto:  

20 dag mąki 

10 dag cukru 

2 żółtka 

10 dag masła 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Pierniczki 

Składniki: 

 1,5 szklanki miodu 

 3/4 kostki masła (ok. 150 g) 

 2/3 szklanki cukru 

 ok. 500–550 g mąki pszennej 

 1 opakowanie przyprawy do piernika (20 g) 

 1 łyżeczka sody lub proszku do pieczenia 

 1 jajko 

      Przygotowanie: 

Krok 1: Do rondelka wrzucić masło, dodać miód, cukier i podgrzać, aż 

składniki się połączą. 

Krok 2: Do miski wsypać mąkę, sodę, przyprawę do piernika, lekko 

przestudzoną masę z rondelka oraz jajko. Wymieszać, a potem 

wyrabiać ręką. Ciasto na początku wydaje się troszkę zbyt luźne, warto 

chwilę odczekać (15–40 minut), zanim doda się mąkę. Ono po 

kilkunastu minutach robi się gęstsze, dużo też zależy od wielkości jaja i 

miodu. W każdym razie lepiej mąkę dodawać stopniowo niż za dużo. 

Krok 3: Wałkować po fragmencie ciasta i wycinać wzory. 

      Krok 4: Układać na blaszce, wstawić do nagrzanego do 180°C     

      piekarnika i piec 15 minut. Smacznego! 

 

Świąteczna lista przebojów 

 BAND AID 30- DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS?  

 TWENTY ONE PILOTS-OH, MS BELIEVER 

 MARIAH CAREY - ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU 

 TRAIN – WHAT CHRISTMAS MEANS TO ME 

 JACK JOHNSON – SOMEDAY AT CHRISTMAS 

 BING CROSBY – WHITE CHRISTMAS  

 CELTIC WOMAN – WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS 

 FRANK SINATRA – JINGLE BELLS 

  

 

Gazetkę przygotował Zespół: Hanna Dziedzic, Jan Jagiełło, 

Adam Wyszyński, Natalia Kluska, Łukasz Szerszeń, p. Małgorzata 

Badeńska-Onyśk, p. Luiza Podgajna 

kontakt z Redakcją: gazetka.sp@wp.pl 

 


