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Serdecznych spotkań rodzinnych,
pukania do drzwi,
przyjaznych twarzy,
dużo radości,
serdecznych objęć, pocałunków,
szczęśliwych wspomnień,
aby Święta były właśnie tym,
czym powinny być - odrobiną
ciepła w środku zimy,
światłem w mroku...
Dużo uśmiechu, siły i wytrwałości
w dążeniu do celu sukcesów w pracy,
tylko słonecznych dni, przyjaźni, miłości
i wielu buziaków i aby ten rok WAS uskrzydlił.
                    Wraz z Gazetą.pl życzy REDAKCJA  ZITAJTA!

Czego zapomniały bałwanki?

*Świąteczne tradycje
bożonarodzeniowe

*Boże Narodzenie to czas dla rodziny.
Refleksje nastolatki
  
*Jedzie święty Mikołaj, białą brodą
świeci...- historia św. Mikołaja

* Świąteczne opowiadanie

*Książki to idealny prezent na święta!
Nasze propozycje

*Przepis na pyszne ciasto

*Uśmiechnij się!

*Rusz głową!

.... i wiele więcej!

  Grudzień pachnie nadzieją na cud
                                                                      Kaja Kowalska

U.N.
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       Świąteczne tradycje bożonarodzeniowe

Boże Narodzenie to święto, które obchodzimy w szczególny sposób, a tradycje z nim związane pielęgnujemy
do czasów obecnych. Myślę, że warto przypomnieć niektóre z nich.
1.Ubieranie choinki.
Pewnie każdy z Was kilka dni przed świętami lub w wieczór wigilijny stroi choinkę. Przyozdabiamy ją 
bombkami, kolorowymi światełkami oraz błyszczącymi łańcuchami.  Na czubek  drzewka  zakładamy gwiazdę.
2.Dzielenie się opłatkiem.
Przed wieczerzą wigilijną dzielimy się opłatkiem. W tym momencie składamy sobie życzenia ciesząc się ze
spotkania z rodziną. Przełamany biały opłatek to symbol pojednania, przebaczenia, a także  znak wyrażający
przyjaźń i miłość.
3.Przygotowanie wieczerzy wigilijnej.
W dzień wigilijny przygotujemy tradycyjne polskie potrawy. Pod obrus kładziemy trochę sianka, rozstawiamy
zastawę pamiętając o dodatkowym nakryciu dla niespodziewanego gościa. Kiedy na niebie zabłyśnie pierwsza
gwiazda zaczynamy kolację. Na stole jest czerwony barszcz z uszkami, smażony karp, pierogi z kapustą i
grzybami, kluski z makiem, kompot z suszonych owoców, pierniczki oraz wiele innych potraw. Potem śpiewamy
kolędy, a do najbardziej znanych należą: „Bóg się rodzi”, „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”,
„Cicha noc” czy „Dzisiaj w Betlejem”.
4. Prezenty.
Wieczorem otwieramy prezenty, które znajdujemy pod choinką. Czasami, szczególnie tam, gdzie są małe
dzieci, podarunki przynosi Mikołaj.
5.Pasterka
O północy z 24. na 25.  grudnia w kościołach odprawiana jest uroczysta msza święta zwana Pasterką.
Śpiewamy wtedy kolędy oraz podziwiamy szopkę, którą wypełniają postacie świętej rodziny, pasterzy, zwierząt i
aniołów.
6. Spotkania z rodziną.
Okres świąteczny to także czas spotkań rodzinnych, czy to w gronie najbliższych, czy dalszych krewnych, to
czas przeznaczony na odpoczynek i refleksję.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!                                                                     Michalina Jaworska
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   Tradycje bożonarodzeniowe 
            w różnych krajach

Wiele krajów na świecie obchodzi Boże Narodzenie,
lecz każde świętuje je troszkę inaczej, oto 2
przykłady:
W Meksyku Święto Bożego Narodzenia jest
szczególnie wesołe. Meksykanie zapominają o
wszystkich swoich problemach i cieszą się życiem. Do
wigilijnej kolacji Meksykanie zasiadają o zupełnie innej
porze dnia! Robią to dopiero przed północą. Jedną z
potraw na ich świątecznym stole jest TORTAS, czyli
bagietki, posmarowane z obu stron fasolową pastą,
wypełnione nadzieniem z awokado, chili i cebuli. W
Meksyku tradycją jest również uczestnictwo we mszy,
która nazywa się Mszą Koguta. Nazwa ta wywodzi się
z legendy, która opowiada o tym, że jedynym
momentem, w którym kogut pieje w nocy był moment
narodzin Chrystusa. Przed mszą na niebie  można
podziwiać fajerwerki. Moim zdaniem jednak
najciekawszą meksykańską tradycją jest to, że
podczas wieczornej mszy, można zjeść tradycyjne
posiłki, które jej uczestnicy sami sobie na nią
przynoszą.

Święta w Hiszpanii:
W Hiszpanii święta nie trwają tylko 2 dni jak u nas, a
aż od 22 grudnia do 6 stycznia. W tym kraju
popularne jest robienie dużej ilości tematycznych
ozdób, na przykład szopki betlejemskiej.  Jeśli chodzi
o ucztę wigilijną, to wygląda podobnie jak w Polsce,
lecz tam ilość i rodzaj dań nie są tak ważne.  Typową
potrawą na hiszpańskim stole wigilijnymi jest pieczony
indyk, który kucharze nadziewają różnymi
składnikami. Również bardzo popularnymi wśród dań
wigilijnych w Hiszpanii są potrawy z ryb i owoców
morza.Po zakończeniu Wigilii w małym rodzinnym
gronie, Hiszpanie odwiedzają mieszkania swoich
bliższych lub dalszych rodzin w okolicy. Tam spędzają
czas przy rozmowach, zabawie oraz dalszym
biesiadowaniu. Młodzi jednak wolą spotkać się ze
swoimi rówieśnikami w barach i klubach, które czynne
są w Wigilię do samego rana.Dzień Bożego
Narodzenia w Hiszpanii (25 grudnia) to święto, które
również wypada spędzić w rodzinnym gronie.
Głównym zwyczajem jest bożonarodzeniowy obiad.
Po jego zakończeniu składane są wzajemnie życzenia
szczęścia. W odróżnieniu od polskiego zwyczaju
prezentów nie otrzymuje się w Wigilię, lecz dopiero 25
grudnia

                                               Lilianna Bogdańska

Bożenarodzenie Świat Pixabay
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Bardzo dawno temu żyło sobie bogate małżeństwo,
które chciało mieć dziecko. Modliło się do Boga o nie
każdego dnia. W końcu doczekali się dziecka, które
nazwali Mikołaj. Wychowali go w religii
chrześcijańskiej. Gdy chłopiec dorósł, poszedł na
piknik. Tam zauważył  biednych chłopców bawiących
się za płotem. Podszedł do nich, ale oni się
wystraszyli. Mikołaj przerzucił przez płot chleb i ser, a
chłopcy się bardzo ucieszyli. Gdy jego rodzice zmarli,
pojechał do swojego wuja biskupa w Mirze, który
również zmarł,więc Mikołaj został  biskupem. Pewna
dziewczynka prosiła w kościele o zabawkę, a Mikołaj
usłyszał jej prośby. Poszedł w nocy do jej domu i
zostawił zabawkę. Dziewczynka obudziła się i
zobaczyła przez okno oddalającą się postać, więc za
nią pobiegła. Zatrzymała się przed bramą kościoła i
znalazła tam guzik, wzięła go. Następnego dnia
zobaczyła biskupa i zauważyła, że nie ma  guzika.
Krzyknęła: To ty jesteś... Mikołaj poprosił, aby
zachowała to w tajemnicy. Tak też się stało. Mikołaj
zmarł i został ogłoszony świętym. Od tego czasu św.
Mikołaj przynosi prezenty dzieciom.
Ciekawostki:  W Rosji na św. Mikołaja mówi się
Dziadek Mróz. Charakterystycznymi elementami
ubioru św. Mikołaja są: broda, długa czapka, pastorał-
laska z zawinięciem na końcu, worek na prezenty.   
Ale to chyba wiecie. ; )         Jakub P.  

Sanie Mikołaja

Święty Mikołaj

         Jedzie święty Mikołaj, b iałą brodą świeci
         Worek z prezentami ma dla grzecznych dzieci

Pixabay

Pixabay
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                 Boże Narodzenie to czas dla rodziny.
                              Refleksje nastolatki

Przyszedł... cicho na paluszkach Grudzień... usiadł na krześle i
poprosił o herbatę z melisą :) On wie, że to będzie trudny miesiąc.
Miesiąc pośpiechu, zabiegania, niepotrzebnych zgrzytów,
udawanych radości.. A wszystko po to, żeby przeżyć kilka dni w
atmosferze świąt i radości, o której po prostu zapominamy.
Grudzień, to mądry miesiąc.. i zna moje rozterki..          cytaty.info

Boże Narodzenie to czas na odpoczynek i spędzenie czasu z rodziną. Pozwala nam odetchnąć od pracy, czy
szkoły. Bardzo często znajdujemy czas dla rodziny tylko w święta. Wszyscy ubieramy choinkę i
przygotowujemy świąteczne przysmaki, pieczemy pierniki. Podczas Wigilii nie ma czasu na zamartwianie się,
jest tylko radość. Zwykle dla dzieci najważniejsze w świętach są  prezenty. Pamiętajmy, że nie tylko otrzymanie
podarunków daje radość. Satysfakcję sprawia również obdarowywanie innych, dlatego włączmy się w różnego
rodzaju zbiórki czy wolontariat, chociaż w tym roku na pewno jest trudniej. Skupmy się przede wszystkim na 
najbliższych. Najważniejszy  jest  czas spędzony z rodziną. W tym roku niestety nie jest tak jak dotychczas.
Mamy pandemię, która nas ogranicza, np. w licznych spotkaniach. W tym roku czas poświąteczny szczególnie 
nam się przyda na odpoczynek, ponieważ wszyscy jesteśmy zmęczeni pandemią i nowymi obowiązkami.
Zatrzymajmy się na chwilę, czytajmy, spacerujmy, rozmawiajmy z bliskimi, relaksujmy się i nie siedźmy tylko
przed komputerem. Nabierajmy sił, ponieważ nie wiadomo, co nam przyniesie NOWY ROK. 
                                                                                                                                   Natalia Cichoń
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Opowiadanie 
Aleksandry Orzoł

12.12.2020
Dzisiaj wstałam bardzo wcześnie, mimo to nie byłam
pierwsza. Gdy zeszłam, tata czekał już na mnie w
samochodzie. Na miejscu było bardzo tłoczno. Nie
spodziewałam się aż takich tłumów, lecz czego
można by się spodziewać tuż przed świętami.
Większość czasu spędziłam z tatą, ale przyszedł
czas, w którym musiałam wymyślić dobrą wymówkę,
żeby zostać sama. Było bardzo trudno. W każdym
razie udało się! Mogłam skupić się na szukaniu teraz
prezentu dla niego. Zazwyczaj biorę ze sobą kogoś,
kto mógłby mi doradzić. Natomiast dzisiaj byłam
zdana w zupełności na siebie i na moją wyobraźnię.
Weszłam do pierwszego sklepu. Liczyłam, że znajdę
coś, spacerując między alejkami, lecz nic z tego.
Miałam coraz mniej czasu i tak naprawdę byłam z
niczym. Nagle po drugiej stronie zobaczyłam Klarę.
Nieco się zdziwiłam. Wczoraj pytałam ją, czy nie
wybrałaby się ze mną na zakupy, ale ona odmówiła.
Poczułam się trochę oszukana, ale po chwili uczucie
to minęło. Może chciała wybrać się sama. Nigdy nie
umiem dobrze doradzić. Zdawało mi się, że nikt mnie
nie widzi, no może za wyjątkiem starszej pani, której
zastąpiłam drogę. Przeprosiłam i odeszłam. Zostało
mi już naprawdę mało czasu. W ostatniej chwili
znalazłam ręcznie robioną bombkę. Od razu jak ją
zobaczyłam przypomniało mi się, jak tata opowiadał o
podobnej, którą rozbiłam  będąc jeszcze małym
dzieckiem. Mam nawet z nią kilka zdjęć. Po drodze
dokupiłam gigantycznego misia, książkę i mnóstwo
słodkich rzeczy. Dawno nie byłam już tak szczęśliwa z
prezentu, który wybrałam. Zdążyłam idealnie na czas.
Już z oddali widziałam tatę, który czekał w
umówionym miejscu. Nagle zza rogu wyskoczyło małe
dziecko. Nie zdążyłam nawet nic powiedzieć, a z
bombki, którą chwilę wcześniej trzymałam w rękach,
zostały kryształki szkła. Na rozbitych fragmentach
można było dostrzec śnieżynki, które ją zdobiły. Łzy
zaczęły mi się cisnąć do oczu. W sklepie panował taki
chaos, że nawet nikt nie zwrócił na to uwagi. Ku
mojemu zdziwieniu zza rogu wyszła Klara, która
zatrzymała się. Po chwili przyszła do mnie omijając
potłuczoną bombkę i przytuliła mnie,  szepcząc coś na
ucho. Nic nie słyszałam. Po chwili pojawił się
pracownik sklepu, który zajął się bałaganem, a Klara
zaciągnęła mnie na kanapę stojącą przy kasie. Powoli
zaczynało do mnie docierać co się stało. 

Okazało się, że dziecko, które przebiegło tuż przede
mną było jej kuzynką, z którą ścigały się po całym
sklepie. W pewnej chwili usłyszałam dzwonek komórki
dobiegający z plecaka. Wyciągnęłam szybko telefon.
Dzwonił tata. Nie mogłam nic z siebie wydusić. Na
szczęście po chwili milczenia wszystko wróciło do
normy. Powiedziałam, że za pięć minut będę i
rozłączyłam się. Przeprosiłam Klarę i pobiegłam.
Jedyne co zdążyła mi powiedzieć, to bym się nie
martwiła. Całą drogę powrotną zastanawiałam się, co
mogłabym zrobić. Niestety nic mi nie przychodziło do
głowy. Droga do domu była zaskakująco krótka. Moje
myśli odwróciły uwagę od tego, co działo się dookoła.
Weszłam ze spuszczoną głową do domu. Zdjęłam
kurtkę. Od razu przeszłam do swojego pokoju. Na
biurku stała paczka. Powoli zaczęłam ją otwierać. W
środku leżał list. Było to pismo Klary. Wszędzie bym je
rozpoznała. W rzeczywistości można by to nazwać
informacją. Napisała mi bym odwiedziła ją w piątek,
ponieważ  ma coś dla mnie. 

Nadszedł piątek. Pozostało już tylko sześć dni do
świąt, czyli niecały tydzień. Rano miałam problem ze
wstaniem, ale uczestniczenie w zdalnych lekcjach
było moim obowiązkiem. Miałam co najmniej pięć
podejść zanim w podniosłam się z łóżka. Ostatecznie
udało mi się. Zjadłam śniadanie i, nawet nie
przebierając się z piżamy, podeszłam do komputera.
Dzisiejsze lekcje były bardzo nudne. Pilnowałam się,
aby tylko nie zasnąć i tu pomogła mi kartka, która
leżała na półce. Zupełnie o tym zapomniała. Miałam
iść do Klary.  Od razu poprawił mi się humor.
Liczyłam, że nareszcie coś wyrwie mnie z tego
monotonnego tygodnia. Już powoli przestałam
rozpoznawać dni. 

zakupy świąteczne Pixabay
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Opowiadanie 
Aleksandry Orzoł

Były też momenty, w których zasypiałam zaraz po
skończonych lekcjach, co jeszcze bardziej mnie
gubiło. Pierwsze co zrobiłam  podczas zdalnej
przerwy, to pobiegłam się przebrać. Wróciłam
ucywilizowana na następną lekcję. Dzień minął mi
niesamowicie szybko. Na ostatniej godzinie już nie
mogłam wytrzymać, a gdy tylko się skończyła,
napisałam do Klary i wybiegłam z pokoju. Zjadłam
obiad i wsunęłam buty na nogi. Wcześniej nawet nie
zwróciłam na to uwagi. Śniegu przybyło. Z nieba cały
czas spadały olbrzymie płaty, wirując na wietrze.
Mimo wszystko dalej nie było go wystarczająco dużo,
żeby ulepić bałwana. Mam na myśli, takie jak kiedyś
bałwany, które lepiło się z rodzicami, a kule były tak
wielkie i ciężkie, że nawet dorosłemu  trudność
sprawiało podniesienie. Podeszłam do drzwi. Tata stał
się przy własnoręcznie robionym stole. Bardzo lubił
samodzielnie robić lub naprawiać jakieś rzeczy.
Uważał, że tylko wtedy może być pewny tego, że
praca jest dobrze wykonana. Przeszłam przez labirynt
przeróżnych rękodzieł wykonanych z drewna.
Niektóre są tu już naprawdę długo, ale tata nie
zamierzał też nic z nimi robić. Z reguły rozdawał je
najbliższym. Potrafił spędzić nad majsterkowaniem
wiele godzin i włożyć dużo serca w jedną figurkę, 
lecz nie byle jaką. Każdy szczegół dopracowany
został w najmniejszym szczególe. Spojrzał na mnie i
powiedział, że niestety, ale nie podwiezie mnie do
koleżanki, nie dlatego, że nie chce, ale z powodu
awarii samochodu. To jedna z niewielu rzeczy,
których sam nie potrafił zrobić. Spojrzałam na telefon.
Dostałam wiadomość od Klary, że mogę już
przyjeżdżać. Nie bardzo wiedziałam, co mogę zrobić.
Napisałam, że potrzebuję więcej czasu i spytałam, czy
nie ma nic przeciwko bym się spóźniła. Od razu
otrzymałam odpowiedź. Przyjaciółka nigdzie się
dzisiaj nie wybierała. Dzieli nas półtorej godziny
marszu, ale kto wie, może gdybym się pośpieszyła,
dałabym radę wcześniej. Na szczęście jest też wiele
skrótów. Był tylko jeden szkopuł. Dawno tamtędy nie
szłam i nie pamiętałam za dobrze drogi. Pomyślałam,
że może jak już będę w trasie, coś mi się przypomni.
Na początku było bardzo trudno. Szłam jak
pingwinek. Wtuliłam się w kurtkę i zarzuciłam kaptur
na głowę. Musiałam wyglądać zabawnie, ale lepsze to
niż marznąć. Po jakimś czasie rozgrzałam się i
przyspieszyłam kroku. Ciągle myślałam o tym, że nie
mam prezentu dla taty.

Droga przez las

 Szłam już 50 minut. Zaczęłam kojarzyć okolicę.
Widziałam aleję domków. Wszystkie zostały już
udekorowane z wyjątkiem jednego. Stał na samym
końcu. Dawno już nikt tu nie mieszkał, mimo to i tak
wyglądał przepięknie. Znajdował się pod wielką
śnieżną poduszką, od której odbijały się ostatnie
promienie zachodzącego słońca. W tym momencie
uświadomiłam sobie, że dzień jest krótszy niż latem.
Na szczęście nie byłam daleko od domu Klary.
Wystarczyło przejść przez las. Jeździło tędy sporo
samochodów, prawdopodobnie wielu  mieszkańców
dzielnicy, w tym również znajomi Klary, a może jej
rodzice lub starsze rodzeństwo. Nie potrzebowałam
nawet paru minut i znalazłam się w samym środku
ciemnego lasu. Zaczęłam panikować. Nic już nie
widziałam. Na szczęście miałam przy sobie telefon,
który mógłby mi posłużyć jako latarka. Szłam jeszcze
chwilę, aż dotarło do mnie, że mam nawigację i ...
baterię, która za chwilę się rozładuje. Mogłam o tym
pomyśleć zanim w pośpiechu wybiegłam z
domu. Zasięg był bardzo słaby, jak to w lesie. Od razu
wyłączyłam wszystko z wyjątkiem latarki. Na
szczęście długo, nie musiałem czekać. W oddali
zaświeciły się dwie małe iskierki. Zmierzały w moją
stronę. Nie mogłoby to być nic dużego, ale naprawdę
się bałam. Znajdowały się już zaledwie kilka kroków
przede mną, gdy się zatrzymały. Nie mogłam się
ruszyć. Nie znoszę tego, że zawsze gdy czegoś się
boję staje się bez ruchu. Skoczyło. Wydałam
straszliwy krzyk. Okazało się, że to kotka Klary -
Tara. Nieraz się z nią bawiłam...  

CIĄG  DALSZY OPOWIADANIA  W NASTĘPNYM 
NUMERZE.

Pixabay
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Z racji tego, że nadchodzą święta, a przy tym ferie
każdy ma mnóstwo czasu, aby przeczytać chociaż
jedną książkę. Myślę, że wszystkie te propozycje
wam się spodobają i nie będziecie żałować żadnej
z chwil, które poświęcicie na ich przeczytanie.

,,Dzieci z Bullerbyn'' Astrid Lindgren
„Mały Książę” Antoine De Saint-Exupery
„Pajączek na Rowerze” Ewa Nowak
„Harry Potter i Kamień Filozoficzny” J.K. Rowling
„Koszmarny Karolek i klątwa kanibala” Francesca
Simon
„Chłopcy z Placu Broni” Ferenc Molnar
„Opowieści z Narni Lew, Czarownica i Stara
Szafa” C.S. Lewis
„Pierwsze przygody Mikołajka” Goscinny, Sempe
„Alicja w Krainie Czarów”  Lewis Carroll
„Wielka Księga Wartości” Teresa Blanch, Anna
Gasol
„Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud
Montgomery
„Magiczne drzewo Czerwone krzesło” Andrzej
Maleszka
„Opowieści na dobranoc dla młodych
buntowniczek” Francesca Cavallo, Elena Favilli
,,Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkien
,,Pamiętnik jedynaczki" Hanna Kowalska-Pamięta   
                      
                                                    Liliana Podbielska

Harry Potter

czytanie przy choince

książki

                   Zaczytajmy się przez chwilę                     
                    Ranking  książek na święta

pixabay

pixabay
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                     Przepis na pyszny sernik

Ciasto:
1 ½ szklanki mąki
¼ szklanki cukru (może być cukier puder)
½ kostki margaryny lub masła-powinno być
miękkie
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
1,5 łyżki kakao
2 żółtka

Masa serowa:
1 kg sera tłustego – można kupić gotowy,
zmielony ser
7 jajek
1 łyżka proszku do pieczenia
1 opakowanie cukru waniliowego
½ opakowania budyniu śmietankowego lub
waniliowego
½ kostki masła- również miękkie
1 ½ szklanki cukru

CIASTO
Wszystkie składniki na ciasto wrzucić do miski i
wymieszać. Następnie podzielić na 2 równe części i
zamrozić.

MASA SEROWA
Najpierw żółtka ucieramy z cukrem  i cukrem
waniliowym. Następnie dodajemy masło i mieszamy
na gładką masę. Powoli dokładamy do powstałej
masy: ser, proszek do pieczenia, budyń. Na końcu
dodajemy pianę ubitą z białek (delikatnie mieszamy).
Na blachę wykładamy papier do pieczenia i na tarce
ścieramy 1 część zamrożonego ciasta. Następnie
wylewamy masę serową i na wierzch znowu trzemy
na tarce pozostałą część ciasta.
Blaszkę z ciastem wkładamy na 1 godzinę do
nierozgrzanego piekarnika na środek opcja grzania
góra -dół 170 stopni . 
Smacznego!
                                                          Natalia C.
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                                 Rusz głową

Krzyżówka A.W.
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                              CHWILA  RELAKSU

          Zgadnij kto to?

Uśmiechnij się!
Z uśmiechem Ci do twarzy

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej, żeby przyszła
jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to
umówisz ją na konkretną godzinę.

                                     ----

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę
elektryczną, a wpisz łyżwy.
- A co, nie chcesz już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie.

                                      ----

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy,
strażaków, policjantów itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

Bałwanki

Czapek!!!

Choć niezgrabny, ale miły,
dzieci same go lepiły,
lepiły go cały ranek,
to ze śniegu jest … 

                                                       
                                                               BAŁWAN

Numer redagowali: 
Kuba Podbielski, Lilianna Bogdańska 
Michasia Jaworska, Aleksandra Orzoł, 
Natalia Cichoń, Amelia Wiktorowicz 

Red. naczelna: Urszula Nalewajk
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