Nr 40

W tym numerze:
NA BIEŻĄCO: Światowe świąteczne kiermasze
Z PRZYMRUŻENIEM OKA: Polowanie na prezenty
TOP 5: Świąteczne filmy
OBLICZA GDYNI: Idą święta...
CO W SZKOLE PISZCZY: Świąteczne prezenty
ROZMOWA Z… Posłańcem świętego Mikołaja

Grudzień 2017

Nr 40

Grudzień 2017

Na dobry, świąteczny początek...
Zbliżają się święta… a wraz z nimi nowy numer gazetki! Pewnie
byliście kiedyś na świątecznym kiermaszu w np. Gdańsku. Czy jednak
sprawdzaliście kiedyś, jak ogromne muszą być te najsłynniejsze na
świecie? Najczęściej możemy zobaczyć na nich ludzi, którzy tuż przed
Bożym Narodzeniem ulegają świątecznej gorączce i wpadają w zakupowy
szał. Chcą podarować swoim bliskim jak najlepszy prezent, a pozostaje im mało czasu.
W Gdyni również możemy poczuć świąteczny klimat dzięki ozdobom pojawiającymi się
w całym mieście. Każdy chce dostać pod choinkę jak najlepszy prezent. Dowiecie się,
które są najbardziej pożądane. Może podarujecie komuś taki, a może właśnie
dostaniecie jeden z wymienionych. Dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja. Jednak kto
je później mu dostarcza? W tym numerze porozmawiamy
z posłańcem Mikołaja!
Na koniec jak ostatnio – konkurs!

Zuzanna Chaniewska
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Na bieżąco: Światowe świąteczne kiermasze
Zbliżający się czas świąt skłania nas do myślenia o tym, jak je spędzimy.
Odpowiednim rozwiązaniem, aby urozmaicić te chwile, jest wybranie się na różne
jarmarki, które odbywają się w Polsce, ale też w całej Europie.

● Zacznijmy od najbliższego kiermaszu – w Gdańsku. Każdy z nas może się
wybrać między 2 a 23 grudnia na Targ Węglowy. Czeka nas tam moc
niepowtarzalnych zabaw, m.in. Anielski Młyn, karuzela z końmi, lodowisko oraz
wiele innych urozmaiceń dla dużych i małych.

https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=tNM3Wp6LJMTwUsToo-AI&q=kiermasz+bozonarodzenio
wy+gdansk&oq=kiermasz+bozonarodzeniowy+gdansk&gs_l=psy-ab.3...29220.37094.0.37661.19.18.1.0.0.0.127.1888.7j11.18.0....0...1c
.1.64.psy-ab..0.0.0....0.A7vVLYnn648#imgrc=ZnQnV_HQ8XBAgM:

● Trochę dalej, we Wrocławiu od 17 do 22 grudnia goszczą świąteczne atrakcje.
Zabawa trwa od rynku aż po plac Solny. Zobaczyć tam można ośmiometrowy
wiatrak, świąteczne domki z pysznościami takimi jak słodkie pierniczki.
Przy stoiskach z różnych krajów możemy znaleźć francuskie naleśniki,
austriackie sery i wiele innych.
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https://www.google.pl/search?q=kiermasz+wroc%C5%82aw&nfpr=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT7-jc5JPY
AhUDWRQKHaSSC_MQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=SDOFksUSs2K60M:

● Jarmark w Wiedniu nosi nazwę ,,Vienna Magic of Advent”. Znajduje się on
na placu przed Ratuszem. Zobaczymy tam mnóstwo świątecznych dekoracji
i upominków oraz wiele słodkości. Są tu niezwykłe atrakcje np. stanowiska
do własnoręcznych robót i wyjątkowa karuzela. W tym miejscu nie ma czasu
na nudę!

https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=edQ3WrSDK8yuU_WIpsAJ&q=vienna+magic+of+advent+
kiermasz&oq=vienna+magic+of+advent+kiermasz&gs_l=psy-ab.3...22140.24205.0.24717.9.9.0.0.0.0.142.960.2j7.9.0....0...1c.1.64.psyab..0.1.141...0i19k1.0.hMkZnpNgoaM#imgrc=0QG8EdlktRAAZM:
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● W Berlinie jest ponad 50 kiermaszy. Jeden z najpopularniejszych znajduje się
pod kościołem Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Co roku jarmark odwiedzany
jest przez około 2 miliony osób uwielbiających świąteczny klimat, a także
czekoladowe łakocie.

https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=K9U3WuWYDIvfU6ODiZgL&q=kaiser+wilhelm+ged%C3
%A4chtniskirche+berlin+kiermasz&oq=kaiser+wilhelm+ged%C3%A4chtniskirche+berlin+kiermasz&gs_l=psy-ab.3...907.4824.0.5
032.9.9.0.0.0.0.150.1004.1j8.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.109...0i30k1.0.nerNkeSet4g#imgrc=x_3g3SiFg9SNcM:

Marta Fijałkowska
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Z przymrużeniem oka: Polowanie na prezenty
Nadchodzą Święta, a co za tym idzie straszny tłok i puste półki w sklepach.
W każdym z nas przez cały rok drzemie prawdziwy... drapieżnik! Przebudza się na czas
Adwentu i powoduje żądzę zdobycia wszystkich prezentów dla całej rodziny, by nikogo
nie faworyzować. W okresie przed świętami stajemy się łowcami podarunków, którzy
hołdując starodawnemu powiedzeniu “cel uświęca środki”, gotowi są “zaatakować”,
byle upolować wypatrzoną zwierzynę. Jednak zapominamy wtedy o tym, co jest
najważniejsze w tych dniach. “Być razem” - to prawdziwe i główne motto tych
niezwykłych chwil. W te dni powinniśmy odpocząć od stresu w pracy, szkole, zaśpiewać
razem kolędy, zasiąść przy stole w gronie najbliższych i… najeść się do syta.

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Aleksandra Kozłowska
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TOP 5: Świąteczne filmy…
1. ,,Strażnicy marzeń”
2. ,,Kevin sam w domu”
3. ,,Ekspres polarny”
4. ,,Charlie i fabryka czekolady”
5. ,,Grinch: Świąt nie będzie”
http://www.filmweb.pl/film/Strażnicy+marzeń-2012-597224

http://sw-mikolaj.blog.onet.pl/2013/11/18/ekspres-polarny/

http://www.filmweb.pl/Charlie.I.Fabryka.Czekolady

http://www.filmweb.pl/film/Grinch%3A+świąt+nie+będzie-2000-1429

Amelia Kaźmierczak

Nr 40

Grudzień 2017

Co w szkole piszczy: Świąteczne prezenty
Przed nami święta Bożego Narodzenia, wielu uczniów już zaczęło przygotowania.
Wszyscy myślą o spotkaniu z rodziną, miłej atmosferze, pięknej choince i prezentach.
Nic dziwnego. Wokół roi się od ozdób i świątecznych piosenek. Świąteczna gorączka
zaczyna się dużo wcześniej, niż by to mogło wynikać z kalendarza. Czy lubimy się
przygotowywać do świąt? Nie lubimy robić zakupów i sprzątać. Za to miłe jest pisanie
listu do Świętego Mikołaja, zdobienie domu oraz choinki.
Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele tradycji. Święta to czas kiedy
spotyka się cała rodzina i wszyscy mają dla siebie dużo czasu. Kiedy zabłyśnie pierwsza
gwiazdka, wspólnie zasiadamy do stołu. Często w święta podaje się na stół dwanaście
potraw. Na stole leży karp, barszczyk z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami. Niektóre
z tych potraw pojawiają się tylko w tym okresie. Pod obrusem znajduje się sianko.
W czasie wigilii wszyscy dzielą się opłatkiem. Po uroczystej kolacji otwieramy
prezenty i śpiewamy kolędy.
Przepytałyśmy uczniów z naszej szkoły, jak chcieliby spędzić swoje idealne
święta. Większość zapytanych przez nas osób stwierdziła, że idealne święta to czas
spędzony z rodziną, w gronie bliskich, w miłej i serdecznej atmosferze.
Olek Va: “Idealne święta? Z rodziną i w miłej atmosferze”.
Ola Va: “No nie wiem...może z rodziną i dobrą wigilią”.
Pan Marek Ebel: “Z rodziną”.
Pani Irena Moreń: “Z rodziną i w miłej atmosferze”.
Siostra Augustyna: “Zastanowię się...może z rodziną?”
Część zapytanych przez nas osób zwracała także uwagę na inne zalety świąt.
Szymon Va: “Rodzina, prezenty, choinka i jedzenie”.
Wiktoria VIIa: “Z ciekawymi prezentami”.
Magda Va: “Z rodziną w miłym nastroju, z dobrą wigilią i… jasełkami!”
Franek Va: “Miliard prezentów”.
Wśród naszych rozmówców byli i tacy, którzy lubią mniej tradycyjny sposób
spędzania świąt, np. wyjazd.
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Jak widzicie, choć jesteśmy różni, czas świąt lubimy spędzać bardzo podobnie.
Liczy się dobra atmosfera, obecność bliskich, tradycje. A niespodzianki w postaci
prezentów pod choinką to coś, na co czekamy cały rok! Wesołych Świąt!

Magdalena Rzoska
Emilia Budziwojska
Wiktoria Świst
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Oblicza Gdyni: Idą święta…
Gdynia jest pełna zakątków upamiętniających roznosiciela prezentów – świętego
Mikołaja. Na Chyloni znajduje się nawet ulica Świętego Mikołaja.

Ulica św. Mikołaja, dzielnica Chylonia

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym przy ulicy Morskiej, naprzeciwko Parku
Kilońskiego znajduje się Święta Góra. Ma ona jednak drugą nazwę – Góra Świętego
Mikołaja.

Wejście
na Górę
Świętego
Mikołaja

Widok ze
szczytu Św.
Góry
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Fontanny na Skwerze im. Tadeusza Kościuszki

Ogromna choinka w centrum handlowym
,,Riviera”
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Oprócz pięknie przyozdobionych galerii handlowych, świąteczne iluminacje można
podziwiać również na świeżym powietrzu. Monumentalna choinka przy Urzędzie
Miasta Gdynia i oświetlone drzewa robią duże wrażenie...

Przyozdobione drzewa przy wejściu na Skwer im. Tadeusza Kościuszki

Fotorelacja
Aleksandra Kozłowska
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Rozmowa z… Posłańcem Świętego Mikołaja
Zuzia: Dzień dobry! Nazywam się Zuzanna Chaniewska.
Dzisiaj będę rozmawiać z Panią Gabrielą Kalisiak oraz
Panią Rozitą Riss. Ich praca to dostarczanie przesyłek oraz
obsługiwanie na nas poczcie. Dzisiaj zadam Paniom kilka
pytań dotyczących ich zawodu oraz trochę na temat
świątecznych korespondencji. Oto pierwsze pytanie do pani
Kalisiak: Dlaczego Pani wybrała akurat ten zawód? Co jest
w nim prawdziwą zaletą, a co trudnym obowiązkiem?
Pani Gabriela Kalisiak: Ten zawód wybrałam, bo mi pasowały
godziny pracy. Weekendy są wolne. Pracuję, teraz, od dziewiątej
do siedemnastej i całe popołudnie jest praktycznie wolne. Minusy
są takie: Deszcz pada – trzeba iść w rejon, śnieg pada – trzeba iść
w rejon, wieje wiatr – trzeba iść w rejon. Niestety, to są minusy.
Plusem jest to, że ma się kontakt z ludźmi.
Z: Czy zdarzają się sytuacje nerwowe na poczcie? Proszę podać przykłady.
Pani Rozita Riss: Przede wszystkim kiedy mamy dużo pracy, jesteśmy zestresowani,
aby wszystko na czas zrobić, dowieźć.
Po za tym kiedy klienci nieraz są niezadowoleni. Klient
przychodzi

nerwowy,

więc

trudno

mu

coś

spokojnie

wytłumaczyć.
PGK: Nerwowo jest zazwyczaj, gdy jest pies i zaczyna mocno
szczekać, może być niebezpieczny. Kiedy ktoś nagle wyskoczy
z klatki, można się wystraszyć. Tak poza tym to chyba nie ma takich chwil. Na tym
urzędzie nie było jeszcze niebezpiecznej sytuacji, żeby ktoś zaatakował kogoś. Zdarzają
się takie wypadki, że jest napad na listonosza. Kilka takich przypadków było w Polsce.
Z: Jak dużo codziennie trafia na pocztę listów? Ile Pani codziennie ich roznosi?
PGK: Jest różnie, ale tak mniej więcej poleconych mamy po 80 – 100 w rejon, rejonów
jest siedemnaście. Teraz – w okresie przedświątecznym - przychodzi na pocztę (samych
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poleconych) około 3 tysięcy listów, nawet czasami i więcej. Do tego jeszcze kartki,
reklamy, gazetki świąteczne… około tysiąca listów jest na rejon.
Z: Jak często zdarzają się źle zaadresowane listy? Co się wtedy z nimi dzieje?
PGK: Często. Codziennie mamy 2/3 listy i one trafiają
z powrotem do nadawcy. Skreśla się adresata i jego błędny adres. Opisujemy list
“Zwrot. Błędny adres” i wraca do nadawcy.
Z: Co jeżeli nie ma napisanego nadawcy?
PGK: Jeżeli nie ma nadawcy, to poczta ma swoją utylizację w miejscowości Koluszki,
w której listy są komisyjnie otwierane. Jeżeli nie ma adresata, który odebrałby ten list,
to idzie on na niszczenie.
Z: Czy ma Pani jakieś ciekawe informacje dotyczące pracy na poczcie? Proszę trochę
opowiedzieć o nich.
PRR: Pracujemy na poczcie z tradycją. Często pracujemy pokoleniowo, na przykład:
babcia kończy – zaczyna mama. Często całe rodziny pracują
na pocztach. Mamy swoje mundury. Nie zawsze to widać, ale
panie w okienkach zawsze są

w białych bluzkach, mają

identyfikator. Listonosz zawsze w czapeczce

i ma torbę

pocztową. To wszystko jest naszą tradycją. Na początku jak
zaczęła działać poczta, jeździli tylko posłańcy między królami.
Później to się rozwijało już między prywatnymi ludźmi. W tej
chwili to już jest szybkość, prędkość, samochody, samoloty, statki
i wszystko na czas. Jeszcze, co można powiedzieć to to, że można
otworzyć prywatną pocztę, kiedy na przykład jest daleko
do najbliższej poczty. Można otworzyć własną placówkę. Świadczy
się usługi takie jak na normalnej poczcie, pracuje się dla poczty,
wszystko jest zagwarantowane przez państwo. Jest to agencja
pocztowa, własność prywatna, ale dla nas pracują. Takich miejsc
jest coraz więcej.
Z: Czy opowie Pani, jak wygląda w ogóle ta praca?
PGK: Przychodzimy rano. Jest odprawa. Samochód z Gdyni głównej przyjeżdża
z listami. Są one zapakowane w skrzynki plastikowe. Każdy dostaje w swój rejon po 3/4
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skrzynki i je układa na biurkach na bloki. Później dzielimy je na klatki i ogólnie
przygotowujemy je do roznoszenia.
Z: Teraz trochę bardziej porozmawiamy o świątecznych
tematach. Czy w okresie świątecznym jest bardzo dużo
przesyłek? – Na to pytanie już Pani wcześniej odpowiedziała.
Których jest więcej - tych zaadresowanych do mieszkańców
Polski czy zagranicy?
PGK: Jednych i drugich jest dużo. Wiele z Chin przychodzi,
ponieważ podpisaliśmy z tym krajem kontrakt. Jednak więcej
jest krajowych przesyłek, bo jest kartek świątecznych więcej,
różne firmy przesyłają życzenia i drobne upominki do stałych
klientów,

ludzie zamawiają prezenty na

święta. Tego

wszystkiego jest jeszcze 2 razy tyle co w normalne dni. Ten
punkt kulminacyjny jest około 2 tygodnie przed świętami.
Z: Czy przychodzą na pocztę dzieci, które mają listy do św. Mikołaja? Co wtedy robi się
z taką korespondencją, jeżeli brakuje na nim konkretnego adresu, jest tylko np.
Mikołaj w Laponii?
PRR: Jeżeli jest pełny adres, to wysyłamy np. do Laponii. Jeżeli jednak go nie ma,
naklejamy znaczek i tak dalej,
ale wysyłamy do rodziców i oni już się tym zajmują – spełniają marzenia.
Z: Czy chciałyby Panie jeszcze coś powiedzieć?
PRR: Na pewno to, że jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną, spędzamy razem czas nie
tylko w pracy. Mimo wszystkich stresów, obowiązków, które są wszędzie to naprawdę
jest miło i dobrze.

Na poczcie można zamówić
spersonalizowany znaczek
Rozmawiała Zuzanna Chaniewska
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Kto pierwszy ten lepszy!
Na 2 pierwsze rozwiązania czekamy do piątku 22 grudnia!
Poprawnie rozwiązane krzyżówki wraz z hasłem proszę dostarczyć do pani Joanny
Szynal-Gajewskiej.

1. Książka, z której uczymy się to...
2. Są tam wystawy i apele.
3. Może być szkolny, międzyszkolny i wojewódzki.
4. Trzymamy tam ołówki, kredki i długopisy.
5. Uczniowie go nie lubią i są z niego oceny.
6. Budynek, w którym uczymy się to...
7. Czas pomiędzy lekcjami to...

Gosia Orlikowska

