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„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…” 

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

    W numerze: 

 

 Kalendarium –ważne wydarzenia w Jedenastce. 

 

  Zwyczaje i tradycje świąteczne w różnych krajach. 

 Popularne wigilijne przesądy i wróżby. 
 

  Nasze pasje i zainteresowania. 

 

   Historia naszej szkoły w odcinkach. 

 Odrobina humoru. 
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U NAS SIĘ DZIEJE!  

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

 
 

  23 września urodzinowym apelem i barwnym 

pochodem do Parku Kościuszki rozpoczęliśmy 

ŚWIĘTOWANIE JUBILEUSZU 100-LECIA 

NASZEJ SZKOŁY.  
 

       

 

 12 listopada uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Święto 

Niepodległości. Zespół „The Teachers” oraz Chór Szkolny stworzyli 

niezapomniane widowisko słowno-muzyczne, 

prezentując wspaniałe wykonania znanych 
pieśni patriotycznych.  

W tym dniu odbyły się również lekcje 

patriotyczne, podczas których uczniowie 

kształtowali postawy więzi z naszą Ojczyzną 

oraz Europą. 
 

 

 

   
 
 

KALENDARIUM: 
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 Kolejną imprezą w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia SP11 był 

TYDZIEN ŻYCZLIWOŚCI. W dniach od 22 do 26 listopada już po raz 

siódmy odbył się szereg działań pod hasłem: „Uśmiech, podaj dalej”. Warto 

przypomnieć, że inicjatorem Tygodnia Życzliwości w naszej szkole była pani 

Bożena Pawluczuk – ówczesna pani wicedyrektor. Uczniowie wykonywali 

dobre uczynki, tworzyli prace plastyczne, słuchali ciekawych opowiadań, 
rozważali, co to znaczy życzliwość oraz wybierali KLASOWEGO 

BOHATERA ŻYCZLIWOŚCI – oczywiście zwycięzcom GRATULUJEMY! 
 

 Uczniowie mieli okazję wziąć udział w kolejnej 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Kulinarnego„MASTERCHEF”. Tegoroczna edycja 

konkursu realizowanego w ramach jubileuszu 100-lecia 

naszej szkoły upływała pod hasłem: DANIE NA 

PRZYJĘCIE URODZINOWE                                                       
Emilia Dąbrowska  

   Mając na uwadze trudną sytuację zdrowotną, przestrzegając wszelkich 

zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, uczniom naszej szkoły udało się 

korzystać z wielu atrakcji, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, a nawet 
brać udział w szkolnych wycieczkach i wyjazdach zagranicznych.  

Oto niektóre przykłady: 

− Klasy siódme oraz VIb wybrały się na dwudniową wycieczkę do Olsztyna 

na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

− Uczniowie skorzystali z wykładów i warsztatów w Uniwersyteckim 

Miasteczku Naukowym oraz wybrali się na spotkanie z nauką na Wydział 

Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego.  

− Klasa Ia turystyczna udała się na wycieczkę do Śląskiego Ogrodu 

Zoologicznego w Chorzowie, a sportowa klasa Ic regularnie uczestniczyła 

w lekcjach pływania. 

− By umilić przedświąteczny czas zorganizowano wyjście do kina „Helios” 

na seans „Chłopiec z chmur”, na jarmark świąteczny na Rynku w 

Katowicach oraz wizytę w kręgielni. 

− Klasy VIIa i VIIc zostały wprowadzone w klimat świąteczny uczestnicząc 

16 grudnia w Teatrze Zagłębia w spektaklu teatralnym na podstawie 

utworu Ch. Dickensa „Opowieść wigilijna”. 

− 17 grudnia w każdej klasie odbyły się spotkania wigilijne. 
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Zwyczaje i tradycje świąteczne w różnych krajach. 

GRECJA 

 W greckim domu, miejsce choinki zajmuje model statku, ozdobiony 

błyszczącymi lampkami.  

Okres świąteczny, zwany "Dodekaimero", obejmuje w Grecji dwanaście dni 

między wigilią 24 grudnia, a świętem Objawienia Pańskiego "Theofania". 

Sama wigilia, w odróżnieniu od naszej, nie odgrywa w greckiej tradycji tak 

znaczącej roli. Obchodzona jest raczej poza domem i traktowana jako 

przygotowanie do Bożego Narodzenia. Kiedy każdy z każdym przełamie się 

chlebem, rozpoczyna się właściwa uczta. Na greckim bożonarodzeniowym stole 

królują mięsa i lokalny tradycyjny specjał mięsny "koźlina". Dodatkami do tych 

dań są głównie ryż, tzatziki, pierożki z kozim serem, oraz pity. 
 

AUSTRALIA   

 W Australii święta Bożego Narodzenia przypadają na okres 

letni.  Australijczycy balują na plaży i gromadzą się przy grillu. 

Spożywają lekkie dania, takie jak owoce morza i sałatki. W 

Australii tradycyjnej choinki nie ma, a zastępuje ją "Australijski 

krzaczek", który dekoruje się girlandą. Mikołaj ubiera się w 

piankę surfera lub strój płetwonurka, a zamiast sań i reniferów ma 

deskę surfingową. 

MEKSYK 

  W meksykańskim domu próżno szukać choinki. Symbolem Bożego 

Narodzenia jest tu poinsetta, czyli gwiazda betlejemska. Okres świąteczny 

zaczyna się tutaj już 16 grudnia i trwa kolejne 9 dni. W tym czasie odbywają 

posadas – pochód z żywą szopką, przedstawiającą wędrówkę Marii i Józefa do 

Betlejem. Każda taka procesja kończy się rodzinnym przyjęciem i niszczeniem 

papierowo-gipsowej piniaty, zawieszonej pod sufitem i wypełnionej słodyczami. 

23 grudnia to tzw. Noc Rzodkiewek (Noche de los Rabanos). W mieście Oaxa 

odbywa się wówczas wielki konkurs rzeźb w rzodkiewkach. Samą Wigilię 

spędza się gronie rodzinnym.  
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WIELKA BRYTANIA 

  Mieszkańcy Wielkiej Brytanii już na kilka tygodni przed świętami 

ozdabiają swoje domy (istnieje tu bardzo bogata tradycja dekorowania domów). 

Uczestniczą także w koncertach kolęd, świątecznych przedstawieniach, 

wysyłają sobie karty z życzeniami. Na miesiąc przed świętami zaczynają 

ubierać śmieszne sweterki z bałwankami czy mikołajami – christmas jumper. 

Główny dzień obchodów świąt Bożego Narodzenia przypada 25 grudnia. To 

wtedy Brytyjczycy wymieniają się prezentami i spotykają przy uroczystym 

obiedzie (często w restauracji). Typowymi 

potrawami w tym wyjątkowym dniu są pieczone 

indyki lub gęś z chlebem owsianym. Konkretny 

jadłospis zależy od regionu Wielkiej Brytanii. Na 

stole możemy również znaleźć placek z mięsem 

mielonym i paszteciki z mięsem, popularne są 

również owsiane ciasteczka (Bannoksy). Na deser 

podaje się pudding.  

Co roku o godzinie 15 z przemówieniem występuje królowa Elżbieta II. Pod 

świątecznym drzewkiem można znaleźć prezenty, które przynosi Santa Claus.  

JAPONIA 

  Japończycy nie są krajem chrześcijańskim. Odsetek chrześcijan w Kraju 

Kwitnącej Wiśni jest niewielki, mimo to święta Bożego Narodzenia stały się 

okazją do przejęcia przez Japończyków kilku zachodnich tradycji. Japończycy 

chętnie przyozdabiają domy, ulice i centra 

handlowe kolorowymi choinkami, światełkami, 

wizerunkami Dzieciątka Jezus czy Mikołaja, ale 

nieliczni Japończycy wiedzą, jakie jest ich 

prawdziwe znaczenie.   

Na świąteczny posiłek spożywa się kurczaka z 

KFC      oraz tort "krismasu keek". Warto zaznaczyć, że nie jest to święto 

typowo rodzinne. Zwykle spędza się je tylko z drugą połówką.   
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Popularne wigilijne przesądy i wróżby.  
 

Wigilia jest świętem o szczególnym znaczeniu. Nic dziwnego, 
że ilość przesądów wigilijnych jest ogromna. Jedne mogą 

śmieszyć, inne straszyć, ale warto o nich wiedzieć, a czy 
wierzyć…?☺.  

Sprawdź, co robić podczas Wigilii, aby uniknąć nieszczęścia 
w kolejnym roku.  

  W Wigilię warto wstać w miarę wcześnie, ma to zapewnić energię na cały 

nadchodzący nowy rok.  

  Pod żadnym pozorem w Wigilię nie powinnyśmy się denerwować lub z 

kimkolwiek kłócić, dzięki temu zgoda i spokój będą gościć w naszym domu 

przez cały przyszły rok. Jaka Wigilia, taki cały rok – przeżyj więc ten dzień 

dobrze, w zgodzie ze wszystkimi, w radości i z uśmiechem. 

 Tego wyjątkowego dnia nie powinno się szyć ani niczego naprawiać. Tego 

typu prace wróżą, że cały przyszły rok spędzimy na różnego typu naprawach  

i poprawkach. 

 Jeśli w ciągu dnia poczujemy zmęczenie, powinniśmy zrezygnować z 

drzemki, wróży to brak sił na kolejne 12 miesięcy. 

 Osoba, która skaleczy się w Wigilię będzie mieć słabe zdrowie w 

nadchodzącym roku. 
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 Tradycja głosi, że jeśli tego dnia natrzesz sobie zęby czosnkiem, nie będą 

cię bolały przez cały rok. Dodatkowo zjedzenie jabłka zapobiegnie bólowi 

gardła, zaś orzechów – bólowi głowy. Może warto spróbować tej praktyki, 

oczywiście pod warunkiem, że po zabiegu na zęby, dokładnie je umyjesz. 

 Osoby czekające na wielką miłość, mogą sprawdzić czy spotkają ją w 

nadchodzącym roku. Wtedy należy zjeść jabłko i policzyć pestki. Parzysta 

liczba pestek wróży wielką miłość, nieparzysta to znak, że na swoją drugą 

połówkę będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. 

 W Wigilię nie powinno się niczego pożyczać – wróży to straty. 

 Warto włożyć do portfela łuskę karpia, który pojawił się na wigilijnym 

stole. Symbolizuje to powodzenie w sprawach finansowych. 

 Kolejna wróżba wigilijna dotyczy powodzenia w kwestiach finansowych – 

podczas porannego mycia twarzy należy wrzucić do miseczki bądź umywalki 

kilka monet. Podczas nabierania wody należy ocierać dłońmi o monety. 

 Podczas wieczerzy wigilijnej należy mieć przy sobie  

pieniądze, dzięki temu nie będzie nam ich brakować  

przez cały rok.  

 

  Jeśli w wigilijne popołudnie pierwszą osobą, która 

wejdzie do danego domu będzie mężczyzna przyniesie to 

szczęście danej rodzinie, jeśli kobieta, przeciwnie –

nieszczęście lub chorobę. 

  Przy kolacji trzeba spróbować (choćby nawet 

symbolicznie), każdej potrawy wigilijnej. To przyniesie 

szczęście na cały rok. 
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NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA 

Witam wszystkich czytelników Szkolnej Gazetki! Tak jak w zeszłym roku, mam 
dla Was propozycję czytelniczą, jako świetny sposób na urozmaicenie wolnego 

czasu podczas przerwy świątecznej. 

Zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego poszłam do biblioteki i wypożyczyłam 

książkę, która od dłuższego czasu ‘chodziła mi po głowie’. 

"Buntowniczka z pustyni" to fenomenalna opowieść  

i pierwsza część świetnie zapowiadającej się serii, która 
przedstawia życie szesnastolatki o imieniu Amani. 

Mieszka ona w mieście Dustwalk razem ze swoimi 

kuzynkami i wujem ze względu na śmierć jej rodziców. 

Dziewczyna jest nie tylko inteligentna i zawzięta, ale 

też bardziej wybuchowa niż cały proch strzelniczy 

świata. 

Pewnej nocy przebiera się za chłopaka i wybiera się na 

konkurs strzelania, podczas którego poznaje 

tajemniczego obcokrajowca. Konkurs zostaje 

przerwany mocną bijatyką i rozstaniem dwójki bohaterów, co jednak nie 

oznacza końca ich przygody, ponieważ następnego dnia pojawia się Buraqi - 

niezwykłe, pustynne stworzenie przypominające konia z piasku. Razem z nim 
zjawia się też obcokrajowiec. Amani wreszcie ma okazję wyrwać się ze 

znienawidzonego miasta razem z nieznajomym. Jaki będzie jej następny krok? 

Przekonacie się sami czytając "Buntowniczkę z pustyni". 

Książka ta już na zawsze zostanie w mojej głowie ze względu na... praktycznie 

wszystko☺. Bohaterowie są ‘cudownie napisani’, wątek miłosny regularnie się 

rozwija, a zwroty akcji praktycznie się nie kończą - czytelnik nieustannie czuje 

motyle w brzuchu, myśląc, co dalej. 

Powieść porusza też ważne tematy, takie jak przyjaźń, braterstwo, zaufanie oraz 

życie kobiet w świecie, w którym się nie liczą. 

Ja sama nie mogę się doczekać, aż przeczytam drugą część, więc każdej osobie 

lubiącej silne, niezależne postacie, tajemnice i trzymającą w napięciu fabułę 

GORĄCO POLECAM!tę książkę. 

❄Ewa Pyzanowicz-Francke, VII c❄ 
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POLECAMY JAKO PREZENT ❄ 
 

„Krótka historia medycyny” Meyer Friedman i Gerald W. Friedland 

 

   Książka, którą miałem okazję przeczytać, została 

napisana przez dwóch amerykańskich lekarzy, którzy 

opisują przełomowe odkrycia w historii medycyny 

europejskiej. Naprawdę jest krótka, każdy rozdział 

opisuje jedno odkrycie po roku 1543. Czyta się łatwo  

i szybko, wszystko jest zrozumiałe i interesujące, np. 

poznajemy historię twórcy szczepień ochronnych, czy 

dowiadujemy się, w jaki sposób wyjazd na urlop 

pomógł Alexandrowi Flemingowi stworzyć antybiotyki. 

Uważam, że tę książkę może przeczytać każdy uczeń 

naszej szkoły, niekoniecznie interesujący się medycyną 

i jestem pewien, że wszyscy znajdą w niej dla siebie coś ciekawego.  

Zdecydowanie ją polecam, także jako świąteczny prezent.                                              

Wojtek Musialik, VII c 

                                                                                                                            

Do świąt Bożego Narodzenia zostało nam kilka dni. Czy 

poczuliście już świąteczną atmosferę? Pamiętajcie, że 

NAJWSPANIALSZE PREZENTY NIC NIE KOSZTUJĄ! 
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HISTORIA NASZEJ SZKOŁY W ODCINKACH 

ODCINEK I 

 

     Był rok 1865….  

      

 

 

 

 

 
 

     W Brwinowie przy ul. Dworskiej 3, na parceli wykupionej od 

miejscowego gospodarza Stronciwilka, wybudowano szkołę... 

Tym dumnym określeniem nazywano dwuizbowe pomieszczenie, 

obok dobudowano mieszkanie dla kierownika szkoły. W szkole 

uczono w języku niemieckim. Wkrótce powiększono budynek o nowe 

skrzydło z siedmioma izbami: 4 dla dzieci, 2 dla nauczycieli, 1 

przeznaczono na kancelarię. 

      W 1914 roku oddano go jako 4-oddziałową szkołę wiejską, 

kierownikiem szkoły był p. Lubina, cieszący się dużym szacunkiem 

wśród mieszkańców. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 

1918 roku rozbudziły się w mieszkańcach nadzieje na polską szkołę... 

      W 1922 roku wiejska szkoła przekształca się w Polską Szkołę 

Powszechną.   

      W 1927 roku Brwinów przyłączono do Katowic, a szkołę 

włączono do sieci szkół katowickich. W latach dwudziestych 

kierownikami szkoły byli: WŁ. Grzywacz, J. Pietrochowicz.  

 

W 1926 roku szkole nadano imię wielkiego Polaka – Tadeusza 

Kościuszki. 
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      W 1936 roku szkoła staje się siedmioklasowa, a jej kierownikiem 

zostaje Wł. Karwan. 

      1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. Do historii 

przeszły walki w pobliskim parku i pod Wieżą Spadochronową. 

Zginął nauczyciel malarstwa i prac ręcznych Józef Gil. Podczas 

okupacji szkoły polskie przestają istnieć. Nauka odbywa się w języku 

niemieckim, uczniowie żyją w strachu przed biciem za każde polskie 

słowo. W 1945 roku Niemcy palą dokumenty i uciekają w popłochu, 

mieszkańcy ratują z ognia resztki dokumentów. Przekazują uratowane 

dokumenty władzom szkoły. Zachowała się księga uczniów założona 

w 1927 roku, choć trochę nadszarpnięta zębem czasu i pożogi 

wojennej – można ją obejrzeć w szkolnej Izbie Tradycji. 

       Po zakończeniu wojny wszystkie okoliczne dzieci rozpoczęły 

naukę, bo szkoła staje się powszechna i obowiązkowa. Pierwszymi 

kierownikami po wojnie byli wł. Karwan i p. Sztuka. Pierwszą 

nauczycielką po wyzwoleniu była pani Maria Przybylska, która uczyła 

języka polskiego i biologii. 

 

Fragment monografii szkoły wydanej z okazji jej 90-lecia 

opracowanej przez  mgr Danutę Chudek 
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ŚWIĄTECZNY HUMOR                           

   Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod 

choinkę. 

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to 

popraw swoją jedynkę z matematyki. 

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. ☺☺☺ 

    Rozmawiają przyjaciele: 

- Jak minęły święta? 

- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy. 

- Jakie? 

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po 

wiedeńsku z kapustą włoską.  ☺☺☺ 

          

Boże Narodzenie to cudowny czas.  

Wszyscy już czekają na choinki blask.  

Na jej świeży zapach i kolorów moc.  

Na tę pierwszą gwiazdkę w wigilijną noc. 

   

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM GAZETKI SZKOLNEJ ŻYCZYMY 

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  

ORAZ ZDROWIA I POGODNYCH DNI 

W NADCHODZĄCYM NOWYM 2022 ROKU. 


