
 

                              Nr 2 

                               2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor Naczelny : 

Natalia Krzyżak, kl. VII 

Zastępca Redaktora: 

Wiktoria Szewczyk, kl. VI 

Opiekun Zespołu: 

p.  Marzena Solarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: 

Oliwia Hyrc-kl.VII 

Anna Chytkowska, kl. VI 

Natalia Taczała, kl. VI 

Gabriela Stachowiak, kl. VI 

Julia Antys, kl. V 

 

Życzenia 

W związku ze zbliżającymi się świętami 

Bożego Narodzenia, cała redakcja życzy 

wszystkim Nauczycielom, Pracownikom 

Szkoły, Rodzicom i Uczniom pięknie 

spędzonego czasu w gronie rodzinnym. 



Kącik Kulinarny 

Piernik 

Składniki: 

 12 dag masła 

 3 jajka 

 2 szklanki mąki 

 1,5 szklanki cukru 

 1 szklanka mleka 

 5 łyżek dżemu z czarnej porzeczki 

 2 łyżeczki cynamonu 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 2 łyżeczki przyprawy do piernika 

 5 łyżek kakao 

Przygotowanie: 

 Cukier wymieszać z kakao, mlekiem, 

wrzucić masło i powoli zagotować. 

Ostudzić, dodać mąkę wymieszaną z sodą, 

cynamonem  i przyprawą do piernika. 

Zmiksować z dżemem. Białka ubić na 

sztywną pianę, dodać po jednym żółtku, 

miksując. Delikatnie połączyć łyżką                        

z ciastem. Wyłożyć do formy wstawić do 

piekarnika nagrzanego do 180 C i piec ok. 

50 minut. Po ostudzeniu polać stopioną 

czekoladą. 

 

Sałatka warzywna 

Składniki: 

 6 marchewek 

 3 pietruszki 

 1 mały seler 

 groszek cukrowy 

 kukurydza 

 3 jajka(gotowane) 

 majonez 

 sól 

 pieprz 

 3 ogórki konserwowe 

Przygotowanie 

Warzywa ugotować, pokroić w kostkę 

dodać pokrojone(również w kostkę) jajka. 

Potem dołożyć pozostałe składniki, 

wszystko wymieszać z majonezem i dodać 

pieprz, sól(według uznania). 

Smacznego! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Chytkowska, kl. VI 

 



Kącik 

Zainteresowań 

  Naszym wspólnym zainteresowaniem jest 

harcerstwo. W harcerstwie polskim są 

dwie organizacje: ZHR (Związek 

Harcerstwa Rzeczpospolitej) i ZHP 

(Związek Harcerstwa Polskiego).My 

należymy do ZHR. Naszym szczepem jest 

Szczep Puszcza im. Króla Kazimierza 

Wielkiego w Niepołomicach. Posiada on 3 

drużyny harcerskie oraz 3 gromady 

zuchowe. Drużyny dzielą się za to na 

zastępy. Należymy do 5 NDH 

(Niepołomickiej Drużyny Harcerek) Gawra 

im. Danuty Siedzikówny. Jesteśmy w 

zastępach Koniczyny (Natalia) oraz Olszyny 

(Ania). Harcerkami jesteśmy od 13 

(Natalia) i 9 (Ania) miesięcy. Nasze zbiórki 

odbywają się co tydzień w soboty, a raz w 

miesiącu spotykamy się całą drużyną. 

Na zbiórkach oprócz zabaw i śpiewania 

piosenek, uczymy się robić węzły, mówimy 

o historii harcerstwa i Polski. Często 

wychodzimy także w teren by uczyć się np. 

wyznaczania kierunków świata według 

busoli czy też obliczania wysokości drzewa 

bez odpowiednich przyrządów.  

Latem wyjeżdżamy na obozy, a zimą                 

na zimowiska. 

 

Bardzo 

zachęcamy do bycia harcerką/harcerzem, 

ponieważ harcerstwo uczy wielu 

ciekawych i praktycznych rzeczy, a także 

można poznać nowych przyjaciół.  

                                                                     
Anna Chytkowska kl. VI 

Natalia Krzyżak kl. VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umundurowanie  

1 – beret 

2 – plakietka ZHR 

3 – plakietka z herbem (u nas 

Niepołomic) 

4 – plakietka z nazwą miasta (u 

nas Niepołomice) 

5 – kieszeń 

6 –  pasek 

7 – spódnica 

8 – getry 

9 – wywijki 

10 – buty 

 



Kącik Sportowy 

Łyżwiarstwo to grupa dyscyplin 
sportowych i rekreacyjnych, w których 
zawodnik porusza się po lodzie na 
specjalnych stalowych płozach, 
przymocowanych do butów, zwanych 
łyżwami. Zarówno łyżwy, jak i same buty, 
różnią się między sobą, w zależności od 
dyscypliny, do jakiej są wykorzystywane. 

Wyróżniamy: 
łyżwiarstwo szybkie,  
łyżwiarstwo figurowe i łyżwiarstwo 
synchroniczne,  
łyżwiarstwo szybkie na krótkim torze. 
 
Łyżwiarstwo figurowe – zimowa dyscyplina 
sportu, polegająca na jeździe na łyżwach 
oraz wykonywaniu dodatkowych 
elementów: 
skoków, 
piruetów, 
kroków, spiral 
oraz 
podnoszeń. 
Często łączy 
się je w 
sekwencje i 
kombinacje. 
Jest to sport podobny do gimnastyki 
artystycznej, więc wymaga również 
zdolności tanecznych, poczucia rytmu, 
dobrej giętkości ciała oraz koordynacji 
ruchów. Dlatego łyżwiarze trenują też 
balet i gimnastykę. Zawody rozgrywane są 
indywidualnie, w parach bądź w zespołach 
(tzw. formacjach). Łyżwiarstwo figurowe 
jest jedną z dyscyplin zimowych igrzysk 
olimpijskich. Jest ono jednym z 
najpopularniejszych sportów zimowych.  
Łyżwiarstwem figurowym na świecie 
kieruje Międzynarodowa Unia Łyżwiarska 
(International Skating Union, ISU), która 
została założona w 1892. W Polsce działa 
Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego. 

Łyżwiarstwo szybkie – dyscyplina zimowa, 
w której celem zawodnika jest jak 
najszybsze przejechanie na łyżwach 
określonego dystansu po torze lodowym. 
Sportowca uprawiającego łyżwiarstwo 
szybkie 
nazywa się 
panczenista.  
Łyżwiarze 
startują w 
parach i 
każdy z nich 
jedzie na 
zmianę po 
torze 
wewnętrzny
m i zewnętrznym. Zawodnicy jadący w 
danej parze nie eliminują się wzajemnie, 
ważny jest jedynie czas, jaki osiągnął każdy 
z nich (przy ustalaniu klasyfikacji bierze się 
pod uwagę czasy wszystkich zawodników). 
Światową czołówkę w łyżwiarstwie 

szybkim stanowią obecnie 
zawodnicy pochodzący z 
Holandii, gdzie dyscyplina ta 
cieszy się dużą popularnością. 
Coraz większą rolę odgrywa 
nowoczesny sprzęt, przede 
wszystkim kostiumy 
zawodników, które muszą 
cechować się dobrą 
aerodynamiką.  

Łyżwiarstwo szybkie na krótkim torze-
odmianę łyżwiarstwa szybkiego stanowią 
zawody rozgrywane na krótkim torze (ang. 
short track). W tej konkurencji w wyścigu 
startuje kilku zawodników. W odróżnieniu 
od zawodów na długim torze liczy się tutaj 
miejsce, które zawodnik zajmie w wyścigu. 
Do czołówki światowej należą łyżwiarze z 
krajów azjatyckich. 
 
 
Łyżwiarstwo synchroniczne jest odmianą 
łyżwiarstwa figurowego, w ramach której 
rywalizują między sobą drużyny (tzw. 
formacje), składające się z od 12 do 20 



osób, w formacjach novices i juniorskich, a 
w formacjach seniorskich od 16 do 20 
(płeć nie ma znaczenia), które do wybranej 
wcześniej muzyki prezentują swoje 
programy (krótki i dowolny). Członkowie 
formacji juniorskich muszą mieć pomiędzy 
12 a 18 lat. Drużyny synchroniczne są 
również jedną z konkurencji wrotkarstwa 
artystycznego. 
  

Julia Antys, kl. V 

 

Natalia Barbara Czerwonka (ur. 20 

października 1988 w Lubinie) – polska 

łyżwiarka szybka. Uczestniczka zimowych 

igrzysk olimpijskich. Srebrna medalistka 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi 

2014. Dwukrotna medalistka mistrzostw 

świata w drużynie w 2012 i 2013. 

Trenuje w klubie MKS Cuprum Lubin. 

Uczestniczka Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich w Vancouver  w 2010. Była 

rezerwową w biegu drużynowym kobiet, w 

którym 27 lutego 2010 jej koleżanki z 

drużyny Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza 

Złotkowska, Katarzyna Woźniak na 

dystansie 2,4 km zdobyły brązowy medal 

4 sierpnia 2014 uległa wypadkowi – jadąc 

rowerem, zderzyła się z ciągnikiem, 

wskutek czego doznała urazu kręgosłupa. 

Do zdarzenia doszło podczas zgrupowania 

w Spale, gdzie łyżwiarka przygotowywała 

się do nowego sezonu. Ponad rok później 

powróciła do uprawiania sportu. 

W 2014 bez powodzenia kandydowała do 

sejmiku dolnośląskiego z listy 

Bezpartyjnych Samorządowców. W 2015 

znalazła się na liście JOW Bezpartyjnych do 

Sejmu, jednak lista ta została 

wyrejestrowana wskutek rezygnacji dużej 

ilości kandydatów. 

Oliwia Hyrc, kl. VII 

 

 

 



K ą c i k  

M u z y c z n y  

 

Harfa − instrument strunowy 

szarpany w kształcie stylizowanego 

trójkąta, którego jeden bok stanowi 

rozszerzające się ku dołowi pudło 

rezonansowe. Z niego wychodzi 46 

lub 47 strun naciągniętych na 

stalowe kołki, tkwiące w górnej 

ramie. Jest to jeden z najstarszych 

instrumentów muzycznych, wywodzący się 

z łuku muzycznego. W starożytności 

spotykana była również w kształcie łuku .   

Sylwetka artysty 

Anna Małgorzata Szałapak (ur. 22 września 

1952 w Krakowie, zm. 14 października 

2017 tamże) –krakowska piosenkarka, 

wykonawczyni poezji śpiewanej. Od 1979 

była artystką kabaretu „Piwnica pod 

Baranami”, pieśniarką i wykonawczynią 

utworów polskich poetów i 

kompozytorów: Agnieszki Osieckiej, Ewy 

Lipskiej, Czesława Miłosza. Przez 

Agnieszkę Osiecką zwana była „Białym 

Aniołem Piwnicy pod Baranami”. 

Najsławniejsze utwory : „Grajmy Panu” , 

„Białe zeszyty”. 

 

Gabriela Stachowiak, kl. VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonda 
Drodzy Czytelnicy, przedstawiamy 

Wam nowość w naszej gazetce –                 

-sondę. W tym numerze uczniom 

naszej szkoły postawiliśmy pytanie:  

Jakie macie propozycje spędzania 

czasu wolnego w długie zimowe 

wieczory?  

Jan: 

Oglądanie filmów i granie w gry. 

 

Michał: 

Granie w gry planszowe i rysowanie. 

 

Bartek: 

Granie na komputerze. 

 

Krzysztof: 

Rozmawianie z dziewczyną. 

 

Kinga: 

Czytanie książki przy kubku 

gorącej herbaty. 

 

Kuba: 

Spotkanie z kolegami. 

 

Tomek: 

Oglądanie telewizji. 

 

Patrycja: 

Rysowanie. 

 

Weronika: 

Granie na telefonie. 

 

Kinga: 

Granie na telefonie. 

 

Gabriela: 

Czytanie książek. 

 

Tymek: 

Oglądanie filmów. 

 

Wiktoria: 

Oglądanie filmów z kubkiem  gorącej 

czekolady . 

 

 

Karol: 

Czytanie książki. 

 

Sondę przeprowadziła 

Wiktoria Szewczyk, kl.VI 



 

Recenzja książki Agathy Christie – „Wielka 

Czwórka” 

„Wielka Czwórka” jest jedną z wielu 

znanych na całym świecie książek 

kryminalnych Agathy Christie. Głównym 

bohaterem powieści jest detektyw 

Herkules Poirot, który wraz z przyjacielem 

Arthurem Hastingsem próbuję rozwiązać 

kolejną trudną zagadkę. 

Czwórka najbardziej wpływowych ludzi             

na świecie tworzy organizacje przestępczą. 

Ich celem jest przejęcie władzy nad 

światem. Są w stanie zabić, jeśli ktoś 

wejdzie im w drogę. 

Książka pomimo że pochodzi z 1927r. 

moim zdaniem jest ponadczasowa.  

Bardzo tę książkę polecam  wszystkim, 

którzy są fanami kryminałów, książek 

detektywistycznych . Jako, że należę też             

do tego grona, powieść mnie bardzo 

zaciekawiła, a wszystkim, których 

zachęciłam życzę miłego czytania . 

Natalia Krzyżak, kl. VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wywiad 
W świątecznym 

wydaniu naszej 

gazetki prezentujemy 

wywiad 

przeprowadzony                      

z księdzem 

Sewerynem Puchałą. 

1. Co należy zrobić, żeby zostać księdzem? 

Pójść do Seminarium, nauka w 
Seminarium trwa sześć lat. 

2. Jak długo ksiądz jest duszpasterzem             
i w jakich parafiach ksiądz wcześniej pełnił 
posługę? 

Jestem księdzem od czterech lat. 
Najpierw jako diakon ( rok przed 
święceniami kapłańskimi) w Nowym 
Targu w parafii p.w. św. Jana Pawła II. 
Potem cztery lata pracowałem w parafii 
p.w. św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, a 
teraz pracuję w Woli Batorskiej. 

3. Co należy do najważniejszych 
obowiązków wikariusza? 

Do najważniejszych obowiązków 
wikariusza w każdej parafii należy 
sprawowanie Eucharystii, spowiadanie, 
prowadzenie grup parafialnych, nauka 
katechezy w szkole. 

4. Jak lubi ksiądz spędzać wolny czas? 

Bardzo lubię podróżować i fotografować, 
a jeśli nie mam dużo wolnego czasu,                  
to bardzo lubię czytać. 

 

 

 

 

5. W jaki sposób ksiądz spędza 
święta Bożego Narodzenia w 
tym roku? 

Po mszy świętej o 11.30                   
w niedzielę (Wigilia) pojadę              

do domu rodzinnego, spędzę Wigilię                    
z moją rodziną. Po zjedzeniu wieczerzy 
wigilijnej   i rozpakowaniu prezentów, 
które sobie przygotowujemy                                 
z siostrą i bratem, przyjadę do Woli 
Batorskiej na pasterkę. W drugi dzień 
świąt również odwiedzę moją rodzinę                  
i spędzimy miłe popołudnie, po czym                  
z radością wrócę do Woli Batorskiej,                
by następnego dnia rozpocząć wizytę 
duszpasterską. 
 
6. Jakie ma ksiądz swoje ulubione potrawy 
świąteczne? 
 
Na pierwszym miejscu uszka z kapustą, 
na drugim  kompot z suszonych śliwek. 
Na miejscu trzecim przepyszne ciasta, 
które piecze na święta moja siostra. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

 

 

Wywiad przeprowadziła 

Wiktoria Szewczyk, kl. VI 

 

 

 



KĄCIK  LITERACKI     

 

ZIMA MOIMI OCZAMI 

Z nieba zlatują piękne 

baletnice, 

Które stopniowo wypełniają 

ulice. 

Swym wdziękiem zadziwiają 

I białe suknie mają. 

Drzewa zrzucają liście powoli, 

Dopóki zima im na to pozwoli. 

Odwiedzi zajączki, co tulą uszy, 

Jak zimno! 

Patrz, śnieżek już prószy. 

 

Wiktoria Szewczyk, kl. VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANI ZIMA  

Idzie Pani Zima, 

Za nią kroczy mróz. 

W domach wszyscy siedzą, 

Bo zima tuż tuż. 

 

Podeszła Pani Zima  

Do niewielkiej brzozy, 

Którą zamroziła 

Dzięki swojej mocy. 

 

Zauważyła Pani Zima, 

Że w oknie świecznik stoi. 

Podeszła po cichutku 

A tam choinka bombkami               

się stroi. 

 

Tomasz Łysik, kl. VI 

 


