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ŚWIĘTY MIKOŁAJ

Święty Mikołaj nie latał saniami zaprzęgniętymi w renifery, nie
miał czerwonego stroju z pomponikiem przy czapce, ale był
człowiekiem, który miał serce na dłoni i gotowy był oddać swoje
ostatnie pieniądze na rzecz kogoś potrzebującego.
W III wieku w Azji Mniejszej na prowincji urodził się mały
chłopiec imieniem Mikołaj. Był długo wyczekiwanym synem
bardzo bogatych ludzi. Zawsze miał wszystkiego pod dostatkiem,
niczego mu nie brakowało.
Mikołaj najczęściej przedstawiany jest jako staruszek z dużym
brzuchem, pokaźnych rozmiarów brodą, w czerwono- białym
stroju. Dawniej wyglądał zupełnie inaczej - miał brodę, zamiast
czapki ze śmiesznym pomponikiem nosił na głowie infułspecjalną kapłańską czapkę. Jego atrybutem był pastorał.
Interesował się myślistwem, żeglarstwem oraz rybołówstwem.
Już jako dziecko okazywał chęć pomocy innym. Gdy tata
ofiarował mu długo wyczekiwanego małego konika, bardzo się
ucieszył. Spacerował z nim po ulicach.
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Po przejściu kawałka drogi ujrzał targ niewolników, na którym
trwała licytacja o chłopca w podobnym do niego wieku i zaczął
licytować. Zaoferował swoje wszystkie pieniądze, ale ktoś dał
więcej, więc Mikołaj, chcąc ratować małego niewolnika,
zaoferował, że zapłaci wszystkimi pieniędzmi, jakie posiadał i da
jeszcze swojego konika, z który dawał mu wiele szczęścia.
Chłopca, którego wylicytował, uwolnił, a on stał się jego
najlepszym przyjacielem. Wspólnie pomagali każdej napotkanej
osobie. Idąc po ulicy, usłyszeli rozmowę dwóch mężczyzn, kłócili
się, bo jeden miał dług u drugiego, a drugi żądał szybkiej spłaty
do następnego dnia. Jeśli dłużnik nie spłaci pożyczonej kwoty,
zabierze mu jego trzy córki. Młodzieńcy, słysząc te słowa, pod
osłoną nocy, tak aby nikt nie widział, wrzucili do komina sakiewki
z pieniędzmi. Po śmierci rodziców Mikołaj odziedziczył olbrzymi
majątek, za pomocą którego pomagał niewolnikom i ludziom w
trudnej sytuacji. Niektórzy mówili, że to głupie, a inni podziwiali
jego czyny.
Kiedy Mikołaj podrósł, przyjęto go w poczet biskupów. Pracował
w diecezji Myra, ludzie bardzo go cenili, niekiedy nawet przynosili
mu dary.
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SŁOWO OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy,
grudzień, ostatni miesiąc w roku kalendarzowym, to
czas szczególny dla nas wszystkich. Świętujemy Boże
Narodzenie, obchodzimy mikołajki, bawimy się
sylwestrowo. Wszyscy z utęsknieniem czekamy na
przyjście Mikołaja, który przynosi prezenty. Pojawiają
się też pierwsze opady białego puchu, szczególnie
lubianego przez młodszych.
Ale nie możemy także zapominać o dacie bardzo
ważnej dla Polaków jaką jest 13 grudnia. To właśnie
równo 40 lat temu został wprowadzony stan wojenny
na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Zdrowych, radosnych,
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych,
w cieple domowego ogniska
oraz szczęśliwego Nowego Roku!

ŚWIĄTECZNE PRZYSŁOWIA

Święta, święta i po świętach.
· Zima mała idzie do Mikołaja.
· W stajence ciasno, ale własno.
· Jaka Wigilia cała, taki nowy rok się zapowiada.
· Na Boże Narodzenie weseli się wszelkie stworzenie.
· W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń
chodzi.
· Gdy w narodzenie Pana pogodnie, będzie tak cztery
tygodnie.
· Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po
lodzie.
· Gdy w pełni księżyca Gody przypadają, łagodną
resztkę zimy oddają.
· Kiedy Gody jasne, to stodoły ciasne.
· Boże Narodzenie po wodzie, to Wielkanoc po
lodzie.

Amelia Zawodniak, redaktor naczelna

SKŁAD REDAKCJI

Aktualności - Amelia Zawodniak, Hubert Gardziński,
Aleksandra Gomułka, Karol Modliński, Aleksander
Stefański, Aleksandra Traczyk, Anna Witkowska

Sport - Hubert Gardziński, Karol Modliński

Kącik przyrodniczy - Aleksandra Gomułka, Iwona
Wójcik, Patryk Ambroziak, Michał Gęsiarz

Kącik EKO - Amelia Zawodniak

Przysłowia - Anna Witkowska

Kącik przyrodniczy Aleksandra Gomułka
Kartka z kalendarza - Amelia Zawodniak
Kącik historyczny Aleksander Stefański
Sonda - Aleksander Stefański, Aleksandra Gomułka,
Anna Witkowska, Aleksandra Traczyk
Kącik ,,Naj" - Aleksandra Traczyk

Redaktor naczelna - Amelia Zawodniak
Opieka nad zespołem redakcyjnym
p. Magdalena Michalska
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A DZISIAJ...

Później został, razem z resztą osób wyznających tę
samą religię co on, wtrącony do więzienia, gdzie
przebywał do podeszłego wieku, został uwolniony
dopiero za czasów panowania następnego władcy.
Na jego cześć obchodzimy dzisiaj mikołajki w
rocznicę śmierci biskupa 6 grudnia 342- 345 roku.
By upamiętnić jego dobro, wzajemnie
obdarowujemy się drobnymi prezentami. Historia
mikołajek w Polsce sięga XVIII wieku. Wówczas dzieci
dostawały najczęściej jabłka, orzechy, pierniki,
drewniane krzyżyki, ale czasami zdarzało się,
że
dziecko miało brudne buty, wtedy dostawało rózgę lub
zgniłego ziemniaka.

ŚWIĄTECZNE NAJ

Najlepsze wigilijne potrawy:
-czerwony barszcz z uszkami
-zupa grzybowa
-karp smażony i karp w galarecie
-śledzie
-kapusta z grzybami
Najbardziej oczekiwane prezenty:
-zabawki
-sprzęt elektroniczny
-ubrania
-gry
-sprzęt sportowy
-płyty
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KLASOWE SPOTKANIA
MIKOŁAJKOWE
Pamięć o biskupie Miry jest wciąż żywa, a jej
wyrazem są obchodzone bardzo chętnie mikołajki.
6 grudnia spotykamy się z bliskimi, by dać wyraz
łączącej nas sympatii i obdarowujemy się drobnymi
prezentami. Od lat w naszej szkole kultywujemy tę
tradycję i organizujemy klasowe spotkania
mikołajkowe, podczas których możemy spędzić miłe
chwile w serdecznym gronie, poczuć magię świąt i
wręczyć sobie jakieś drobiazgi. Tak było i w tym roku.
Uczniowie w poszczególnych klasach wręczyli sobie
prezenty, porozmawiali o genezie tego zwyczaju,
przypomnieli sobie bożonarodzeniowe zwyczaje,
rozwiązywali zagadki i quizy tematyczne. Było bardzo
sympatycznie, a miłą niespodzianką były odwiedziny
... Mikołaja, który w swym przepastnym worku
przyniósł słodkie upominki dla każdego ucznia i
nauczyciela.
Takie chwile wzmacniają magię świąt i
przypominają, że klasa to taka druga rodzina.
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RENIFERY - NASI ZIMOWI
PRZYJACIELE
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Legenda głosi, że na dalekiej północy, w Laponii rezyduje św.
Mikołaj razem ze swoją fabryką prezentów. Co jeszcze wiemy o tej
krainie?
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internet

1. LAPONIA LEŻY W GRANICACH 4 PAŃSTWDokładnie to obejmuje
tereny Rosji, Finlandii, Szwecji i Norwegii. Całe geograficzne terytorium
Laponii liczy w przybliżeniu około 380 tys. km2.
2. SAAMOWIE – RDZENNI MIESZKAŃCY LAPONII
Zamieszkują północną Skandynawię i niektórzy z nich nadal posługują
się językiem saamskim, stanowią oni około ćwierć wszystkich Saamów.
Szacuje się, że jest ich 70 000.
3. FLAGA LAPONII
Laponia, mimo że jest historycznym regionem, to posiada swoją flagę
dopiero od 1986 roku. Kolory na fladze to czerwony, zielony, niebieski
oraz żółty i mają symbolizować ludowe stroje Lapończyków. Ponadto na
fladze obecne jest koło – jedna połowa czerwona mająca oznaczać
słońce, a druga niebieska księżyc.
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Które ze zwierząt kojarzy nam się z Bożym Narodzeniem? Oczywiście,
jest nim renifer. To przecież renifery miały ciągnąć sanie św. Mikołaja.
Warto zatem zaczerpnąć wiedzy na temat tego niezwykłego zwierzęcia.
Renifer zamieszkuje tundrę arktyczną. Jego poroże przypomina
poroże jelenia, jest jednak półkoliście zakrzywione. Służy zwierzętom
m.in. jako łopaty do kopania w śniegu w poszukiwaniu mchów i porostów
- podstawowego pożywienia reniferów.
W przeciwieństwie do innych gatunków jeleniowatych, u zwierząt
tych poroże występuje u osobników obu płci. Racie renifera są szerokie i
wyposażone w mocne raciczki boczne, które pomagają zwierzęciu nie
zapadać się w śniegu.
Pysk jest długi i pokryty gęstą, ale nie wełnistą sierścią. Na bokach,
w dolnej części ciała, często występuje pas czarnej sierści biegnący od
podbrzusza do biodra.
Renifery prowadzą wędrowny tryb życia i przemieszczają się
w
olbrzymich stadach.

LAPONIA, SIEDZIBA
ŚW. MIKOŁAJA
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LAPONIA, SIEDZIBA ŚW. MIKOŁAJA
4. STOLICA
Nie da się jednoznacznie wskazać głównego ośrodka.
Jednak najpopularniejszym miejscem jest Rovaniemi
w Finlandii, gdzie od 1985 roku działa wioska św.
Mikołaja.
5. LISTA UNESCO
W 1996 roku cała historyczna kraina Laponia została
wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Argumentowano to tym, że jest to jeden z ostatnich
terenów na świecie, w którym panuje tradycyjny tryb
życia skupiający się na wypasie zwierząt.
6. RENIFERY
W Laponii jest ich bardzo dużo i stanowią swoisty
symbol tego miejsca. Popularne są wyścigi reniferów i
ich hodowla.

SONDA

W JAKI SPOSÓB SPĘDZAŁEŚ SWÓJ WOLNY
CZAS W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM?
-Rodzinne spacery i rozmowy - 24%
-Oglądanie telewizji - 19%
-Miłe chwile przed komputerem - 18%
-Jazda na nartach - 11%
-Delektowanie się świątecznymi przysmakami - 11%
-Radość z prezentów - 7%
-Kulinarne przygody - 5
-Spotkania z przyjaciółmi i znajomymi - 5
NAJBARDZIEJ NIETRAFIONY PREZENT
-Buty w za małym rozmiarze
-Termos na herbatę
-Dwa identyczne zegarki
-Krzesło dla bobasa
-Pieluchy
-Maseczka z nieładnym wzorem

7. ZORZE POLARNE
Położenie Laponii sprawia, że jest ona idealnym
punktem do podziwiania zorzy polarnych. Można je
tutaj oglądać przez większość nocy w roku.
8. JOIK
Joik jest tradycyjną formą śpiewu u Saamów. Stanowi
ważne dziedzictwo kulturowe dla Laponii.
9. KUCHNIA
Popularnymi daniami jest zupa z łososia, suszone
mięso z renifera lub wypiekany chleb, kształtem
przypominający naszego obwarzanka.
10. UNIWERSYTET
W Rovaniemi działa Uniwersytet Laponii
specjalizujący się w naukach stosowanych.

BARBÓRKA

Barbórka, czyli Dzień Górnika to święto obchodzone
w Polsce 4 grudnia. Data ta nie jest przypadkowa,
obchodzimy je w dniu św. Barbary z Nikomedii,
patronki dobrej śmierci i trudnej pracy.
Dzień ten dla górników rozpoczyna się od
uroczystej mszy w kościele albo w cechowni, przy
figurze św. Barbary. Następnie orkiestra górnicza gra
m. in. swój hymn na osiedlach zamieszkiwanych
przez górników oraz ich rodziny i pod domami
dyrekcji.
Dawniej nazwa święta górników była zapisywana
jako „Barburka”. Poprawny zapis pojawił się dopiero w
1971 roku w słownikach poprawnej polszczyzny.
Z tą uroczystością są związane liczne przysłowia.
Np. „Jak Barbórka po wodzie, święta będą po lodzie”,
oznacza to, że jeśli w Barbórkę będzie odwilż, to w
Boże Narodzenie mróz.
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ANDRZEJKOWE
NASI
WIECZORY
NOBLIŚCI
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poduszkąjedyną
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kobietąmęskie
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spodnie, aby
dwukrotnie
Nagrodą
wyśnić Nobla.
przyszłego męża bądź liczyły sztachety w płocie
w nadziei na to, że dowiedzą się czegoś o przyszłym małżonku.
2. Henryk
W czasach
Sienkiewicz
współczesnych również chętnie sięgamy po andrzejkowe
wróżby,
W
1905 roku
bo ktootrzymał
nie chciałby
literacką
poznać
nagrodę
przyszłości?
Nobla za całokształt twórczości.
W przemówieniu wygłaszanym z tej okazji Sienkiewicz mówił, że
zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla syna Polski – „Głoszono ją
umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje”.
3. Władysław Stanisław Reymont
Był pisarzem, prozaikiem i nowelistą, jednym z głównych
przedstawicieli realizmu z elementami naturalizmu w prozie Młodej
Polski.
W 1924 roku otrzymał literacką nagrodę Nobla za czterotomową „epopeję
chłopską” – „Chłopi”. Nie zdążył jej jednak odebrać z uwagi na zły stan
zdrowia.
Rzeczywistość doby pandemii mocno wpłynęła na nasze życie,
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ANDRZEJKOWY PORANEK

okradając je często z należnego mu blasku. Jakże jednak przedstawiałby
4.
się Czesław
kalendarzMiłosz
świąt szkolnych bez andrzejkowych wróżb? Wyzwanie to
Poeta,
prozaik,
eseista,
historyk
literatury, tłumacz,
dyplomata.
podjął nasz
szkolny
samorząd
i zorganizował
andrzejkowy
... poranek.
W 1980 roku otrzymał literacką nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za
całokształt twórczości. Jako powód podano – „ z bezkompromisową
przenikliwością
opisuje
egzystencję
świecie
pełnym
silnych
29 listopada
klasa zagrożoną
8 c zaprosiła
wszystkichwdo
tajemniczej
groty
konfliktów”.
wróżb, gdzie mogliśmy poznać naszą przyszłość, zarówno tę bliską, jak
Uznawany
jest za
najwybitniejszego
polskiego
XXmiała
wieku.
i bardzo
odległą.
Wielu
z nas dowiedziało
się, jakpoetę
będzie
na imię
przyszła sympatia, jaki będziemy wykonywać zawód, co pojawi się na
szkolnym świadectwie, a co w najbliższym czasie przyniesie nam
szczęście.
Wszyscy bawiliśmy się znakomicie, a teraz czekamy na spełnienie się
przepowiedni, no może nie wszystkich :)
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NASI NOBLIŚCI
5. Lech Wałęsa
Polityk i działacz związkowy, dysydent. Przywódca i bohater opozycji demokratycznej w okresie PRL,
współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność”.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1990–1995.
W 1983r. Komitet Noblowski ogłosił decyzję o przyznaniu mu Pokojowej Nagrody Nobla. W uzasadnieniu
wskazano m.in: „wkład Lecha Wałęsy ma kluczowe znaczenie dla pracy w celu utwierdzenia wolności
organizowania się we wszystkich krajach (…) jest czymś więcej niż wewnętrzną sprawą polską. Solidarność,
którą głosi, bierze się właśnie z myśli, że człowiek jest cząstką ludzkości”
6. Józef Rotblat
Fizyk, radiobiolog, współtwórca pierwszej bomby atomowej. Założyciel i lider pacyfistycznego ruchu
naukowców Pugwash.
W 1995r., w 50. rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę, został uhonorowany wraz z ruchem
Pugwash (po połowie) Pokojową Nagrodą Nobla. Doceniono go za działalność na rzecz atomowego
rozbrojenia.
Dążył on do zbliżenia naukowców z obu bloków politycznych oraz ich solidarności przeciwko rozwijaniu badań
naukowych mogących skutkować powstaniem nowych rodzajów broni. Postulował, aby naukowcy
powstrzymywali zaspokajanie własnej ciekawości naukowej i samoograniczali się w badaniach, jeśli ich wyniki
mogłyby okazać się zgubne dla świata.

NAJ 2021
Najlepsze wydarzenia w 2021 roku:
-powrót Huberta po kwarantannie
-mikołajki klasowe
-Dzień Uśmiechu
-wybory do SU
-udział klasy w Grze Miejskiej
-wyjście do ZOO i wywiad z Panem Krzysztofem
Kelmanem, dyrektorem placówki
-wywiad z Panem Andrzejem Nowakowskim,
prezydentem naszego miasta
-wywiad Panią Jagodą Jakubowską- Opalińską, córką
patrona SP 18 w Płocku
-nasze redakcyjne narady
-dekorowanie klasy na święta

7. Wisława Szymborska
Poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, felietonistka,
założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
członkini Polskiej Akademii Umiejętności,
dama Orderu Orła Białego.
W 1996 roku otrzymała literacką nagrodę Nobla w
dziedzinie literatury.
Komitet Noblowski w uzasadnieniu przyznania poetce
nagrody napisał - „za poezję, która z ironiczną
precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu
kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej
rzeczywistości”.
8. Olga Tokarczuk
Pisarka, eseistka, poetka i
autorka scenariuszy, psychoterapeutka, laureatka The
Man Booker International Prize 2018 za
powieść Bieguni oraz dwukrotna laureatka Nagrody
Literackiej „Nike” za powieści: Bieguni (2008) i Księgi
Jakubowe (2015).
W 2018 roku otrzymała literacką nagrodę Nobla w
dziedzinie literatury.
Komitet Noblowski w uzasadnieniu przyznania poetce
nagrody napisał - „za narrację wyobraźni, która z
encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie
granic jako formę życia”.

www.polskatimes.pl
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ
W naszej szkole odbył się konkurs na najpiękniejszą
świąteczną kartkę. Uczniowie chętnie zabrali się do
pracy i przynosili rozmaite wytwory.
Wyniki zostały oficjalnie ogłoszone 14 grudnia 2021
roku. Pierwsze miejsce otrzymały: Tatiana Kukowska
z klasy VII d, Weronika Dragańska z klasy VII a oraz
Katarzyna Szparkowska z klasy VII d. Drugie miejsce
zajęli: Krystian Ogieniewski z klasy VI d i Hubert
Gardziński z klasy V c. Trzecie miejsce otrzymali:
Michał Szczepański z klasy VII d oraz Jan
Murlikiewicz z klasy 4 d. Wyróżnienie otrzymali: Lena
Gajewska i Bartek Onieszko z klasy 4 d.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SU

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
SALĘ

SU

WIZYTA SU W SCHRONISKU

16 grudnia 2021 roku w naszej szkole zakończyła się
zbiórka dla schroniska dla zwierząt.
Przez jakiś czas młodzież przynosiła do szkoły:
koce, narzuty, ręczniki, podkłady higieniczne,
termofory oraz karmę, a czasami nawet zabawki.
Przyniesione datki przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego wręczyli schronisku.
Akcja na pewno będzie się powtarzała w przyszłych
latach.

Niedawno w naszej szkole odbył się konkurs na
najpiękniej, świątecznie udekorowaną salę lekcyjną.
Każde pomieszczenie miało wiele dekoracji i
wyglądało przepięknie.
Najpiękniej udekorowaną salą, która otrzymała
pierwsze miejsce było pomieszczenie o numerze 60.
Drugie miejsce zajęła sala 36. Trzecie miejsce
otrzymała sala 64. Wyróżnienia mają sale 3, 37, 63.
Gratulujemy uczniom, których sale okazały się
zwycięskie. Życzymy dalszych sukcesów.
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ROK 2021 W PIŁCE NOŻNEJ

Hej, jestem Hubert, a w tym numerze chciałbym
podsumować rok 2021 w piłce nożnej.
Pierwszym, co nasuwa się prawie każdemu
fanowi futbolu, to na pewno kontrowersyjna gala złotej
piłki, którą wygrał Lionel Messi , a drugi był Robert
Lewandowski, mimo że większości wydawało się, że
to Polak powinien zdobyć te nagrodę.
Oprócz tego trzeci był jorginho, czwarty Karim
Benzema, piąty N’Golo Kante.
Jeśli chodzi o 5 najlepszych lig świata to Premier
Legue wygrał Manchester City, Serie A – Inter
Mediolan, Bundlesligę – Bayern Monachium, Legue
one – Losc Lile, a Laligę wygrało Atletico Madrit.

Według mnie największe emocje budziło
przesunięte o jeden rok Euro 2020. Były tam aż 4
konkursy jedenastek w fazie pucharowej. Było tam
także najwięcej bramek, konkretnie 142. Turniej ten
wygrali Włosi, a Polacy niestety odpadli z grupy na
ostatnim miejscu.
Nie mniej ciekawa była ta edycja Ligi Mistrzów,
w której zwyciężyła Chelsea. Wielką sensacją było
odpadnięcie Bayernu już w ćwierć finale.
Przejdźmy do początku tego sezonu, bo również
było ciekawie.
Robert Lewandowski pobił rekord goli w jednym
roku kalendarzowym.

Okno transwerowe było chyba najciekawsze w
historii. Leo Messi pierwszy raz w karierze zmienił
klub i odrzedł do PSG, Cristiano Ronaldo odszedł do
Manchesteru United, Jack Grealish do Manchesteru
City.
Dla FC Barcelony był to chyba najgorszy rok w
historii. Odejście Messiego odpadnięcie z Ligi
Mistrzów już w fazie grupowej i straszne decyzje
transferowe.
Oto moje podsumowanie roku 2021.
Dziękuję.
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