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                                                   ZIMA 

Polecamy nasz  zimowy numer, w którym znajdziecie interesujące  
teksty, wierszyki, przepisy i  opowiadania uczniów z klasy 3 b. 

                                      Nadchodzą święta! 

Czy znasz historię swojej dzielnicy? 

Borynia   

Nazwa sołectwa tłumaczona jest na trzy sposoby: od słowa bór, oznaczającego las, od 
staropolskiego słowa bor, oznaczającego walkę, lub od imienia Borysław. 

Borynia istniała już w XIV w. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus 
Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej za czasów 
biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest wśród wsi 
położonych w pobliżu Żor i Wodzisławia. 

Wieś należała do 1954 roku do powiatu pszczyńskiego, później do powiatu rybnickiego. W 
latach 1945-1954 wchodziła w skład gminy Pawłowice. W latach 1954-1973 była 
siedzibą gromady Borynia, a w latach 1973-1975 stanowiła część gminy Szeroka. W 1975 
roku włączona w granice miasta Jastrzębie-Zdrój. 

Opracował: Jakub Szulik 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liber_fundationis_episcopatus_Vratislaviensis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liber_fundationis_episcopatus_Vratislaviensis
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%25C4%2599zyk_polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_wroc%25C5%2582awska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_z_Wierzbna_(zm._1319)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%25C5%25BBory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodzis%25C5%2582aw_%25C5%259Al%25C4%2585ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paw%25C5%2582owice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gromada_Borynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Szeroka


Ciekawostki o zabytkach naszego miasta 

 

Pałac w Boryni został zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku w stylu klasycystycznym z 
silnymi wpływami późnego baroku. Twórcą pałacu był prawdopodobnie Samuel Fryderyk 
Ilgner lub jego bliski współpracownik, albo też Wilhelm Pusch.  

Przed II wojną światową w ramach parcelacji resztek dworu pałac kupiła Elżbieta Siódmiok 
(poprzednim właścicielem była pani Ledóchowska). 

W czasie okupacji hitlerowskiej istniało w nim przedszkole. W czasie działań wojennych, w 
1945 pałac został zdewastowany. Po remoncie, obiekt był dzierżawiony i mieściła się w nim 
szkoła podstawowa, funkcjonująca w latach 1960−1985. W kolejnych latach w budynku 
mieściły się biura okolicznych przedsiębiorstw i organizacji, a następnie stał się on 
własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Z uwagi na wysokie koszty utrzymania budynku, 
JSW postanowiła o jego sprzedaży. 

W 2010 roku pałac w Boryni został kupiony przez prywatnego inwestora, który w latach 
2010−2013 przeprowadził remont obiektu i przekształcił go w hotel z zapleczem 
konferencyjnym i restauracją. Odbywają się tam różne uroczystości, konferencje, koncerty i 
spotkania. Wokół obiektu rozciąga się piękny park, zagospodarowany przez liczne uliczki, 
ciekawą roślinność, obiekty typu altanki oraz plac zabaw dla dzieci. W parku pałacowym 
rośnie ponad 300-letni dąb szypułkowy o obwodzie 432 cm. 

Pałac jest budynkiem murowanym z cegły, piętrowym zbudowanym na planie prostokąta. Na 
parterze znajduje się sień. Do 1961 roku klatka schodowa opatrzona była ażurową 
klasycystyczną drewnianą balustradą. W czasie odnowy budynku została ona usunięta. Okna 
pałacu są prostokątne, a na pierwszym piętrze są zamknięte łukiem półkolistym. Dach jest 
mansardowy, pokryty dachówką łupkową. Budynek jak i ogród jest często odwiedzany przez 
uczniów naszej szkoły. Lubimy bawić się na placu zabaw przy pałacu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach_mansardowy


Opracował : Bartek Konik 

Jak ludzie obchodzą Święta Bożego Narodzenia w Afryce? 

„Wigilia w Afryce” 

Złote słońce paliło i piekło. Mama i Agatka spacerowały ulicami miasta i zerkały dokoła. 
Sklepowe wystawy wabiły ostrymi barwami bombek i girlandami z palm. 

- Mamo, a popada deszcz?- spytała Agatka. Tu brakuje deszczu, a w Afryce jest teraz lato. 

- Upalna Wigilia- zawołała Agatka. 

- To dopiero sensacja ! 

W dole ulicy stały okazałe budynki z wielkimi gankami. 

- Jakie cudne lampy!- zawołała Agatka na widok domu bogato udekorowanego kolorowymi 
lampionami z papieru. Dalej na wielkim placu stało osobliwe drzewo z klockami, a na 
gałęziach dyndały wesoło rozmaite ozdoby. 

- Mamo! Co to jest? 

Tekst ze Świerszczyka, przedruk, który przepisała Marysia Foja 

Pokoloruj choinkę, dorysuj brakujące elementy wynikające z tekstu. 

„Wierszyk na święta” 

Choinka stoi ustrojona w bombki i światełka. 

Klasa III  b ze swoją panią szykują jasełka.  

Wszyscy się weselą, czekają na święta. 

Cieszą się chłopaki, śpiewają dziewczęta. 

Gdy na niebie pierwsza gwiazdka zaświeci  



podzielą się opłatkiem wszystkie grzeczne dzieci: 

Ola i Natalka, Tymek i Liliana, Zbyszek i Emilka, 

Adaś i Lenka, Kamila i Kaja, Bartek, Kuba i Amelka, 

Marysia i Nela, Wiktor i Oliwier, Mateusz i Staś. 

Będzie to cudowny i magiczny czas !  

Autor : Jakub Szulik 

„Transporter Mikołaja” 

Małgorzata Strzałkowska 

Od samego rana trwał załadunek. Wesołe Anioły pakowały na mikołajowe sanie wielkie 
worki z prezentami . 

- Oj, za małe te sanie – Pokiwał zmartwiony Mikołaj. 

- Tu jest miejsce – wysapał złotowłosy Anioł, I tu – wołały kolejne Anioły i ładowały kolejne 
worki. Nagle …… 

- Całkowity brak miejsca- oznajmił rudy renifer. 

- I co teraz zrobimy z pozostałymi prezentami ? 

- Wykonamy dwa kursy?- spytał zatroskany Mikołaj. 

- Dwa to za mało, została cała fura ……odparł złotowłosy Anioł i dodał. 

- Ale mam pomysł! 

Złapał telefon i wystukał numer. 

- Wezwałem Rakietowe Pogotowie, jak zwykle jest punktualne. 

Wielce uradowany Mikołaj tkwił w wygodnym fotelu. 

- Udanego lotu ! – zawołały Anioły. 

I rakieta wystartowała ! 

Przedruk ze Świerszczyka, przepisała Emilia Mlak. 



Opis naszego rodzeństwa, domowych zwierzątek. Prace uczniów. 

„Mój króliczek” 

Moim zwierzątkiem domowym jest królik. Ma jeden rok i dziewięć miesięcy, długie białe 
futerko i duże czarne oczka. Mój królik ma na imię Pusia. Odżywia się pełnowartościową 
suchą karmą. Jest bardzo kochanym i towarzyskim zwierzaczkiem. Lubi się bawić 
gryzaczkiem i piłeczką. Bardzo lubię Pusie, bo jest moim najlepszym przyjacielem. 

Pusia 

„Opis kotki.” 

Pysia to moja kotka, ma dwa lata. Przygarnęłam ją półtora roku temu. Ma biało- czarne 
futerko. Jej ulubionym przysmakiem jest sucha i mokra karma, lubi też polować na myszki. 
Pysia jest moją otuchą na smutne chwile. Kupiłam dla niej własny, koci kalendarz 
adwentowy! 

Nasze kochane rodzeństwo ! 

„Mój braciszek” 

Mój braciszek ma na imię Damianek. Dnia 4 listopada tego roku skończył właśnie osiem 
miesięcy. Ma niebieskie oczka, blond włosy, mały nosek oraz śliczną główkę. Ma także małe 
rączki i nóżki. Damianek potrafi już sam siedzieć oraz zaczyna raczkować. Jest radosnym i 
bardzo ruchliwym dzieckiem. Lubi oglądać bajki i się ze mną bawić. Jest moim kochanym 
braciszkiem, bo gdy jest mi smutno i źle on zawsze rozweseli mnie ! Kocham go najbardziej 
na świecie, ponieważ jest śmieszny, słodki i ładny. 

Autor: Lenka Jarachowska 

 „Moja kochana siostrzyczka” 



Moja siostra ma na imię Julia . Jest ode mnie młodsza, niedługo będzie miała 3 lata.Jest 
szczupła i ma krótkie, kręcone blond włosy. Jej oczy są brązowe.  Julka lubi się bawić lalkami  
i pluszakami ,a jej ulubiony kolor to zielony. Czasem mi dokucza ,ale myślę, że  w 
przyszłości będziemy najlepszymi przyjaciółkami. Bardzo ją kocham.  

Autor : Kaja Pieter 

                   Przepis na pierniczki 

Składniki 

2 szklanki ( 320g) mąki pszennej 

2 łyżki miodu 

2 /3 szklanki cukru 

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

20g(1 torebka)przyprawy piernikowej(najłatwiej gotowej lub domowej) 

2 łyżki masła 

1 jajko(+dodatkowo 1jajko do posmarowania) 

około ¼ szklanki ciepłego mleka 

Sposób wykonania: 

1.Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać ( najlepiej nożem). 
Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 

2.Dolewając stopniowo ( po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto ,aż będzie gładkie, jednolite 
i  będzie  przypominało ciasto kruche ( możemy nie wykorzystać całego mleka ). Dokładnie 
wyrabiać ręką przez około 10 min. 

3.Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. ½ cm. 
Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w 
odstępach około 2cm od siebie. 



4.Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem ( niekoniecznie jeśli pierniczki będziemy 
dekorować ) i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni ( góra i dół bez termoobiegu ) 
przez około 10- 12 minut, w zależności od grubości. 

Autor  Lenka Jarachowska 

                                       Przepis na świąteczne  maślane ciasteczka. 

Składniki: 

- 250 g mąki pszennej 

- 90 g cukru pudru 

- 1 żółtko  

- 190 g masła zimnego 

Sposób przygotowania: 

1.Składniki na ciasto kruche zagnieść na jednolitą masę . Owinąć w folię spożywczą i 
wstawić do lodówki na ok 1 godz. 

2.Schłodzone ciasto krótko zagnieść i rozwałkować na posypanym mąką blacie na grubość 
ok. 5 mm. Z ciasta wykrawać dowolne kształty foremką i układać je w odstępach na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia.  

3.Piec w nagrzanym piekarniku ok 10 minut jedną blachę po drugiej, w temperaturze 180 C. 
aż ciasteczka lekko się przyrumienią. Po upieczeniu pozostawić do ostygnięcia. 

Uwaga: masło i jajko powinny być zimne, prosto z lodówki. 

Autor : Ola Pukowska 

Makówki 

Składniki (na 10 porcji): 

500 g maku 

2,5 l mleka do obgotowania 

200 g cukru 



250 g miodu naturalnego 

po 100 g migdałów, orzechów włoskich, rodzynek, fig, daktyli 

1/2 porcji olejku migdałowego 

1 chałka, cukier waniliowy 

Sposób wykonania: 

Mak drobno zmielić. Wcześniej namoczyć rodzynki, sparzyć migdały i obrać  Bakalie 
pokroić.Ugotować litr mleka, zalać nim mak i gotować do zaparzenia. Dodać cukier, miód i 
cukier waniliowy, cały czas mieszając na małym ogniu. Odcedzone rodzynki i pozostałe 
bakalie oraz olejek migdałowy wymieszać z makiem. W oddzielonym naczyniu gotować 
pozostałe mleko, w którym krótko maczać sucharki. Przygotowanć masę makową i chałkę 
układać  na przemian warstwami w dużej salaterce, każdą warstwę przelewając pozostałym 
mlekiem. Makówki należy podawać na zimno. W zależności od regionu, zamiast chałki 
używa się słodkiej strucli lub czerstwej bułki. 

Przygotowywane od ponad 150 lat, należą do tradycyjnych potraw wigilijnych i były 
najbardziej oczekiwanym daniem. wierzono, że po ich spożyciu rodzina będzie się trzymać 
razem. Jadło się je przez całe święta. 

Autor:Kaja Pieter 

                                                        Moczka 
Składniki: 
-piernik, kompot owocowy najlepiej truskawkowy, kakao, czekolada gorzka, sok cytrynowy, 
cynamon, bakalie, suszone morele. 
 
Piernik pokroić i zamoczyć w wodzie (ok. 1-2 godz.) Następnie zmiksować blenderem. 
Dodać kompoty i zagotować ciągle mieszając .      
Do gotującej masy dodaj czekoladę, kakao, cynamon, bakalie i sok z cytryny. Wszystko 
razem gotować około 2-3min. Gotowe! Smacznego ! 

 
Autor:Emilia Mlak      

„Wigilia” 

Są takie święta w roku, kiedy do stołu zasiada się po zmroku. 
Stroi się choinkę i zaprasza rodzinkę. 
Dwanaście potraw się gotuje i dodatkowe miejsce przy stole szykuje. 
Białym opłatkiem dzielimy się wokół, życząc sobie pomyślności w nadchodzącym  



                                                     Nowym Roku! 

 
  Autor: Nela Krzywdzińska 

                               Teraz coś na niepogodę! Polecamy. 

1. Instrukcja pieczenia ciasta. 

2. Drugi dzień tygodnia. 

3. Bez niego nie dowiesz się, która jest godzina 

4. Trzecia planeta od Słońca. 

5. Stolica tego kraju to Praga. 

6. Większy niż morze. 

7. Wybuchowy owoc. 

Odczytaj hasło ! 

Autor : Jakub Szulik  
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Autor : Amelia Bajorek 

Skreśl co drugą  literę. Odczytaj wyrazy i je zapisz. 

w,a,ś,r,w,d,i,o,ę,y,t,c,a,g,ś,z,p,r,i,j,e,s,w,ą,a,c,m,n,y,u,k,p,o,ł,l,t,ę,r,d,k,y,
ś,z,ą,r,t,o,w,d,g,z,p,i,ę,n,j,ą: 

…………………………………………………………………………………………….. 



Autor : Ola Pukowska 

„Grudzień” 

  Grudzień to miesiąc miły niezwykle, 

  bo w nim wigilia, błyszczy nam gwiazdka, 

 a w domu naszym świeci choinka ubrana. 

  



Autor : Lenka Jarachowska. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenie 
życzymy Wam dużo zdrowia, radości, miłości i spokoju 
przy wigilijnym stole, mnóstwo prezentów pod choinką, 
spełnienia marzeń w Nowym 2021 Roku!

													Życzą uczniowie redakcyjne gazetki z klasy 3 b!

Stopka redakcyjna: Miejsce wydania Szkoła Podstawowa nr 14, Jastrzębie – Zdrój,       autorzy: Amelia Bajorek, 
Emilia Mlak, Aleksandra Pukowska, Kaja Pieter, Lena Jarachowska,      Maria Foja, Jakub Szulik, Bartosz 
Konik, opiekun Dorota Strzódka 


