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czyli dzień patrona Szkocji św. Andrzeja 

 

Każdy wie, co to są „Andrzejki”; że to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię 

świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji, że to specjalna okazja do zorganizowania ostatnich hucznych 

zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Dzień św. Andrzeja to w Szkocji jedno z najważniejszych świąt 

w roku. Nie pracują urzędy (bank holiday), a cały kraj świętuje pamięć św. Andrzeja apostoła, patrona kraju. 

W całej Szkocji tego dnia odbywają się imprezy religijne i państwowe. W centrach miast pojawiają się sceny, 

gdzie odbywają się występy artystyczne i koncerty. Tego dnia zwiedzanie zamku w stolicy Szkocji Edynburgu jest 

darmowe. W domach i restauracjach serwuje się specjalne świąteczne menu. Tradycyjnie w ten dzień jada się 

rybę na pamiątkę św. Andrzeja rybaka. 

Specjalnością kuchni szkockiej na ten 

dzień jest Cullen Skink (zupa z wędzoną 

rybą /łupacz/ i ziemniakami), pieczeń 

Rosemary Roasted Scotch Lamb 

(pieczony barani udziec z rozmarynem) z 

ziemniakami i deser Spiced Winter Fruit 

(lekko skarmelizowane owoce w aromatycznych przyprawach) podawany 

z waniliowym, ryżowym puddingiem. 

Nie każdy jednak wie kim był święty Andrzej. Pierwsza polska 

wzmianka literacka o nim pojawiła się w roku 1557. Święty Andrzej - rybak z 

Galilei - to jeden z 12 apostołów, brat św. Piotra. Po śmierci Chrystusa był 

jednym z głównych głosicieli ewangelii w Azji Mniejszej i Grecji. Według 

tradycji Kościoła konstantynopolitańskiego był także pierwszym biskupem 

greckiej kolonii w Bizancjum. Za swoją działalność miał zostać ukrzyżowany przez Rzymian w południowej Grecji 

właśnie 30 listopada roku 70. Legenda głosi, że poprosił o krzyż w kształcie litery X, gdyż nie czuł się godnym 

umierać tak jak umarł Chrystus. Krzyż w takim kształcie został później nazwany jego imieniem.  

A skąd św. Andrzej wziął się w Szkocji? W 300 lat później na rozkaz cesarza Konstantyna Wielkiego 

szczątki św. Andrzeja przeniesiono do ówczesnej stolicy cesarstwa Konstantynopola (dziś Istambułu w Turcji). 

Wersji legendy o tym jak relikwie św. Andrzeja znalazły się w Szkocji jest co najmniej kilka. Jedna z nich głosi, 

że mnich o imieniu Rule (a w niektórych wersjach Regulus) został we śnie odwiedzony przez anioła, który nakazał 

mu przenieść szczątki św. Andrzeja na kraniec świata, by tam pozostały bezpieczne. Mnichowi udało się 

wyciągnąć z grobu świętego ząb, kość przedramienia, rzepkę i kilka palców, po czym 

wypłynął w poszukiwaniu krańca ówczesnego świata. Jego łódź rozbiła się 

na wschodnim wybrzeżu Szkocji, w piktyjskiej osadzie, którą wkrótce ochrzczono 

nazwą St Andrews (Święty Andrzej). Relikwie złożone zostały w specjalnie zbudowanej 

do tego celu kaplicy, na której miejscu w 1160 r. stanęła 

Katedra św. Andrzeja. Legenda głosi ponadto, 

że w roku 832, w nocy przed bitwą z armią króla 

Northumbrii, piktyjski władca Angus MacFergus miał sen, 

w którym ukazał mu się święty i przepowiedział 

zwycięstwo. A na niebie pojawił się biały diagonalny krzyż z chmur. Walczący pod 

wodzą Angusa Piktowie i Szkoci zrobili wtedy niebieski sztandar z białym krzyżem, 

z którym udali się na zwycięską walkę z wrogiem. Tak powstała narodowa flaga Szkocji.   

            Redakcja
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       Do Warszawy zawitały dinozaury :). Od 5 

listopada, na błoniach Stadionu Narodowego możemy 

oglądać interaktywną wystawę „Dinozaury na żywo”. 

Na wystawie zobaczymy pełnych realizmu 

i rzeczywistych rozmiarów 40 dinozaurów. 

Wykonane w skali 1:1 roboty-dinozaury sterowane są 

za pomocą nowoczesnej techniki. Zaprezentowane są 

w scenerii 

pradawnych lasów, przy wykorzystaniu efektów 

świetlnych i dźwiękowych. Ekspozycja, chociaż ma 

charakter edukacyjny, skierowana jest do całej 

rodziny. pozwala nam zrozumieć i poznać te 

tajemnicze olbrzymy. Składa się z 7 stref, 

w których są tablice informacyjne, do dyspozycji 

jest też przewodnik, kino, strefa zabaw i sklep 

z pamiątkami.  

Wystawa zanim dotarła do Warszawy gościła w wielu miastach na całym świecie i cieszyła 

się dużym zainteresowaniem. Otwarta będzie do 

lutego przyszłego roku. Cena biletu od 20 zł. 

Polecam! 

 

 

Patrycja Stańczyk, kl. Vd 



 
 

3 

ZIMOWY NARODOWY 
  

W tegorocznym styczniowym numerze Gazetki 
nasza redakcyjna koleżanka Patrycja Stańczyk  
opisała lodowisko na Stadionie Narodowym. 
W ostatni weekend listopada na płycie stadionu po 
raz trzeci powstanie Zimowe Miasteczko – największe 
lodowisko w Polsce. Ponad 5 tysięcy m2 lodu, 

3 lodowiska, zaskakująca górka lodowa i nowość – tor 

do eisstocka, austriackiej odmiany curlingu. Zimowy Narodowy to 
najbardziej spektakularna zimowa atrakcja stolicy. Tylko w ubiegłym 
sezonie z oferty Zimowego Miasteczka skorzystało ponad pół miliona gości.  

Pod adresem www.groupon.pl w zakładce „Twoje miasto”, menu 
„Czas wolny” znajdziecie ciekawą ofertę dot. Zimowego Narodowego ze 
zniżkami cenowymi od 17 do 34%. I tak np. wejście na lodowisko A kosztuje 

8,9 zł zamiast 13 zł, na lodowisko B 10,9 zł zamiast 15 zł, a 10 zjazdów 

z górki lodowej będzie Was kosztować 29,9 zł zamiast 45 zł. 

Na powyższej stronie dowiecie się również jak dokonać zakupu Grouponu 
i rezerwacji terminu wizyty na stadionie. Groupon jest ważny tak długo, 
jak długo jest otwarty Zimowy, czyli do 1 marca 2016 r. Zimowy Narodowy 

to unikatowy na skalę światową pomysł wykorzystania stadionu 
piłkarskiego zimą. Celem było stworzenie wyjątkowej, zimowej, rodzinnej 
atrakcji stolicy,.. i chyba się udało. Polecamy! 

    Redakcja  

http://www.groupon.pl/
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LOTNISKO POLOWE NA BIELANACH 
Po 1918 roku zapadła decyzja o likwidacji lotniska mokotowskiego i wybudowania zamiast 

niego trzech nowych lotnisk: wojskowego na Okęciu, cywilnego na Gocławiu oraz sportowego 
na Bielanach. Do budowy lotniska bielańskiego przystąpiono 
w roku 1938. W 1939 wyznaczone było pole wzlotów, 
jednak bez zbudowania budynków. W czasie II wojny 
światowej zajęli je Niemcy. Rozbudowali je nieco, ale 
w dalszym ciągu było to lotnisko polowe bez budynków. 
Nigdy nie wyszło poza fazę trawiastego terenu 
z utwardzonym polem wzlotów. W 1944 stacjonowały tu 

cztery jednostki rozpoznawcze Luftwaffe. Znajdowała się tu także tymczasowa baza dla formacji 
lotniczych wycofywanych dla uzupełnienia stanów i sprzętu z frontu wschodniego. Lotnisko 
praktycznie nie ucierpiało w wyniku działań wojennych. 
W nocy z 3 na 4 maja 1944 teren lotniska został 
zaatakowany przez specjalny oddział „Osjan”. Zniszczono 
5 samolotów Ju-52 oraz uszkodzono kilka innych. Atak 
ten był zaskoczeniem dla Niemców, podejrzewali nawet, 
że zniszczenie nastąpiło w wyniku alianckiego nalotu, 
dzięki czemu oddział wycofał się bez strat. Kolejne ataki 
miały miejsce w czasie Powstania Warszawskiego, 
w dniach 1-2 sierpnia 1944. Lotniska nie udało się 
opanować, a partyzanci ponieśli znaczne straty. Jeden 
z akowców zgrupowania Grupa „Kampinos” wspominał: 

„Szaleje ostrzał artyleryjski. Widzę odwrót naszej 
tyraliery (...). Batalion poniósł znaczne straty 
w zabitych”. Jedynym pozytywnym efektem było to, że 
Luftwaffe, obawiając się kolejnych ataków i utraty 
lądowiska, jeszcze w sierpniu zniszczyła je. Po wojnie 
lotnisko zlikwidowano – jego teren zagospodarowano 
użytkami rolnymi, głównie pastwiskami, a w latach 50. 
wybudowano 
tam osiedle 
Wrzeciono. 
Ostateczna 
likwidacja 

miała miejsce w latach 60., ale przy ul. Marymonckiej 
pozostały budynki zajmowane przez wojsko, m.in. przez 
103 Pułk Lotniczy z Nadwiślańskich Jednostek 
Wojskowych. Obecnie wojsko zajmuje niewielki fragment 
dawnego terenu lotniska.  

     
Katarzyna i Maria Zalewskie, kl. Va 

Ju-52 
 

Ju-52 

Głaz upamiętniający żołnierzy 
Grupy „Kampinos” poległych w 

natarciach na lotnisko bielańskie. 
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Cz. 3. 

 

HUSKY 

SYBERYJSKI 
 

Witajcie czytelnicy! Oto trzecia część Ciekawych 

Zwierzątek. W tym numerze opiszę psa husky, którego 

mam w domu. Pochodzą z rejonu Kołymy w północnej 

Syberii. Żyją około 10 – 14 lat. Większość husky, gdy 

będzie mogła wybrać między człowiekiem a wolnością - 

wybierze wolność. Zdarzają się 

też wyjątki, które mogą chodzić 

bez smyczy lub na 10 metrowej 

luźno puszczonej. W mieście nie powinniśmy psa spuszczać 

ze smyczy. Lubią długie spacery, najlepiej 2 - 3 kilometrowe. 

Jak większość psów kochają się bawić, zarówno z człowiekiem, 

jak i z innymi psami. To, co może odstraszać właścicieli tych 

ostatnich, to powarkiwanie podczas zabawy. Nieraz spotkałam się z taką sytuacją. Drugą 

rzeczą, która odstrasza inne psy jest zapach - inny niż u pozostałych ras, co często 

dezorientuje je. Nie do końca „rozumieją” czy to jest pies, czy jakieś inne zwierzę. Dlatego też 

husky dosyć często spotykają się z agresją ze strony innych psów, ale też doskonale 

rozpoznają reprezentantów własnej rasy. Husky uwielbiają chłody, będą się więc męczyć 

w domowych pieleszach. Zimą najlepiej będzie im na powietrzu, a te mieszkające w blokach 

z chęcią przesiadują na balkonach. Trzeba więc liczyć się z tym, że Wasz pies będzie chciał 

za wszelką cenę mieć pozostawione otwarte drzwi na dwór.      

Pomyśl człowieku drogi, 

Nim pies przekroczy domu Twego progi. 

Co dasz mu za jego oddanie? 

Gdy nie spełni Twoich marzeń, co się z nim stanie? 

Porzucenie? Schronisko? 

Proszę przemyśl wszystko! 
 

 

      

       Oliwia Basek, kl. Va                                      

U husky spotykana jest 
różnobarwność tęczówek. 
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Fotoreportaż z miniprojektu Ja-Młody Obywatel 

„Starszaki czytają, pierwszaki słuchają.” 
 

30. października uczniowie klasy Vd wystawili spektakl pt. Starszaki czytają, pierwszaki 
słuchają. Na przedstawienie, przygotowane „pod okiem” wychowawczyni Pani Ewy Smereczyńskiej 

i koordynatorki ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom Pani Marty Szymury, 
składały się znane i lubiane wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Uczniowie (z niewielką 
pomocą rodziców) przygotowali kukiełki, scenografię i oprawę muzyczną (Maja Krasuska 
na fortepianie). Sądząc po reakcji widzów, występ się podobał. 

 
Próby 
 

 
 
 
Występ 

 

Redakcja 
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Jak stworzyć portret człowieka, który jest szalonym wizjonerem, który nie myśli jak przeciętny 

człowiek i którego wyobraźnia gna z prędkością armatniego pocisku? 

W 1941 roku, gdy powstało to zdjęcie, jego autor, Philippe Halsman był już znanym 

fotografem. Rozgłos zyskał dzięki stale powiększającej się serii zdjęć, na których wszyscy skaczą. 

Taki miał bowiem pomysł na portrety, w których się specjalizował – każdej, nawet najbardziej 

znanej i szanowanej osobie, której robił zdjęcie, kazał skakać i fotografował ją w powietrzu. 

W przypadku Salvadora Dali – bo to on jest bohaterem tej fotografii – samo skakanie to było 

za mało. Nawet dziecko wie, kim był ten niezwykły artysta, którego szalona sztuka mieszała się 

z jego nie mniej szalonym życiem. Takiej osobie trzeba było zrobić niezwykłe zdjęcie. Nie było to 

łatwe – portrety artysty Halsman robił przez rok – dopiero po takim czasie stworzył zdjęcie, 

z którego obie strony były zadowolone.  

Zdjęcie, które widać powyżej, jest wspaniałe – oddaje wizjonerstwo Dalego, jest lekko 

szalone i dynamiczne. Jednak dla wychowanków ery cyfrowej trzeba koniecznie podkreślić, że jest 

to „czysta fotografia” – nijak nie manipulowana. Wymagała po prostu idealnej synchronizacji kilku 

osób: żona fotografa podrzuca krzesło, jeden asystent wypuszcza z kosza rozwścieczone koty, 

drugi leje wodą, Salvador Dali podskakuje... pstryk!... i zdjęcie gotowe! 

           Redakcja 
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ZNANE BUDOWLE CZ. II. 
 

Statue of 

Liberty   

 

 

Statua Wolności (Statue of Liberty), a właściwie Wolność opromieniająca świat, 
to jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych symboli Stanów Zjednoczonych 

Ameryki. Pomnik był darem rządu francuskiego dla USA w stulecie uchwalenia 

Deklaracji niepodległości (4 lipca 1776 r.). Został wzniesiony we Francji i przekazany 
w 1884 ambasadorowi amerykańskiemu w Paryżu. Potem rozebrano go na części 

i wysłano statkiem do Nowego Jorku. Odsłonięcie miało miejsce 28 października 

1886. 
Posąg stoi na małej wysepce Liberty Island (Wyspa Wolności) u ujścia rzeki 

Hudson do Atlantyku, w regionie Nowego Jorku. Jego projektantem był francuski 

rzeźbiarz Frédéric August Bartholdi, konstruktorem ukrytej wewnątrz metalowej 
kratownicy Gustave Eiffel (ten sam od Wieży Eiffla), zaś piedestał zaprojektował 

Richard Morris Hunt.  

Posąg stał się symbolem wolnej 

i bogatej Ameryki dla wielu emigrantów 
przybywających do Nowego Jorku. Statua 

stoi na zerwanym łańcuchu, dzierżąc 

w prawej ręce pochodnię, w lewej zaś 
tablicę z napisem 4 lipca 1776 r. Dzień 
Niepodległości Ameryki. 

Statua Wolności skonstruowana jest 
z miedzi, dlatego też pierwotnie był koloru 

miedzianego. W wyniku korozji 

atmosferycznej, jej powłoka okryła się 

patyną, przez co uzyskała obecny kolor w odcieniu zielonego. 
 

Dane: 

Wysokość: 46,5 m 

Wysokość wraz z cokołem: 93 m 
Waga: 229 ton 

Szerokość w talii: 11 m 

Wewnątrz znajdują się dwa ciągi spiralnych 
schodów prowadzących do punktu widokowego. 

Trzeci ciąg schodów do pochodni nie jest dostępny 

dla zwiedzających. 

 
 

 

 
Patrycja Stańczyk,  kl. Vd 
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Słodkie muffinki do szkoły 
Składniki: 

 2 jajka  

 1,5 szklanki mąki 

 1,5 szklanki proszku do pieczenia  

 1/2 szklanki cukru  

 1/2  łyżki esencji waniliowej 

 150g jogurtu waniliowego 

 1/3 szklanki oleju 

 szczypta soli 

 polewa, posypka 
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

Mieszamy produkty suche: mąkę, sól, cukier, proszek do pieczenia. Oddzielnie mieszamy produkty mokre: jajka, 
olej, esencję, jogurt. Do produktów mokrych stopniowo dodajemy produkty suche i dokładnie mieszamy. 
Napełniamy masą foremki. Pieczemy w temperaturze około 1500C (po nagrzaniu piekarnika) przez około 20 - 30 
minut. Życzymy smacznego!  

Kasia i Maria Zalewskie, kl. Va 

****** 

Pyszne ciasteczka owsiane 
Składniki: 

 200 g masła, w temperaturze pokojowej 
 2,5 szklanki płatków owsianych 
 3/4 - 1 szklanka drobnego cukru do wypieków  
 1/4 szklanki ciemnego brązowego cukru 
 1 duże jajko 
 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 
 1 szklanka mąki pszennej 
 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia 
 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 
 szczypta soli 

Sposób przygotowania: 
Masło i biały cukier umieścić w misie miksera i utrzeć do otrzymania jasnej, puszystej masy. Dodać cukier 
brązowy i kontynuować ucieranie. Dodać jajko i zmiksować. Wsypać pozostałe składniki i zmiksować 
do otrzymania jednolitej masy. Blachę do ciastek wyłożyć papierem do pieczenia. Z ciasta robić kulki wielkości 
orzecha włoskiego, spłaszczyć je łyżką. Układać na blaszce w sporych odstępach. Piec w temperaturze 180oºC 
(po nagrzaniu piekarnika) przez około 15 - 20 minut do lekkiego zbrązowienia  Chwilę odczekać przed zdjęciem 
z blachy, potem studzić na kratce. 
Smacznego! 
Maja Krasuska, kl. Vd 
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Największe liście 

Palma Raphia farinifera, która rośnie na wyspach Oceanu 

Indyjskiego, ma liście dorastające do 20 metrów długości. 
Drzewo-dom 

Baobaby mają ogromne, nabrzmiałe 

pnie, które przy tym są dość miękkie. 

W niektórych rejonach Afryki 

i Australii ludzie czasami wydłubują 

fragmenty pnia baobabu, dzięki czemu mogą urządzić sobie 

dom we wnętrzu tego drzewa. 
Spadną głowy 

Podczas zaćmienia Słońca w Chinach w 2136 p.n.e. ludzie 

myśleli, że Słońce zostało pożarte przez smoka. Chiński cesarz 

rozkazał ściąć nadwornych astronomów za to, że nie ostrzegli 

go przed groźnym potworem. 

Podwójny wzrok   

Wiele gatunków z rodziny grzechotników ma koło oczu 

narządy policzkowe, tworzące dodatkowe narządy zmysłu. 

Są one czułe na ciepło i pomagają wężowi zlokalizować 

stałocieplną zdobycz w całkowitej ciemności. 
Hałaśliwy owad 

Samiec piewika, wprawiając w drgania o częstotliwości 125 Hz swój 

narząd analny, może wydawać dźwięk słyszalny z odległości 400 m. Grupa 

cykad grająca wspólnie jest w stanie wytwarzać hałas głośniejszy niż 

jumbo-jet, zagrażający słuchającemu głuchotą.  
Wodnista planeta 

Czy wiecie, że 95% ziemskiej wody jest 

w rzeczywistości chemicznie związana w skałach? 

Z pozostałych 5% aż 97,3% zawarte jest 

w oceanach, 2,2% w czapach lodowych na biegunach i lodowcach - 

reszta to woda słodka. Na wody słodkie składa się para wodna 

w atmosferze, wody podziemne, woda w glebie i śródlądowe zbiorniki  

wodne.  
Przyciąganie z wysoka  

Słońce i Księżyc wskutek przyciągania 

grawitacyjnego powodują pływy na Ziemi. 

Zadziwiająca jest skala rozpiętości ich 

poziomów sięgających od zaledwie metra na 

Morzu Śródziemnym, aż do 14,5 metra w Zatoce 

Fundy w Kanadzie. 

          Redakcja 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do czytania Gazetki Szkolnej w wersji elektronicznej na stronie 

naszej szkoły, bezpośredni adres: 

http://szkolapodstawowa209.edupage.org/text68/? 

Znajdziecie tam również wszystkie poprzednie numery Gazetki. 

  

 

„Cóż tam, panie, w polityce? Chińcyki trzymają się mocno!?” 




