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WITAJCIE GORĄCO! Przed Wami, drodzy czytelnicy, kolejne wydanie naszego 

szkolnego pisemka „INNA”. Być może za oknem śnieg,  a Wy zrobiliście już 

bałwana (lub obliczyliście jego objętość ), przystroiliście dom i ze 

zniecierpliwieniem oczekujecie świąt. Ten numer „INNEJ” wprowadzi Was                 

w radosny nastrój tego czasu. Zapraszamy do lektury! 

 

A co w numerze? 

 AKTUALNOŚCI 

 GALERIA 

 BOŻE NARODZENIE 

 DOKARMIANIE 
PTAKÓW ZIMĄ  

 SPORT 

 ZIMOWA TWÓRCZOŚĆ 

 KONKURSY  

 DOWCIPY I SUCHARY 

 KALENDARZ  
 

 

 

WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ REALNY WPŁYW NA KSZTAŁT PISEMKA, 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 



 

 II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej 
 

Dnia 11 października 2013 r. w Oleśnicy odbył się finał Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej „Piłkarska 
Kadra Czeka”. W tegorocznej edycji wzięło udział 10 drużyn. Do finału zakwalifikowali się zwycięzcy 
grup eliminacyjnych tj. Publiczne Gimnazjum ze Skórca, Wiśniewa i  Wodyń. W poszczególnych 
meczach padły następujące rozstrzygnięcia: 

 
PG Wodynie – PG Skórzec 0:0 
PG Skórzec – PG Wiśniew 1:0 
PG Wodynie – PG Wiśniew 1:1 
 

Wcześniej w grupie eliminacyjnej zawodnicy z Wodyń wygrali z PG Żeliszew 4:0 oraz PG w Stoku 

Lackim – 4:1.  

 

Zwycięzcami Turnieju okazali się piłkarze ze Skórca, którzy wyprzedzili Wodynie oraz Wiśniew. 

 

 

 Dzień Edukacji Narodowej 
 

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to okazja, kiedy szczególnie pamiętamy o 
nauczycielach, pracownikach szkoły oraz wszystkich osobach związanych z edukacją. W naszej szkole 

odbyła się okolicznościowa akademia, przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 
pod kierunkiem pań: Agnieszki Piwowarczyk i Iwony Pawlak. Podczas uroczystości był czas na życzenia 

oraz wspomnienia z czasu młodości wszystkich pracowników szkoły. 

 

 

 Warsztaty fotograficzne 
 

17 października grupa uczniów z gimnazjum wzięła udział w warsztatach fotograficznych, 
zorganizowanych przez GOK w Wodyniach przy współpracy z  Miejskim Ośrodkiem  Kultury w 

Siedlcach. Warsztaty prowadził pan Andrzej Ruciński, który opowiedział o swojej pracy w MOK-u oraz 

o swoich doświadczeniach związanych z fotografią. Następnie uczniowie mogli zwiedzić Akademię 
Sztuk Piękna 7. Na zakończenie podziwiali wystawę fotografii Adama Pańczucha „Karczeby” oraz 

obejrzeli film o historii Siedlec, widzianej oczami fotografa Adama Gancwola - Ganiewskiego. 

 
 

 Wycieczka do Częstochowy 
 
W dniach 9-10 października w Częstochowie miał miejsce XIII zjazd szkół noszących imię Jana Pawła 

II. Nasze gimnazjum po raz pierwszy uczestniczyło w  tym modlitewnym spotkaniu. Szkołę 

reprezentowała grupa 37 uczniów i trzech opiekunów: p. Stanisławę Urbanek, p. Alinę Zarankiewicz i 
p. Elżbietę Szostek. 

 Na pielgrzymkę wyruszyliśmy 9 października w godzinach popołudniowych, a już o 20.00 
uczestniczyliśmy w nabożeństwie modlitewnym, następnie w apelu Jasnogórskim przed cudownym 

obrazem Matki Boskiej. 
Następnego dnia od godzin porannych  na Jasnej Górze zgromadziła się młodzież szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych uczelni z całej Polski. Przybyli także uczniowie                

z Litwy. Łącznie było nas ok. 17 tysięcy. Ogromna rzesza uczniów i  studentów, reprezentująca 498 
placówek oświatowych  im. Jana Pawła  II,  w tym 398 szkół prezentowało swoje piękne, 

różnobarwne poczty sztandarowe. Równie wspaniale prezentował się nasz sztandar, a jako że szkoła 
po raz pierwszy uczestnicząca w pielgrzymce , sztandar został sfotografowany i będzie umieszczony                 

w albumie sztandarów szkół im. Jana Pawła II. 

Przed godziną 11.00 poczty sztandarowe zostały ustawione na wałach,  a pozostali uczestnicy na 
błoniach Jasnogórskich. Równo o 11.00 rozpoczęła się uroczysta msza św., którą celebrował biskup 

Henryk Tomasik. Piękna homilia, wspólne śpiewy pieśni poświęconych naszemu patronowi sprawiły, że 
poczuliśmy ogromną dumę, że jesteśmy członkami tej wielkiej rodziny szkół Jana Pawła II. 



 

 Ślubowanie 

 

W tym roku przywitanie uczniów klas pierwszych miało inny charakter niż latach ubiegłych. Nie były to 

wesołe zabawy, a doniosła uroczystość ślubowania. Uczniowie usłyszeli ważne słowa naszego patrona 
– Jana Pawła II oraz złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie pierwszoklasiści i ich 

wychowawczynie przedstawili swoje klas, prezentując przygotowane wcześniej herby i piosenki. 
Jeszcze raz witamy pierwszaki w murach naszej szkoły. 

 

 

 Złote gody 

 

27 X 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wodyniach odbyła się niezwykła uroczystość. Tego 
dnia dziesięć par małżeńskich z terenu naszej gminy obchodziło jubileusz „złotych godów”. 

Z kolei nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Wodyniach pod opieką                    
p. Anny Kielak. Celem przedstawienia było ukazanie piękna miłości, rozwijania uczuć i szacunku dla 

ludzi starszych oraz zaprezentowanie poezji o tematyce miłosnej. Nasi uczniowie stanęli na wysokości 
zadania i godnie reprezentowali naszą szkołę. Dostarczyli wielu wzruszeń czcigodnym jubilatom, wielu 

z nich zakręciła się łezka w oku. Część artystyczną uświetniły piosenki w wykonaniu Patrycji Wróbel, 
Izy Krzyzińskiej oraz Igora Pawlaka. Utwór „Ave Maria” zagrał uczeń klasy I b Mateusz Pawlak. 

 

 

 

 11 listopada 

 

11 listopada świętowaliśmy 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tej okazji w naszej 

szkole miała miejsce okolicznościowa akademia przygotowana przez uczniów gimnazjum pod 
kierunkiem pań Barbary Kuć i Urszuli Skiermunt. Była to okazja to przypomnienia sobie historii i 

zastanowienia się nad własnym patriotyzmem.  
Uczniowie wystąpili również w GOK-u w Wodyniach, prezentując program poświęcony Józefowi 

Piłsudskiemu – twórcy niepodległej Polski. 

 
 

 

 
Samorząd Uczniowski zorganizował wiele akcji, m.in.:  
 
 

 Dzień Misia 
 Dzień Życzliwości 
 Mikołajki 
 Zbiórka suchej żywności 
 Dyskoteki: otrzęsinowa i andrzejkowa. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
Boże Narodzenie, święto pełne uroku zwłaszcza, gdy białe i śnieżne. Obchodzone od IV wieku jako 
święto liturgiczne w dniu 25 grudnia jest raczej symboliczną datą upamiętniającą narodziny Jezusa, 
gdyż faktyczna data Jego urodzin nie jest znana. Poprzedza je czterotygodniowy Adwent zakończony 
Wigilią i Pasterką. W okresie średniowiecza obchodzone hucznie i wesoło, z czasem radości zaczęła 
towarzyszyć nutka zadumy i refleksja na temat życia jako ziemskiej pielgrzymki w drodze do 
zbawienia.  
W XVII wieku zaczęła kształtować się tradycja, jaką znamy do dziś. Składają się na nią spotkania                        
z rodziną przy wspólnych stołach, zwłaszcza wigilijnym, na którym nie może zabraknąć opłatka, 
składanie sobie życzeń, obdarowywanie się prezentami, choinka i wspólne śpiewanie kolęd. 
W głównej mierze jest to święto rodzinne, ale do pięknej tradycji należy obecność na stole pustego 
nakrycia, czekającego na niespodziewanego gościa. 

 
Zwyczaje 

Aniołek. W niektórych regionach Polski w okresie świątecznym prezenty 
przynosi nie Mikołaj, lecz Aniołek. Postać Anioła zdobi też często czubek 
choinki. Anioł jest także postacią w jasełkach i szopkach. 
Betlejem krakowskie. Szopki krakowskie swój początek biorą                           
w XIX wieku. Rękodzieła krakowskich rzemieślników były sceną 
kukiełkowych widowisk, najczęściej opartych na wzorach krakowskiej 
architektury, Kościele Mariackim, Wawelu czy Barbakanie. Z czasem ich 
tworzenie stało się sztuką. Do dziś urządzane są konkursy na 
najpiękniejszą szopkę. Odbywa się to na krakowskim rynku pod 
pomnikiem Adama Mickiewicza w dniu jego imienin, który jest dniem 
Wigilii. 
Jemioła. Powieszona nad drzwiami, zapewnia pokój, miłość i szczęście domowi. Z Anglii 
przywędrował zwyczaj całowania się pod jemiołą, co mężczyźnie zapewnić miało płodność, 
bo roślina ta uważana była za afrodyzjak o magicznych właściwościach. 
Jasełka, czyli szopka. Budowę pierwszej szopki przypisuje się św. Franciszkowi z Asyżu, który 
jakoby miał ją ustawić na leśnej polanie. Szopka zawierała figury bohaterów wigilijnych, a 
towarzyszyły im żywe zwierzęta. Przedsięwzięcie znalazło naśladowców i dało początek 



nowemu zwyczajowi. Rozpowszechniły go zakony franciszkańskie. Na wzór pierwszej szopki 
powstawały kolejne, urozmaicane coraz liczniejszymi figurami, często ruchomymi.  
W XIX wieku w Polsce znane już byty szopki z tysiącami ruchomych figur. Przedstawiały sceny 
z narodzin Jezusa, w okresie późniejszym wzbogacano nowymi postaciami i scenami. Szopkę, 
czyli Jasełka z czasem ożywiono kukiełkami, potem ludźmi, pieśnią i muzyką, przekształcając 
ją w widowisko. 
 

Kolędnicy. W wielu regionach swa 
wędrówkę po domach rozpoczynali już 
w trzecim tygodniu Adwentu 
kolędnicy. Byli to przeważnie dorośli 
ludzie. Za drobne i dobrowolne datki 
przedstawiający schematyczne 
widowiska, wzbogacane pieśniami.                                                                          
Z czasem wyspecjalizowali się                                 
w niektórych, tworząc grupy.  
Najciekawsze przedstawienia 
organizowali kolędnicy „z Herodem" i 
od tych przedstawień nazwano ich 

Herodami. Postaciami scenariuszy zwykle bywali Herod, Żyd, żołnierz, śmierć, diabeł i dziad, 
odgrywający scenę śmierci Heroda i zesłania go na męki piekielne za rzeź niewiniątek. Inne 
grupy chodziły z gwiazdą, turoniem i  kozą. 
Liczba osób. Jednym z bardzo przestrzeganych zwyczajów była liczba osób przy wigilijnym 
stole. Trzynastym biesiadnikiem Ostatniej Wieczerzy był Judasz, unikano więc zwłaszcza 
liczby 13, traktując ją jako feralną i wróżącą nieszczęście. Zwyczaj nakazywał, by do 
wigilijnego stołu zasiadała parzysta liczba osób. 
Puste miejsce. Według tradycji przy wigilijnym stole zostawia się zawsze wolne miejsce i 
puste nakrycie. W dawnych czasach wierzono, że miejsce to zajmować będą dusze bliskich, 
którzy już odeszli, a w tę jedną noc wolno im przyjść w odwiedziny. Stąd także nie sprzątano 
po kolacji, zostawiając do rana zastawiony stół. Dziś wolne miejsce i nakrycie czeka na 
zbłąkanego wędrowca, który w ten wieczór będzie traktowany jak członek rodziny. 
Szopki kościelne. Żłobek. Zwyczaj dekorowania kościołów realistyczną sceną obrazującą 
przyjście na świat Jezusa w betlejemskiej stajence. 
Wigilijne potrawy. W zależności od regionu i stanu majątkowego liczba ich zmieniała się. 
U magnatów i w bogatych dworach potraw było dwanaście, przy czym wszystkie podane 
rodzaje ryb liczone były jako jedna potrawa. W dworkach szlacheckich liczba wahała się od 
siedmiu do dziewięciu. W chłopskich chatach była skromniejsza. Liczby 7, 9, 12 miały swoją 
symbolikę - siedem dni tygodnia, dziewięć anielskich chórów, dwunastu apostołów. 
Pilnowano też w miarę możliwości zasiadania wg starszeństwa, by w tej kolejności odchodzić 
ze świata. Na stole nie mogło zabraknąć potraw z maku zapewniających dostatek tak liczny, 
jak ziarna w makowce. Nieodzowne były tez orzechy, symbolu urodzaju i miłości. 
Zwierzęta. Nocy wigilijnej przypisywano zawsze magiczne właściwości. Wierzono, ze na te 
jedna noc w roku zwierzęta otrzymują duszę i dar mowy by moc w pełni cieszyć się                                   
z misterium narodzin Jezusa. Dlatego również podawano im opłatek. 
 
 

 



 

 

Mimo że zima ciągle nas rozpieszcza, 

pamiętajmy o naszych „braciach mniejszych”! 

Ptaki, które spotykamy na balkonie lub w ogrodzie, chętnie zjedzą z naszego karmnika 
nasiona słonecznika, maku, siemienia lnianego, prosa murzyńskiego, pszenicy, kukurydzy 
oraz rzepaku i rzepiku. Nie pogardzą również wszelkiego rodzaju orzechami, drobno 
siekanymi jabłkami, rodzynkami a nawet owocami z kompotów. Najlepiej z nasion zrobić 
mieszankę tak, aby różne gatunki ptaków mogły coś  dla siebie wybrać. Sikorkom podajemy 
surową słoninę – bez soli i przypraw. Ptaki wodne, takie jak łabędzie, kaczki i łyski chętnie 
zjadają paszę dla kur, kaczek i gęsi, gotowane ziemniaki, tartą marchew, brokuły, płatki 
owsiane oraz gotowane kasze i ryż. Wszystko to podajemy dobrze rozdrobnione i 
wysypujemy na – w miarę możliwości – odśnieżony teren.  
 
Nie podawajmy świeżego chleba, gdyż nie jest to najzdrowszy pokarm dla ptaków. 
Jeżeli już podajemy pieczywo to najlepiej, gdy jest ono czerstwe i bardzo dobrze 
rozdrobnione.  
 
Pamiętajmy, że ptaki w karmniku są narażone na różnego rodzaju ptasie choroby.  Bardzo 
ważne jest, aby miejsce, w którym karmimy ptaki było regularnie sprzątane. Pokarm 
niezjedzony usuwamy, gdyż zepsuty jest szkodliwy dla ptaków. Starajmy się sypać do 
karmnika tyle pokarmu, aby był na bieżąco sprzątany. Pamiętajmy, żeby nie podawać 
resztek z naszego stołu, które zawierają sól i inne przyprawy 
 



 
Za nami już prawie połowa sezonu piłkarskich zmagań na wyspach brytyjskich a w czołówce 
tabeli coraz większy ścisk.  Po zakończeniu 16 kolejki pozycję lidera nadal utrzymuje Arsenal 
Londyn, który nie zyskał w ostatnim meczu punktów, jednak nadal ma ich 35. Niespodzianką 
była porażka Kanonierów w starciu z ekipą Manchesteru City, która po golach Aguero, 
Zabalety,  Fernandinho, Sily i Toure rozgromiła podopiecznych Wengera 6:3. Topnieje 
również przewaga Londyńczyków w stosunku do Liverpool’u oraz drugiej ekipy z Londynu – 
Chelsea. Obie drużyny mają jedynie dwa punkty straty do obecnego lidera. Jednak to ekipie 
The Blues przyjdzie w kolejnym meczu zawalczyć o punkty z Arsenalem. To jakże interesujące 
widowisko będziemy mieli okazję obejrzeć jeszcze przed świętami! Kolejne zespoły                                
w czołówce w tabeli to Manchester City (32)  i Everton (31).  
Trójka najlepszych ligowych strzelców to Luis Suarez z szesnastoma trafieniami na koncie. 
Zawodnik Liverpool’u, który w ubiegłym sezonie sam „wygryzł się” z rywalizacji” nie ma 
najwyraźniej zamiaru spocząć na laurach i będzie walczył o miano najlepszego strzelca. Zaraz 
po nim reprezentant Manchesteru City – Kun Aguero z trzema trafieniami mniej. Najlepszą 
trójkę zamyka zawodnik Liverpool F.C – DaniSturridge, który w tym sezonie zaliczył 9 celnych 
trafień. 
 

 

 
 
 Podział na grupy: 
 
 A: Brazylia, Chorwacja, Meksyk, Kamerun 
 B: Hiszpania, Holandia, Chile, Australia 
 C: Kolumbia, Grecja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Japonia 
 D: Urugwaj, Kostaryka, Anglia, Włochy 
 E: Szwajcaria, Ekwador, Francja, Honduras 
 F: Argentyna, Bośnia i Hercegowina, Iran, Nigeria 
 G: Niemcy, Portugalia, Ghana, USA 
 H: Belgia, Algieria, Rosja, Korea Południowa 
 
 
 
W meczu otwarcia mundialu zmierzą się Brazylia i Chorwacja. Odbędzie się on 12 czerwca 
o 22.00 w São Paulo. 
 
 
 

 



 
 
JOSEPH VON EICHENDORFF 

 
Boże Narodzenie 
Pusty rynek. Nad dachami 
Gwiazda. Świeci każdy dom. 
W zamyśleniu, uliczkami,  
Idę, tuląc świętość świąt. 
 
Wielobarwne w oknach błyski 

I zabawek kusi czar.  
Radość dzieci, śpiew kołyski,  
Trwa kruchego szczęścia dar.  

 
Więc opuszczam mury miasta,  
Idę polom białym rad.  
Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta:  

Jak jest wielki cichy świat!  
 
Gwiazdy niby łyżwy krzeszą 
Śnieżne iskry, cudów blask. 
Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą — 
Czasie pełen Bożych łask! 

 

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI 

 
Ukochanej Matce - Krzysztof 

Nie patrz w tył - to dziecięctwo taka otchłań, 

a na płacz jej za wiele. 
Jakby kantyczki dziecinnej odgłos znów cię 
napotkał, 
kantyczki śpiewanej w którąś śnieżną 
niedzielę. 
To dławi - te święta świerkowej pieśni, 
śnieży śnieg, po którym przeszło już tyle 

ludzi. 
Omotany w śnieżyce innych aniołów, 
śmiertelnych, nie śnij, 
W dniach, w kopułach blaszanych nagle się 
zbudzisz. 
Pieśń prymitywna - kto ją obudzi, nie budź. 
Odpadły skrzydła nocy świętej, odpadły 

bogom. 
Inne już gwiazdy - z lodu - przyprawione 
niebu. 
To tekturowy smok zwęglony od łez 
ciągnie z szelestem sypiący popiołem ogon. 

 

KS. JAN TWARDOWSKI 

 
Dawna wigilia 
Przyszła mi na wigilię zziębnięta 
głuchociemna 

z gwiazdą jak z jasną twarzą --- wigilia 
przedwojenna 
z domem co został jeszcze na cienkiej 

fotografii 
z sercem co nigdy umrzeć porządnie nie 

potrafi 
z niemądrym bardzo piórem skrobiącym w 
kałamarzu 
z przedpotopowym świętym z Piłsudskim w 

kalendarzu 
z mamusią co od nieszczęść zasłonić chciała 
łzami 
podając barszcz czerwony co śmieszył nas 
uszkami 
z lampką z czajnikiem starym wydartym 
chyba niebu 

z całą rodziną jeszcze to znaczy sprzed 

pogrzebów 
Nad stołem mym samotnym zwiesiła czułą 
głowę 
Nad wszystkie figi z makiem --- dziś już 
posoborowe 

 
Przyszła usiadła sobie. Jak żołnierz pomilczała 
Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi 
podała. 
 

MATKA TERESA Z KALKUTY 
 
Wtedy jest Boże Narodzenie 
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego 
brata  

i wyciągasz do niego ręce,  
jest Boże Narodzenie. 
 

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,  
jest Boże Narodzenie. 
 
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,  
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi 
w ich samotności,  

jest Boże Narodzenie. 
 
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei 
"więźniom",  

tym, którzy są przytłoczeni ciężarem 

fizycznego,  
moralnego i duchowego ubóstwa,  

jest Boże Narodzenie. 
 
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, 
jak bardzo znikome są twoje możliwości 
i jak wielka jest twoja słabość,  
jest Boże Narodzenie. 
 

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg 
pokochał innych przez ciebie, 
 

Zawsze wtedy, 
jest Boże Narodzenie. 
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                            *** 

Usiadłam przy piecu, dobrą powieść czytam,  

a tam hen daleko śnieżna zamieć huczy. 

Tak mi dobrze i ciepło, w świat fikcji uciekam, 

a tam pośród boru ktoś o chlebie marzy. 

To mała dziewczynka, ta z baśni Andersena, 

co zapałką świecąc, do raju wkroczyła. 

To ona, nie wiedząc, kim na świecie była,  

z swym losem pogodzona, serca nasze zdobyła. 

Jej ubranko zbyt  liche na ten wieczór mroźny, 

warkoczyki drobne i te łzy dziecięce do buzi przymarzły. 

O, niedobry świecie, kochasz tylko złoto, 

masz najdroższe perły, a rzucasz je w błoto! 

To nie zamieć straszna ani mróz siarczysty, 

lecz serca nieczułe dziewczę zatraciły. 

Ona teraz daleko, tam gdzie słońce wieczne, 

siedzi na kolanach babci zupełnie bezpiecznie. 

Toczysz się i toczysz ziemska harda bryło, 

Zapominasz o swych dzieciach, jakby ich nie było. 

Zapomniałeś  małe dziecię, które z zimna ginie. 

Oj , niedobryś, Ty dla biednych, kostniejący świecie! 

 

                       Narodziny Jezusa  
 

W małej mieścinie, Betlejem nazwanej, w ubogiej stajence,  
na wilgotnym sianie narodził się Chrystus – Pan świata wszystkiego. 
Maryja z Józefem radośnie śpiewają, a Trzej Królowie hołd Mu oddają. 
Przybywszy pasterze za niebiańską gwiazdą, padli na kolana przed kolebką małą. 
A dziecię maleńkie nieświadome tego leży na sianeczku i śmieje się szczerze. 
Choć stajenka licha miejscem Twych narodzin, Tyś największy z ludzi nawet jeśliś w żłobie. 
Jezusie maleńki, ogrzej nasze serca, by miłość prawdziwa nieobca nam była.  

Kasia Doroba 
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„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.”  
                                                              ~ Johann Wolfgang Goethe  

 
 

 RACHMISTRZ 
 
W tym roku odbyła się kolejna edycja tego konkursu matematycznego. 
Miał on dwa etapy: szkolny i gminny. W pierwszym etapie wzięli udział 
chętni uczniowie  z dwóch szkół: Gimnazjum w Wodyniach i Gimnazjum                  
w Seroczynie. Do drugiego przystąpili najlepsi. Miał on miejsce               
4 grudnia b.r.. Wyniki nie są jeszcze znane, ale cały czas trzymamy kciuki 
za naszych (licznych) reprezentantów.  
 
 

 ZEBRA 
 

Kolejny konkurs matematyczny, w którym wzięli 
udział matematycy z naszej szkoły. Była to jego 
pierwsza edycja. Przystąpiliśmy do niej razem z 
naszymi młodszymi kolegami ze Szkoły 
Podstawowej                            w Wodyniach. Miało 
to miejsce 26 listopada 2013r. Test składał się z 
zadań zamkniętych, ale mimo to trzeba było sporo wysiłku, aby rozwiązać je poprawnie.  
 
 

 Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 
 
Konkursy chemiczne odbywają się bardzo rzadko.  Ten był 
skierowany do uczniów powiatu siedleckiego. Etap szkolny miał 
miejsce 28 listopada. Test pisało 7 osób z klas III naszego 
gimnazjum. Niestety, tylko jedynie jedna uczennica uzyskała 
awans do  następnego etapu.  
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KALENDARZ ŚWIĄT (nie)TYPOWYCH NA  

GRUDZIEŃ i STYCZEŃ  

 
Pierwszy tydzień grudnia – Europejski Tydzień Autyzmu 
1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS 
2 grudnia – Światowy Dzień Walki z Uciskiem 
3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych, Dzień Naftowca i Gazownika 
4 grudnia – Dzień Górnika i Naftowca - Barbórka 
5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
6 grudnia – Mikołajki, Dzień Anioła 
7 grudnia – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego 
8 grudnia – Dzień Kupca 
9 grudnia – Międzynarodowy Dzień Przeciw Korupcji 
10 grudnia – Dzień Odlewnika, Dzień Bota, Dzień Praw Człowieka 
11 grudnia – Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich, Dzień Chruścików 
12 grudnia – Święto Konstytucji Rosji 
13 grudnia – Dzień Księgarza i Telewizji dla Dzieci 
14 grudnia – Rocznica zamachu butowego na George'a Busha 
15 grudnia – Dzień Palenia Świec dla Aniołków 
17 grudnia – Dzień bez przekleństw 
18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Emigrantów 
19 grudnia – Dzień Współpracy Południe-Południe 
20 grudnia – Dzień Ryby 
21 grudnia – Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek 
23 grudnia – Światowy Dzień Snowboardu 
24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia, Dzień Raju 
25 grudnia – Boże Narodzenie, Dzień Kuaid-e-Azama 
26 grudnia – Dzień rzucania owsem w wieśniaków 
27 grudnia – Dzień odpoczynku po świętach 
28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Pocałunku 
29 grudnia – Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej 

    30 grudnia – Dzień Serka Wiejskiego, Dzień José Rizala, Międzynarodowy Przedostatni Dzień Roku 
31 grudnia – Dzień bez bielizny, Sylwester 
 
Drugi poniedziałek stycznia – Dzień Sprzątania Biurka  
Ostatnia niedziela stycznia – Światowy Dzień Trędowatych  
 
1 stycznia – Światowy Dzień Kaca, Dzień Domeny Publicznej, Światowy Dzień Pokoju 
2 stycznia – Dzień Przodków na Haiti  
3 stycznia – Święto Powstania Ludowego w Burkina Faso  
4 stycznia – Urodziny króla Samoa, Święto Niepodległości Mjanmy  
5 stycznia – Joma Shinji w Japonii  
6 stycznia – Trzech Króli, Światowy Dzień Pocałunku, Dzień Filatelisty 
7 stycznia – Dzień Dziwaka 
8 stycznia – Dzień Elvisa Presleya , Dzień tych co najbardziej się Kochają 
9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody, Dzień Kierowców Ciężarówek 
10 stycznia – Święto Suwerenności Ludowej (Benin)  
11 styczna – Dzień Wegetarianów  
13 stycznia – Dzień wzajemnej Adoracji 
14 stycznia – Dzień Osób Nieśmiałych, Dzień Ukrytej Miłości 



15 stycznia – Dzień Wikipedii 
16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw 
17 stycznia – Dzień Wszystkich Fajnych, Dzień Dialogu z Judaizmem 
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka 
19 stycznia – Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej 
20 stycznia – Dzień Męczenników (Azerbejdżan)  
21 stycznia – Dzień Babci, Dzień Errola Barrowa na Barbados 
22 stycznia – Dzień Dziadka, Dzień Jedności Ukrainy 
23 stycznia – Dzień Najbardziej Kochanych, Dzień bez Opakowań Foliowych 
24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 
25 stycznia – Dzień Kryptologii, Dzień Sekretarki i Asystentki 
26 stycznia – Światowy Dzień Celnictwa, Dzień Transplantologii 
27 stycznia – Dzień Dialogu z Islamem, Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu, Światowy Dzień 
Trędowatych 
28 stycznia – Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej 
29 stycznia – Dzień Męczenników (Nepal)  
30 stycznia – Dzień Martyrsów (Indie)  
31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania (obchodzony także 24 czerwca) 
 

 

 
 

Niech magiczna noc wigilijnego 
wieczoru przyniesie Wam spokój i 

radość.  
Niech każda chwila świąt Bożego 

Narodzenia żyje własnym 
pięknem, 

a Nowy 2013 Rok obdaruje 
pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych świąt Bożego 
Narodzenia, 

niech spełniają się wszystkie 
marzenia. 

  
    Życzy Zespół Redakcyjny gazetki „INNA” 
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