


Przepisy wi teczneś ą

Pierniczki korzenne

Składniki
● 150g masła
● 250g miodu
● 300g cukru
● 3 jajka
● 2 łyżeczki cynamonu
● 1 opakowanie przyprawy do piernika
● 1 łyżeczka sody
● 850g mąki

Dodatkowo 
● lukier do ozdoby

Przygotowanie
1.  Do  rondelka  włóż  masło,  cukier,  miód  oraz 
przyprawę  do  piernika.  Podgrzewaj,  mieszając,  aż 
składniki się roztopią (cukier nie musi się całkowicie 
rozpuścić). Zdejmij z ognia i odstaw do ostygnięcia.
2. Mąkę wymieszaj z sodą, wbij jajka i  dodaj masę 
piernikową. Ciasto zagnieść rękoma. 
3. Ciasto rozwałkuj,  podsypując mąką na grubość ok. 4-5mm.  Następnie wytnij  foremkami swoje 
ulubione wzory.  Pierniczki przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Zachowaj odstępy 
między ciastkami.
4. Pierniczki piec w temperaturze 170°C na opcji termoobieg przez ok. 8-10 minut. 
5. Ostygnięte pierniki można dowolnie udekorować. Przechowuj je w szczelnym opakowaniu. 

Herbatka zimowa

Składniki                                   
● czarna herbata
● 1-2 plastry pomarańczy
● laska cynamonu
● 4-7 goździków
● 2-3 plastry imbiru
● 1-2 łyżki miodu

Przygotowanie
1.  Zaparz  250-300ml  czarnej  herbaty  razem  z cynamonem 
i imbirem, przez ok. 3-5min.
2. Do plastrów pomarańczy wsadź goździki.
Do  herbaty  dodaj  plastry  pomarańczy  z  goździkami  oraz 
miód. 
3. Pij na gorąco.



Szybkie przekąski na sylwestra
Guacamole 

Składniki 
● 2 dojrzałe awokado
● 3 łyżki soku z limonki
● szczypta soli
● szczypta  pieprzu  (najlepiej  świeżo 

zmielonego)
● 1 łyżeczka świeżej kolendry
● 1 ząbek czosnku
● opcjonalnie szczypta papryki ostrej

Przygotowanie

Każde  awokado obieramy,  usuwamy pestkę  i  rozgniatamy widelcem (lub  ewentualnie  blenderem 
gdyby  było  zbyt  twarde)  na  pastę.  Następnie  dodajemy  przeciśnięty  przez  praskę  czosnek,  sok  
z limonki, drobniutko posiekaną kolendrę, a także szczyptę soli oraz pieprzu do smaku.

Paluchy pieczone

Składniki

● 1 szklanka jogurtu naturalnego (szukaj bez 
mleka w proszku)

● 1,5 szklanki mąki (+ ok 1/2 szkl)
●  2 łyżki syropu 

klonowego/ryżowego/melasy
●  3 łyżki sezamu
●  1/5 łyżeczki oleju do natłuszczenia blaszki 

Przygotowanie

1. Jogurt przełóż do miski.  Dodaj mąkę (początkowo 1,5 szkl),  słodzidło i wymieszaj  łyżką. 
Teraz wsyp  pół  szklanki  mąki  i  wyrób  ciasto ręką (przygotuj  jeszcze 2-3 łyżki  mąki  bo  
czasem potrzeba więcej - wszystko zależy od gęstości jogurtu).

2.  Odrywaj po kawałku i roluj paluchy (możesz wcześniej ciasto uformować w gruby wałek).  
Możesz  je  rolować  na  rozsypanych  ziarnach  sezamu.  Paluchy  układaj  na  natłuszczonej 
blaszce.

3.  Piecz w 160°C na opcji termoobieg ok. 15 min. 



Wigilijka Mi dzynarodowaę
W  naszym  liceum  co  roku  odbywa  się   Wigilia 
Międzynarodowa  organizowana  przez  panią  Aleksandrą 
Kosior-Rychlik.  Przez  ostatnie  dwa  lata  Wigilia 
Międzynarodowa  nie  mogła  się  odbyć  ze  względu  na 
pandemię. 
 Uczniowie  mogli  spróbować  tradycyjnych  świątecznych 
potraw z różnych zakątków świata. 

Spotkanie  rozpoczyna  się  składaniem  życzeń  oraz 
śpiewaniem  kolęd,  później  uczniowie  mogą  posłuchać 
o świątecznych  obyczajach  w  innych  krajach.  Tuż  po 
prezentacjach  rozpoczyna  się  międzynarodowa  uczta,  na 
której każdy może spróbować potraw i deserów z różnych 
krajów  oraz  regionów  przygotowanych  przez  uczniów 
naszej szkoły.

Przeprowadziliśmy  krótką  rozmowę  z  panią  Kosior-
Rychlik,  w  której  dowiedziałyśmy  się,  że  pomysłem 
i inspiracją  do  stworzenia  takiego  wydarzenia  była  chęć 
zapoznania młodzieży z tradycyjnymi potrawami spoza Polski. 
Inne nie znaczy gorsze - powinniśmy pamiętać, że za granicą pojawiają się inne dania, które są tak 
samo wspaniale jak nasze. Dzięki tej wigilijce uczniowie mogli poznać różne świąteczne smaki oraz  
porozmawiać  ze  sobą.  Spróbowanie  potraw  świątecznych  to  nie  jedyna  ważna  rzecz  w  tym  
wydarzeniu, integracja między uczniami jest przede wszystkim bardzo ważna oraz najbardziej cieszy 
panią Aleksandrę.

Zachęcamy  Was  do  małej  podróży 
w czasie.  Na  stronie  naszej  szkoły  możecie 
zobaczyć  zdjęcia  z  poprzednich  edycji  tej 
imprezy.  Znajdziecie  tam m.in.  fotografie  jak 
wygląda  klasyczne  krojenie  indyka  przez 
p. Dyrektora  Tadeusza  Chrószcza  oraz 
ówczesnego Prezesa Rady Rodziców  p. Pawła 
Bronikowskiego. 
https://zs1.rybnik.pl/tag/wigilia-
miedzynarodowa.

https://zs1.rybnik.pl/tag/wigilia-miedzynarodowa
https://zs1.rybnik.pl/tag/wigilia-miedzynarodowa
https://zs1.rybnik.pl/tag/wigilia-miedzynarodowa


Muzyka na Święta 
Od Last Christmas do rodzinnego kolędowania

W czasie Bożego Narodzenia i okresu przedświątecznego usłyszymy wiele hitów, np. Let it snow,  
Jingle bells, Rudolf The Red-Nosed Reindeer.  

Słuchając  zagranicznych  piosenek  nie 
skupiamy się na tekście, dlatego wielokrotnie 
nie  wiemy,  o  czym  śpiewa  wykonawca. 
Zapamiętujemy  pojedyncze  słowa,  teledysk, 
a prawdziwe  znaczenie  utworu  jest  nam 
nieznane. Jednym z takich utworów  jest “Last 
Christmas”.  Czy  wiecie  o  czym  właściwie 
jest? To utwór dotyczący smutnego rozstania 
podczas  świąt.  Mężczyzna  rozpacza  nad 
utraconą miłością życia. Jednak może zmylić 
nas  tytuł  i  teledysk.  Rozbawiona  grupa 
przyjaciół  bawi  się  w  śniegu  w  otoczeniu 
pięknych,  zimowych  widoków.  Niektóre 

źródła twierdzą, że kiedy duet Wham! przygotowywał w 1984 roku album "Music from the Edge of  
Heaven", George Michael napisał piosenkę "Last Easter", opowiadającą o parze, która rozstała się  
w Wielkanoc. Szefowie wytwórni namówili go, by nieznacznie zmienił tekst i tytuł utworu. Autor 
tekstu George Michael zmarł kilka lat temu, a dokładnie 25 grudnia 2016!

W Polsce bardzo popularne są zagraniczne świąteczne kolędy czy piosenki. 
W kąt odeszły polskie utwory. Kolędy mogą kojarzyć się staroświecko, lecz są one częścią naszej  
tradycji  świątecznej.  Rodzinna  wigilia,  stół  pełen  jedzenia,  choinka  z  prezentami  oraz  kolędy. 
Niestety jest to magiczne wyobrażenie świąt, które powoli odchodzi w zapomnienie. 

Wigilia XXI wieku? Dlaczego wiele rodzin nie 
spędza wigilii wielopokoleniowo i nie spotyka 
się na wspólnym kolędowaniu?
W  Polsce  święta  zostały  dość  mocno 
zamerykanizowane.  Brak  w  nich  pewnych 
tradycji.  Choinki  stoją  od  początku  grudnia, 
kolędy lecą od listopada, a ozdoby na choince 
nie mają już żadnej symboliki. Kolędowanie to 
jedna  z  tych  tradycji,  która  również  powoli 
odchodzi  w  zapomnienie.  Wielopokoleniowe 
kolędowanie  oznacza  budowanie  rodzinnych 
więzi.  Święta  w  czasach  pogańskich  były 
okresem,  gdzie ludzie razem się gromadzili  i  śpiewali,  jedli,  rozmawiali.  Dzisiaj  każdy je wigilie  
w najbliższym gronie, zapomina się o tradycji, rodzinie i o magii wspólnych rodzinnych świąt. Warto 



uratować przed zapomnieniem kilka tradycji, a kolędowanie do nich należy. Nie musimy cofać się do 
XII, IV wieku i chodzić po domach w przebraniach i z gwiazdą. Wystarczy się spotkać w gronie 
znajomych, pośpiewać kolędy, wspólnie spędzić czas i odnowić kontakty, które w czasie pandemii  
trochę ucierpiały. 

Tutaj macie kody QR do różnych świątecznych playlist! 

Jarmarki świąteczne
Hit czy kicz?

Jarmarki świąteczne nieustająco cieszą się bardzo dużą popularnością. Znajdziemy je w każdym 
mieście w rozmaitych formach. 

Jarmark Świąteczny w Rybniku
Na  rybnickim  rynku  odbywa  się  jarmark  świąteczny.  Znajdują  się  tam  budki  ze  świątecznymi 
ozdobami, słodyczami i prezentami. W zeszłym roku w naszym mieście pojawiło się koło młyńskie.  
Zrobiło  ono  ogromne  wrażenie  na  mieszkańcach  Rybnika.  Na  tegorocznym  jarmarku  również 
pojawiła się ta atrakcja. 

18 grudnia do naszego miasta przyjechało świąteczne 
miasteczko  Dzień  Dobry  TVN.  Rozmowę  m.in. 
z Kabaretem Młodych  Panów,  Stowarzyszeniem 17-
stka  oraz  z  Grubsonem  przeprowadziła  Dorota 
Wellman  oraz  Piotr  Wojtasik.  Pogodę  z  rybnickiej 
kopalni Ignacy zapowiedział pan Tomasz Zubilewicz. 



Jak to się zaczęło?

Tradycja  jarmarku  bożonarodzeniowego 
wywodzi się z Niemiec. Odbywały się one już 
w XIV wieku. Początkowo na targach ludzie 
byli  w stanie  zaopatrzyć  się  w  przedmioty 
związane  ze  świętami  Bożego  Narodzenia. 
Najstarszy jarmark miał swój początek 600 lat 
temu  w  Dreźnie.  W  Polsce  największe 
wydarzenie  o  takim charakterze  odbywa  się 
we  Wrocławiu.  Nasi  sąsiedzi  kochają 
świąteczne targi, a wybranie się na nie jest dla 
nich jedną z tradycji. Z Niemiec pochodzi też 
spora  część  straganów.  Możemy cieszyć  się 
produktami z Niemiec, Austrii, Litwy, Belgii, 
Holandii  czy  Francji,  które  nie  są 
ogólnodostępne. 

Dla jednych hit dla drugich kicz?
Zdania na temat jarmarków świątecznych są podzielone. Wiele osób uważa, że nie znajdziemy tam 
nic ciekawego, tylko tandetne ozdoby, zimne i stare jedzenie, niedobre grzańce, czy też ozdoby nie  
mające nic wspólnego z Bożym Narodzeniem. Odwiedzający skarżą się często także na tłumy. 
Natomiast  zwolennicy  świątecznych  targów  twierdzą,  że  jest  to  przyjemne  wydarzenie.  Daje  to 
ludziom pozytywną energię, która wprawia w dobry nastrój. Dzięki jarmarkom czują magię świąt.  
Wszystko  to  zapewniają  niesamowite  ozdoby  oraz  atrakcje,  które  można  tam  znaleźć. 
Niezapomnianych wrażeń najmłodszym dostarczają spotkania z Mikołajem i śpiewy kolędników. 

Jarmarki oferują dużo rękodzieł niekoniecznie 
związanych  ze  świętami,  świeczki,  akcesoria 
dla zwierząt i wiele innych.  Smakosze znajdą 
stoiska  z jedzeniem,  np.  z  tradycyjnymi 
daniami  świątecznymi,  słodkościami  oraz 
różnymi zimowymi napojami. Jeśli jeszcze nie 
macie  swojego  zdania  koniecznie  wybierzcie 
się na płytę naszego rynku - może znajdziecie 
tam coś dla siebie.



“Kevin sam w domu”
 Z wizyt  u Kevinaą

Kto nie zna filmu ,,Kevin sam w domu”. Zapomniany chłopiec zostaje na okres Bożego Narodzenia  
w domu  rodzinnym,  podczas  gdy  jego  krewni  wyjeżdżają  do  Francji.  Ośmiolatek  w  czasie 
nieobecności najbliższych przeżywa wiele przygód i udowadnia, że potrafi sobie poradzić w każdej  
sytuacji.  Komedia świąteczna, która od wielu lat rozbawia widzów do łez, stała się inspiracją dla  
wielu firm, a co za tym idzie źródłem ich dochodów. 
Portal  Airbnb  postanowił  wynająć  filmowy  dom  na  jedną  noc  12  grudnia.  Oferta  dotyczy 

maksymalnie  czterech  osób,  które  podczas 
pobytu  będą  miały  okazję  odtworzyć 
ulubione  sceny  z  filmu.  Budynek  został 
specjalnie  udekorowany  na  tę  okazję,  aby 
przypominać  kadry  z  filmu.  Rezerwacji 
można było dokonywać od 7 grudnia. Koszt 
pobytu  wynosi  zaledwie  25  dolarów,  czyli 
ok.100 złotych.
Firma Lego zdecydowała się wyprodukować 
zestaw  klocków  przedstawiający  dom 
Kevina.  Składa  się  on  z  4  000 elementów, 
zawiera pięć ludzików i przeznaczony jest dla 

osób dorosłych. Otwierana budowla została wyposażona w wiele detali, np.  w tym pułapki. Koszt  
zestawu wynosi ok.2 000 złotych. 
Z  okazji  30  rocznicy  świątecznego  hitu  Disney  zlecił  odtworzenie  kultowego  domu  artystce  
kulinarnej  -  Michelle Wibowo. Kobieta za pomocą  wyrobów cukierniczych stworzyła  mieszkanie 
bohatera filmu oraz wiele elementów otoczenia, które widzowie zapewne pamiętają z komedii. 
   

Filmy na wi ta ś ę
Co warto obejrzeć

Przed świętami nigdy nie ma wolnego czasu, dlatego 
gdy  nadejdzie  okazja  żeby  odpocząć,  warto  to 
wykorzystać  i  na  przykład  pooglądać  filmy 
o świątecznej tematyce.
Jednym z nich jest film „Grinch: Świąt nie będzie”, 
dla wielu osób może się wydawać, że jest to zwykła 
bajka, ale według mnie każdy z nas w tak magicznym 
czasie  powinien  poczuć  się  jak  dziecko.  Film 
nakręcony na podstawie powieści Seuessa w 1957 r. 
Parokrotnie  ekranizowana,  ostatnia  ekranizacja 
została  wydana  w  2018  roku,  na  Netflixie  można 
obejrzeć ekranizacje z 2000 roku. 



Kolejną bajka ale z pięknym przesłaniem jest film pt. ”Klaus” nakręcony w 2019 roku, dostał  Oskara 
w kategorii Najlepszego Pełnometrażowego Filmu Animowanego (dostępny na Netflixie). 
Teraz czas na film, który dla wielu osób jest klasykiem  i  nie wyobrażają sobie bez niego świąt, 
mianowicie jest nim „Kevin sam w domu”. Jedni go kochają, drudzy uważają go za przereklamowany 
i  nudny film. 
W ostatnich latach zostało nakręcone dużo filmów świątecznych, które okazują magię tego zimowego 
czasu, idealnie sprawdzą się na wieczory z herbata pod kocem i wprowadzą nas w świąteczny klimat.  
Takim filmem jest   na przykład „Last  Christmas”,  został  on zainspirowany utworem muzycznym  
zespołu Wham pt. “Last Christmas”,, który okazał się być hitem . W filmowym soundtraku zawarty 
jest przebój zespołu Wham (dostępny  na Netflixie).
Mam nadzieję, że moje propozycje filmowe się Wam spodobają i że każdy znajdzie coś dla siebie!

Szlachetna Paczka

Szlachetna paczka od 2001 pomaga potrzebującym,  którzy z 
niezależnych od siebie przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji 
materialnej.  Do  Szlachetnej  Paczki  zgłasza  się   rodziny 
i opisuje,  czego  najbardziej  potrzebują,  a  wolontariusze 
Szlachetnej  Paczki  starają  się  dostarczyć  potrzebnej  pomocy 
wraz  z  prezentami  na  święta.  Od  2016  społeczność  naszej 
szkoły również łączy siły i niesie pomoc  rodzinom, które chcą 
zmienić swoją sytuację.

Wspólnymi  siłami  złożyliśmy  paczkę  o  wartości  około 
8 tysięcy złotych! To wszystko, dzięki uczniom i pracownikom 
z  Powstańców,  z  czego  jesteśmy  bardzo  dumni.  Rodzina, 
której  pomogliśmy była  wzruszona  jakością  i  wielkością  tej 
pomocy.  

 



Drodzy Powsta cy!ń
Z okazji wi t Bo ego Narodzenia chcieliby my Wam yczyŚ ą ż ś ż ć

 du o zdrowia, rado ci i mi o ci. ż ś ł ś
Ciep ych, rodzinnych wi t oraz nadziei na lepsze jutro.ł ś ą

yczymy wam jeszcze pysznego jedzenia,Ż
wietnych prezentów, szalonego sylwestra ś

i spe nienia wszystkich marze !ł ń

Zespó  redakcyjny Gazetki Powsta czej  ł ń



 ród a Ź ł

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpodroze.onet.pl%2Faktualnosci%2Fkevin-sam-w-
domu-i-ty-mozesz-zamieszkac-w-filmowej-rezydencji
%2Fdjebgpm&psig=AOvVaw3qK33BuOlABwRS8kEoMdeJ&ust=1640349373153000&source=images&cd=v
fe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPCOhfv3-fQCFQAAAAAdAAAAABAD

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fblwmama.pl%2Fpaluchy-pieczone-dwuskladnikowe-
blw
%2F&psig=AOvVaw3W9p0JoqXP4GtykwNYJW6r&ust=1640349414628000&source=images&cd=vfe&ved=
0CAsQjRxqFwoTCPi13a75-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpoprostupycha.com.pl%2Fprzepis%2Fguacamole
%2F&psig=AOvVaw3uEnVn7eTxhUgZ6fCK28RT&ust=1640349427977000&source=images&cd=vfe&ved=0
CAsQjRxqFwoTCJDhppT4-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.radiozet.pl%2FCo-gdzie-kiedy-jak%2FOd-
kiedy-spiewamy-koledy-i-do-kiedy-spiewa-sie-je-w-kosciele-DATA-
TERMIN&psig=AOvVaw2UgODnKeVzPUGmtFelmnny&ust=1640349452852000&source=images&cd=vfe&
ved=0CAsQjRxqFwoTCKiyiaL4-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ

https://powiatdabrowski.pl/assets/images/a/koleda-ff92fa83.jpg

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwachtyrz.eu%2Frybnik-wkrotce-ruszy-jarmark-
bozonarodzeniowy
%2F&psig=AOvVaw1heP_Xf6QQS0_Ypxic61Gm&ust=1640349649962000&source=images&cd=vfe&ved=0
CAsQjRxqFwoTCLDx7sv6-fQCFQAAAAAdAAAAABAD

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdziendobry.tvn.pl%2Ftagi
%2Frybnik&psig=AOvVaw0iIQEMDP4oLQgd6UZeKv2N&ust=1640350107363000&source=images&cd=vfe
&ved=0CAsQjRxqFwoTCNjJv9n6-fQCFQAAAAAdAAAAABAD

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgrodzisknews.pl%2Fgrodziski-jarmark-swiateczny-
w-przenosi-sie-do-internetu
%2F&psig=AOvVaw3uigKiYLAndoVcnxfv8hrA&ust=1640350183262000&source=images&cd=vfe&ved=0C
AsQjRxqFwoTCKjG_f76-fQCFQAAAAAdAAAAABAD

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Foskar.com.pl%2Fwczasy%2Fniemcy%2Fjarmark-
swiateczny-
drezno&psig=AOvVaw0zazyhcZlXAyDnd5jJ9WYW&ust=1640350217446000&source=images&cd=vfe&ved
=0CAsQjRxqFwoTCJC52oz7-fQCFQAAAAAdAAAAABAD

https://images.app.goo.gl/fSiAAiqEMeHAE5BdA

https://zs1.rybnik.pl/ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpodroze.onet.pl%2Faktualnosci%2Fkevin-sam-w-domu-i-ty-mozesz-zamieszkac-w-filmowej-rezydencji%2Fdjebgpm&psig=AOvVaw3qK33BuOlABwRS8kEoMdeJ&ust=1640349373153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPCOhfv3-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpodroze.onet.pl%2Faktualnosci%2Fkevin-sam-w-domu-i-ty-mozesz-zamieszkac-w-filmowej-rezydencji%2Fdjebgpm&psig=AOvVaw3qK33BuOlABwRS8kEoMdeJ&ust=1640349373153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPCOhfv3-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpodroze.onet.pl%2Faktualnosci%2Fkevin-sam-w-domu-i-ty-mozesz-zamieszkac-w-filmowej-rezydencji%2Fdjebgpm&psig=AOvVaw3qK33BuOlABwRS8kEoMdeJ&ust=1640349373153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPCOhfv3-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Foskar.com.pl%2Fwczasy%2Fniemcy%2Fjarmark-swiateczny-drezno&psig=AOvVaw0zazyhcZlXAyDnd5jJ9WYW&ust=1640350217446000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJC52oz7-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Foskar.com.pl%2Fwczasy%2Fniemcy%2Fjarmark-swiateczny-drezno&psig=AOvVaw0zazyhcZlXAyDnd5jJ9WYW&ust=1640350217446000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJC52oz7-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Foskar.com.pl%2Fwczasy%2Fniemcy%2Fjarmark-swiateczny-drezno&psig=AOvVaw0zazyhcZlXAyDnd5jJ9WYW&ust=1640350217446000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJC52oz7-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgrodzisknews.pl%2Fgrodziski-jarmark-swiateczny-w-przenosi-sie-do-internetu%2F&psig=AOvVaw3uigKiYLAndoVcnxfv8hrA&ust=1640350183262000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKjG_f76-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgrodzisknews.pl%2Fgrodziski-jarmark-swiateczny-w-przenosi-sie-do-internetu%2F&psig=AOvVaw3uigKiYLAndoVcnxfv8hrA&ust=1640350183262000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKjG_f76-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgrodzisknews.pl%2Fgrodziski-jarmark-swiateczny-w-przenosi-sie-do-internetu%2F&psig=AOvVaw3uigKiYLAndoVcnxfv8hrA&ust=1640350183262000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKjG_f76-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdziendobry.tvn.pl%2Ftagi%2Frybnik&psig=AOvVaw0iIQEMDP4oLQgd6UZeKv2N&ust=1640350107363000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNjJv9n6-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdziendobry.tvn.pl%2Ftagi%2Frybnik&psig=AOvVaw0iIQEMDP4oLQgd6UZeKv2N&ust=1640350107363000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNjJv9n6-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdziendobry.tvn.pl%2Ftagi%2Frybnik&psig=AOvVaw0iIQEMDP4oLQgd6UZeKv2N&ust=1640350107363000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNjJv9n6-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwachtyrz.eu%2Frybnik-wkrotce-ruszy-jarmark-bozonarodzeniowy%2F&psig=AOvVaw1heP_Xf6QQS0_Ypxic61Gm&ust=1640349649962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDx7sv6-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwachtyrz.eu%2Frybnik-wkrotce-ruszy-jarmark-bozonarodzeniowy%2F&psig=AOvVaw1heP_Xf6QQS0_Ypxic61Gm&ust=1640349649962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDx7sv6-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwachtyrz.eu%2Frybnik-wkrotce-ruszy-jarmark-bozonarodzeniowy%2F&psig=AOvVaw1heP_Xf6QQS0_Ypxic61Gm&ust=1640349649962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLDx7sv6-fQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://powiatdabrowski.pl/assets/images/a/koleda-ff92fa83.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.radiozet.pl%2FCo-gdzie-kiedy-jak%2FOd-kiedy-spiewamy-koledy-i-do-kiedy-spiewa-sie-je-w-kosciele-DATA-TERMIN&psig=AOvVaw2UgODnKeVzPUGmtFelmnny&ust=1640349452852000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKiyiaL4-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.radiozet.pl%2FCo-gdzie-kiedy-jak%2FOd-kiedy-spiewamy-koledy-i-do-kiedy-spiewa-sie-je-w-kosciele-DATA-TERMIN&psig=AOvVaw2UgODnKeVzPUGmtFelmnny&ust=1640349452852000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKiyiaL4-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.radiozet.pl%2FCo-gdzie-kiedy-jak%2FOd-kiedy-spiewamy-koledy-i-do-kiedy-spiewa-sie-je-w-kosciele-DATA-TERMIN&psig=AOvVaw2UgODnKeVzPUGmtFelmnny&ust=1640349452852000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKiyiaL4-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpoprostupycha.com.pl%2Fprzepis%2Fguacamole%2F&psig=AOvVaw3uEnVn7eTxhUgZ6fCK28RT&ust=1640349427977000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDhppT4-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpoprostupycha.com.pl%2Fprzepis%2Fguacamole%2F&psig=AOvVaw3uEnVn7eTxhUgZ6fCK28RT&ust=1640349427977000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDhppT4-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpoprostupycha.com.pl%2Fprzepis%2Fguacamole%2F&psig=AOvVaw3uEnVn7eTxhUgZ6fCK28RT&ust=1640349427977000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJDhppT4-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fblwmama.pl%2Fpaluchy-pieczone-dwuskladnikowe-blw%2F&psig=AOvVaw3W9p0JoqXP4GtykwNYJW6r&ust=1640349414628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPi13a75-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fblwmama.pl%2Fpaluchy-pieczone-dwuskladnikowe-blw%2F&psig=AOvVaw3W9p0JoqXP4GtykwNYJW6r&ust=1640349414628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPi13a75-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fblwmama.pl%2Fpaluchy-pieczone-dwuskladnikowe-blw%2F&psig=AOvVaw3W9p0JoqXP4GtykwNYJW6r&ust=1640349414628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPi13a75-fQCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://zs1.rybnik.pl/
https://images.app.goo.gl/fSiAAiqEMeHAE5BdA

