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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia redakcja gazetki szkolnej 

pragnie złożyć najlepsze życzenia uczniom oraz pracownikom 

Gimnazjum nr 24 w Zabrzu i Szkoły Podstawowej Nr 30. 

Niech ten okres będzie pełen radości, magii rodzinnych spotkań oraz miłości. 

Dla chrześcijan najważniejszym świętem są narodziny Jezusa Chrystusa. 
A jak to wygląda w innych religiach? 

Religia muzułmańska 
Ramadan – miesiąc postu, najświętszy w roku, ponieważ w tym czasie został objawiony 
Mahometowi pierwszy fragment Koranu. W ciągu tego miesiąca od wschodu do zachodu 
słońca dorosłym, zdrowym muzułmanom nie wolno jeść, pić, posługiwać się używkami, 
oddawać się podnieceniu seksualnemu. Post ten, inaczej niż post w chrześcijaństwie, nie 
służy pokucie czy umartwianiu się, lecz ćwiczeniu samokontroli człowieka, aby potem było 
mu łatwiej kontrolować swoje pragnienia. Post służy także wyrażeniu solidarności 
z biednymi i głodującymi, pogłębieniu własnej pobożności, m. in. przez lekturę Koranu 
i rozważania. Z postu zwolnieni są: starcy, dzieci, kobiety w ciąży i karmiące, chorzy oraz 
osoby w podróży. Po zachodzie słońca, oznajmianym zazwyczaj wystrzałem armatnim, 
wszyscy zasiadają do pierwszego posiłku tzw. iftar, 
po którym przez całą noc muzułmanie odwiedzają 
się nawzajem, świętują w domu lub w miejscach 
publicznych. W czasie Ramadanu miasta przyjmują 
odświętny wygląd, a instytucje takie jak szkoła 
mają skrócony czas pracy. Po okresie Ramadanu 
następuje Święto Ofiarowania (Kurban Bajram) – 
najważniejsze święto w kalendarzu muzułmańskim.
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Buddyzm
Vesak- w religii buddyjskiej jednym z najważniejszych świąt jest dzień, w którym 
wyznawcy buddyzmu celebrują rocznicę oświecenia Buddy. Ze względu na wiele odłamów 
tej religii, wspomniane święto obchodzone jest w różnych datach, jednak sposób 
świętowania pozostaje bez zmian. Święto składa się z trzech części, a każda z nich dotyczy 

osobnego stadium oświecenia.
Pierwsza część święta poświęcona jest 
wspomnieniom dnia w którym narodził się Budda. 
Kolejną częścią tego święta jest celebracja samego 
oświecenia. Ostatnią częścią uroczystości 
upamiętniającego oświecenie Buddy jest Odejście. 
Wiąże się ono z chwilą, gdy założyciel religii 
buddyjskiej zdecydował się opuścić świat 
śmiertelników. Od dnia jego odejścia liczona jest 
również era buddyjska. Podczas omawianego święta 
ludzie za pomocą świec przypominają sobie moment 

oświecenia Buddy. Święto dla wszystkich uczestników jest okresem niezwykłego skupienia 
i medytacji.

Religia żydowska 
Pascha- pierwszy wieczór Paschy, zwany wieczorem sederowy, jest najbardziej uroczystym 
momentem życia żydowskiego. Spożywa się wtedy w gronie rodziny uroczystą kolację, 
podczas której czytana jest Hagada, opowiadająca o wyjściu z Egiptu. Podczas uczty 
wychyla się cztery kielichy wina dla upamiętnienia czterech sposobów nazwania 
wyzwolenia. Następnie biesiadnicy wyśpiewują psalmy Hallelu. Podczas kolacji sederowej 

spożywa się warzywa zanurzone 
w słonej wodzie oraz gorzkie zioła. 
Tradycyjnymi potrawami są: pieczony 
udziec z kością oraz jajka. Wieczór 
sederowy składa się z wielu 
tradycyjnych rytuałów, odprawianych 
w ustalonym porządku. Istnieje  ludowy 
zwyczaj związany z sederem: jeden 
puchar wina napełnia się dla proroka 

Eliasza, który jest uroczyście zapraszany do środka i prawdopodobnie bierze udział 
w kolacji. Najważniejszym przykazaniem obowiązującym żydów w święto Paschy jest 
zakaz spożywania chleba na zakwasie (chamec). Zamiast niego piecze się chleb ze 
specjalnie przygotowanej mąki-macę. Nie można używać zwykłych naczyń kuchennych 
i sztućców, gdyż wchłonęły one chamec i mogą być rytualnie oczyszczone tylko przez 
specjalne procedury koszerowania. W pierwszy i ostatni dzień Paschy zakazana jest praca.

Paulinka



Święty Mikołaj... ten to ma dopiero trudny zawód!
6 grudnia twarze wszystkich dzieci (tych 
dużych i małych) powinien rozświetlać 
uśmiech od ucha do ucha. Dlaczego? 
Przecież mamy mikołajki! Jednak, aby nie 
fatygować za bardzo naszego Świętego, 
postanowiliśmy go trochę odciążyć. 
Dzielnymi pomocnikami z Laponii okazały 
się: Natalia Wilk, Gosia Klar, Sandra 
Jakubczyk, Weronika Kawczyńska. 
Dziewczyny energicznie wyruszyły 
w arcytrudną wyprawę z prezentami do 
SP 30. 

A co słychać w naszym kochanym 24?
Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie?! Lekcja 
trwa. Nagle ze szkolnego korytarza słychać dzwonek. Inny... 
Niezwykły... Nie jakiś tam dzwonek... Przecież to... no właśnie, kto to 
jest?! Mikołaj (Tomek Kaźmierczak) i jego Śnieżynki (w tej roli Julia 
Nowok, Angelika Jany, Zosia Smolińska) nadchodzą! Ach, jakie 
pyszne te cukierki :) 
Nastrój umiliła nam także mikołajkowa playlista stworzona przez 
Paulinę. Z radiowych głośników wydobywały się przeróżne dźwięki. 
Wszyscy z radością nucili: „all I want for Christmas is you, coraz 
bliżej święta, a kto wie, czy za rogiem nie stoją Anioł z Bogiem...” 
No, właśnie... Kto wie...?

KONIEC ŚWIATA ODWOŁANY!
Valvokaa Factory ilmoitti, että se ei ole maailman loppu!
-Tämä on naurettavaa! Emme voi pysäyttää maailmanlaajuisen tuotannon lahjoja tällainen 
hullutus! - Julistaa yksi tehtaan työntekijöistä Lapissa.
Punainen omistaja yhtyy hänen tonttu. Tontut eivät saa uutta kengät kiertynyt vinkkejä. 
Ja tämä on perinne.
Porot ovat myös vastustavat tapahtumaa.

TŁUMACZENIE (google tłumacz):
Fabryka Tajemniczego Świętego oznajmiła, że końca świata nie będzie!
-To śmieszne! Nie możemy zatrzymać ogólnoświatowej produkcji prezentów przez takie 
głupstwo! - oznajmia jeden z pracowników fabryki w Laponii.
Czerwony właściciel firmy przyznaje rację swojemu elfowi. W ten sposób żaden pracownik 
nie otrzymałyby nowych butów z zakręconymi czubkami. A to przecież tradycja.
Renifery także są przeciwne temu wydarzeniu. Protestują na półwyspie Jukatan (siedziba 
Majów).

Daria



Ho, ho, ho, ho !
Nie wstydźmy się do niego napisać i o coś poprosić. Być może ON właśnie 
na to czeka. Przed Wami przykładowy list do Świętego Mikołaja. 
Jedna rada: bądźcie bezpośredni ;)

Drogi Święty Mikołaju!
Nie będę owijała w bawełnę… Prezenty, które rzekomo miałam dostać w zeszłym 
roku, jeszcze do mnie nie dotarły… Twoje zachowanie jest naganne! Wiem, że 
masz na głowie dużo spraw, ale jak mogłeś mnie pominąć na liście swoich 
„podopiecznych”?! Już nie pamiętasz, gdzie mieszkam? A może nie nakarmiłeś 
swojego stada reniferów, co? Biedne, już nie miały siły, by przebyć tak 
straszliwie długą drogę. Dobrze, już nie będę wiercić Ci dziury w brzuchu (a tak 
z innej beczki – nie chcę być niemiła, ale kilka kilogramów mógłbyś zgubić). 
A jak się miewa pani Hiacynta z Działu Zwrotów Nietrafionych Prezentów? 
Dalej ma tak dużo pracy? Lepiej zatrudnij jakąś asystentkę, która odciążyłaby 
ją trochę. Wiem, wiem… Finanse… I jeszcze w dodatku ten urzędnik z firmy 
Zakład Ubezpieczeń Świątecznych… Ale nie przejmuj się tym. W końcu kto jak 
kto, ale Mikołaj jest tylko jeden na świecie! Poza tym zawsze możesz obiecać 
kolesiowi wypasiony prezent. Tak jak temu marudzie Izydorowi. Nie wiem, czy 
ucieszył się z worka ziemniaków, ale przecież sam napisał, że chce dostać coś 
oryginalnego, czego jeszcze nikt nigdy od Ciebie nie dostał. Ten podarunek 
chyba zapamięta do końca życia :D
Pewnie dobrze wiesz, że też czekam na jakiś prezent. W tym roku nie chcę willi 
z basenem i nowego mercedesa. Ale przydałoby się kilka kilogramów szczęścia, 
dwie tony miłości, dwanaście dekagramów sprytu, pięć metrów dobrego humoru 
oraz trzy centymetry asertywności. To chyba niezbyt wiele. Jeśli chcesz, 
możesz dostarczać mi ten podarunek stopniowo. Oby tylko trafił do mnie 
najpóźniej w przyszłym roku. 

Pozdrawiam,
Twoja Pracowita Pszczółka

PS. Poproś elfa Powolniaka, żeby uszył mi cieplutkie skarpetki (najlepiej dwie 
pary). Zima idzie, a w tych cholernych trampkach stopy mi zamarzają ;)

Gosława 



Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt w Gimnazjum nr 24

10 grudnia 2012r. oficjalnie zakończyliśmy akcję charytatywną na rzecz schroniska 
"Psitulmnie". Oficjalnie, czyli jak? I Wystawą Zwierząt Domowych w Gimnazjum nr 24.
Można było podziwiać: megakrólika Julitę Biernat, szczura Jogo Filę, 
królika Konstantego Klara, chomika Biszkopta Genderę, żółwia Sashę 
Michalskiego, chomika Tuptusia Kuhnerta oraz... koziołka Franka Golę!
Psy i koty miały, niestety, wstęp wzbroniony, ale ich zdjęcia 
i właściciele byli mile widziani. I tak bokser Jimmy Żaba, amsataffka 
Sisi Iwanek, papużki Drago i Fiona Aust oraz kot Kajdaniuk po 
transfuzji zaistnieli w szkolnej świetlicy.
Oprócz tego 2a zdała relację z wyprawy do Biskupic, pokazała 
fotoreportaż z pobytu w schronisku, a Daria Lempa opowiedziała 
o swoich działaniach w wolontariacie.

Nieoficjalnie przypominamy, że do Psitula 
wybieramy się ponownie (18 grudnia), tym razem 
z darami (a będzie co dźwigać). Dzięki 
mikołajkowemu kiermaszowi ciast i hojności 
naszych uczniów i pracowników udało nam się 
zebrać ok. 80 kg karmy dla psów i kotów, maskotki, 
smycze, koce i środki czystości. Brawo G24!

Dodajemy jeszcze wątek frazeologiczny, by rozgrzać Wasze umysły przed zagadkami, które 
znajdują się na ostatniej stronie. Powodzenia :)
Połącz frazeologizmy z ich znaczeniami:

lwia część osoba bogata, wpływowa, ważna 
pieskie życie ostatni przejaw czyjejś działalności
łabędzi śpiew marne, żałosne, smutne
gruba ryba nieprawdziwa informacja prasowa
kaczka dziennikarska większa część

Gosława
Aktualności w telegraficznym skrócie:

• Daria Bartoszek z klasy III a po raz kolejny została mistrzem Zabrza w Miejskim 
Konkursie Ortograficznym

• Natalia Wilk z klasy III a zajęła drugie miejsce w konkursie miejskim „Żyj bez 
tytoniu”. W konkursie udział wzięła również Katarzyna Mandel z klasy III c

• Dastin Gardziński z klasy III a i Tomasz Kaźmierczak z klasy III b reprezentowali 
naszą szkołę w konkursie miejskim „Turniej Młodych Techników”



MUZYKA
THE ROLLING STONES GRAJĄ JUŻ 50 LAT!

Przez pół wieku zespół zagrał 
setki koncertów na całym 
świecie, w tym trzy razy 
w Polsce. Nagrali około 40 płyt. 
Przyczynili się do zdefiniowania 
globalnej popkultury. Teraz 
obchodzą swoje 50-lecie 
I patrzą wstecz na swoją 
fenomenalną karierę!

Zaczęli jako zespół bluesowy 
grający w klubach, a potem 
zapełniali największe stadiony 
świata i urządzali widowiska, 
których nikt, nie mógł sobie 
wyobrazić.W połowie lat 60. byli już supergwiazdami. 

Lub może raczej wielkimi antygwiazdami. Symbolem drugiej "fali brytyjskiej inwazji 
muzycznej", "złymi chłopcami" , konkurencją i alternatywną dla ugrzecznionych The 
Beatles. Ich single i albumy zajmowały pierwsze miejsca we wszystkich krajach, które 
prowadzą rankingi muzyczne.

COŚ O ZESPOLE...
Angielski zespół rockowy, założony w 1960r. w Dartford. Członkowie zespołu: Mick 
Jagger (śpiew, harmonijka, instrumenty perkusyjne, instrumenty klawiszowe, gitara), 
Keith Richards (gitara, gitara basowa, instrumenty klawiszowe, wokal wspierający), 
Ron Wood (gitara, gitara basowa, perkusja, instrumenty perkusyjne, wokal 
wspierający), Charlie Watts (perkusja). Brian Jones był pomysłodawcą nazwy zespołu 
oraz koncepcji muzycznej i dużej częsci dorobku grupy.

Julka



WIADOMOŚCI SPORTOWE
Piłka nożna
Na 10 dni przed Wigilią polscy piłkarze sprawili kibicom miły prezent. Złożona wyłącznie 
z zawodników występujących na krajowych boiskach reprezentacja Waldemara Fornalika 
rozbiła Macedonię aż 4:1. Debiutanckie trafienie w seniorskiej kadrze zaliczył zaledwie 
18-letni Arkadiusz Milik. Pozostałe bramki strzelili Szymon Pawłowski (26 l.), Artur 
Jędrzejczyk (25 l.) i Waldemar Sobota (25 l.).

Premier League

Radamel Falcao może po zakończeniu sezonu opuścić szeregi Atletico Madryt. 
Zainteresowanie Kolumbijczykiem wyraża wiele europejskich klubów, z Chelsea Londyn na 
czele. Roman Abramowicz zamierza skusić 26-letniego napastnika do przeprowadzki na 
Stamford Bridge ogromnymi zarobkami. Mowa tu o kontrakcie, który pozwoliłby zarabiać 
Kolumbijczykowi aż 12 milionów euro rocznie. Zawodnik kosztowałaby klub z Londynu 60 
milionów euro, bowiem tyle wynosi klauzula odejścia zawarta w jego kontrakcie z Atletico 
Madryt.

Skoki narciarskie
Nareszcie powiało optymizmem. Polscy skoczkowie 
świetnie spisali się na obiekcie K-125 w Engelbergu 
w Szwajcarii. W drugiej serii treningowej najlepszy 
był Dawid Kubacki (128 m) przed Maciejem Kotem, 
a czwartą odległość uzyskał Piotr Żyła. 

W kwalifikacji cała szóstka Polaków awansowała do 
konkursu Pucharu Świata (14.12.). Kamil Stoch był 
czwarty (127,5 m). W sobotnim konkursie na skoczni 
w Engelbergu był drugi tuż za Austriakiem Koflerem. 
Do zwycięstwa zabrakło mu tylko 0,1 punktu!

Boks
Adamek oko w oko z Cunninghamem. To było wielka 
rozgrzewka przed walką. Tomasz Adamek (47-2, 29 
KO)  stanął twarzą w twarz ze swoim najbliższym przeciwnikiem Stevem Cunninghamem 
(25-4, 12 KO). Długo oczekiwany rewanż obu pięściarzy zbliża się wielkimi krokami. 
Ostatnim razem górą był Adamek. Pojedynek zaplanowano na 22.12.2012r.

Koszykówka
W swoim ostatnim meczu w NBA Marcin Gortat z Phoenix Suns po raz kolejny w swojej 
karierze zdobył double-double (podwójna zdobycz punktowa i podwójna ilość zbiórek) 
prowadząc swój zespół do zwycięstwa.

Asia, Daria



ROZRYWKA :)

1. Prowadziła trzech 
królów do Jezusa. 

2. Naturalnie zielona, 
a w święta 
wystrojona. 

3. Ma w grudniu 
imieniny, ale to od 
niego oczekujemy 
prezentów. 

4. Dzielimy się nim 
przed świąteczną 
kolacją.  

5. Śniegowy pan. 
6. Msza o północy 

w Boże Narodzenie. 
7. Świąteczny przysmak 

z łuskami. 

Paulinka


