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2018 Grudzień 

Wszystkiego świątecznego! 

Uczniowie wszystkich profili - łączcie się!  1) Cena za połączenie według taryfy operatora. 

Mamy grudzień, święta Bożego Narodzenia i No-

wy Rok za pasem! Czy wszystkim tak jak nam, bie-

gnie szybko czas … . Niedawno rozpoczęliśmy 

kolejny rok szkolny, potem świętowaliśmy Dzień 

KENa i stulecie Niepodległej, a tu mikołajki i 

święta! Mamy nadzieję, że zdążymy zrobić prezen-

ty pod choinkę i pomóc przygotować wigilijki – a 

gdzie miejsce i czas na zadumę … ? Wszystkim 

więc, życzymy duuużo zdrowia, siły, spokoju, wię-

cej czasu na refleksję przy świątecznym stole! 

Redakcja 

W imieniu redakcji gazetki szkolnej „CEGŁA” i całej 

społeczności uczniowskiej składamy wszystkim czy-

telnikom, w tym absolwentom, nauczycielom, rodzi-

com, znajomym, sympatykom, a nawet tym, którzy 

nie wiedzą o naszym istnieniu, życzenia świąteczne i 

noworoczne: ciepła, życzliwości i radości z życia – 

WSZYSTKIEGO ŚWIĄTECZNEGO!!! 

Życzenia świątecznego  1 

Gorące ploteczki 3 

Wywiad z Panią Prof. K. Gratkowską 5 

Trochę kulturki 6 

W tym numerze: 



Z PAMIĘTNIKA SKOŁOWANEGO PIERWSZOKLASISTY 

Za nami już prawie półrocze w nowej szkole, a święta tuż 

tuż. Widać to na librusie, jak i w szkolnej atmosferze. Już 

nikt niczego się nie boi i żaden kąt nie jest nam obcy! Na 

początku  nie znaliśmy się, a teraz należymy wszyscy do 

dużej rodzinki. Sama szkoła oferuje wiele atrakcji:  gramy 

w spektaklach, jesteśmy dziennikarzami, uczymy się tole-

rancji, organizujemy świetne imprezy, o wycieczkach nie 

wspomnę czy to krajowych, czy zagranicznych -  wszędzie 

razem czujemy się dobrze. Każdy kto przejdzie przez na-

sze szkolne korytarze, czuje święta – wita nas piękna cho-

inka, kupujemy pyszne ciasteczka na szkolnym jarmarku, 

nasi nauczyciele podobni do elfów świętego Mikołaja, kie-

dy trzeba zawsze nam pomogą. 

 

PDu    

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ... 

W środę, 12. grudnia w naszej szkole odbył się jarmark 

przedświąteczny, na którym można było kupić piękne 

stroiki, ozdoby i kartki świąteczne własnoręcznie wykona-

ne przez naszych zdolnych uczniów. Dużym zainteresowa-

niem cieszyły się też przepyszne ciasta, ciasteczka o nie-

zwykłych kształtach.  Po dokonanych zakupach rodzice, 

nauczyciele i uczniowie wzięli udział w corocznych jaseł-

kach bożonarodzeniowych. Święta tuż, tuż … 



Z PAMIĘTNIKA ROZCZOCHRANEGO MATURZYSTY 

Jak dobrze, że już za niedługo święta. Mogę sobie 

dać rękę uciąć, że każdy , bez wyjątku, czeka już z 

niecierpliwością na odrobinę wolnego. Niestety dla 

trzecioklasistów to znak, że egzamin, od którego 

zależy nasze życie zbliża się wielkimi krokami. Nie-

dawno mogliśmy się sprawdzić w języku polskim i 

angielskim na próbnych maturach. Polski można 

opisać tym pięknym porzekadłem: co cię nie zabije, 

to nie uciecze, bo trafiła kosa na Matyska. Każdy 

wie, że bunt to jednak jest duże poświęcenie, ale 

chyba nikt nie zdawał sobie sprawy, że może kosz-

tować, aż tyle punktów na rozprawce.  Angielski 

natomiast był "izi pizi lemon skłizi," prawda?  

 

KTO, Z KIM, GDZIE, … CZYLI SZKOLNE PLOTECZKI 

Nadszedł grudzień, zima już puka do okien. Pierwszy 

śnieg za nami, a w naszej szkole aż gorąco od ploteczek! 

Dla trzecioklasistów oznacza to, że studniówka już za nie-

długo. Z tego co udało nam się usłyszeć, niektóre dziew-

czyny wpadły w szał zakupów i (w strachu o trafny wy-

bór), szykując wymarzonej kreacji, kupiły ich … aż kilka. 

Spokojnie dziewczyny, jesteśmy przekonane, że w każdej 

będziecie wyglądać świetnie! Pierwsze próbne matury już 

za nami … W maturalnej klasie mat-fiz, dało się usłyszeć 

narzekania na tematy z języka polskiego. Wierzymy, że 

majowa matura pójdzie Wam znacznie lepiej i nie będzie 

to jedna WIELKA IMPROWIZACJA. Słyszałyśmy rów-

nież, że trwają już próby do studniówkowego poloneza. 

Podobno walka o miejsca była bardzo zacięta. Chyba nie 

wiecie, że wszyscy będziecie mogli zatańczyć! Zauważyły-

śmy, że wraz z nadejściem najzimniejszej pory roku, duża 

część szuka swojej drugiej połówki. Może chodzi tu o go-

rące przytulasy towarzyszące każdej nowej parze?  Nie je-

steśmy pewne, czy to wpływ piosenki Pawła Domagały 

„WEŹ SIĘ PRZYTUL”, czy jest jakaś inna przyczyna? W 

szkole również krążą plotki, że pewien uczeń z klasy spor-

towej niedawno zakończył swój związek (drogie panie to 

nasza szansa!). Z drugiej strony, może w końcu odpocz-

niesz biedaku :D Za 

dobre uczynki, często 

spotyka nas nagroda. 

Wiedzą o ty przystoj-

niaki z pewnej klasssy! 

Mamy nadzieję, że 

pizza była smaczna!!! 

Ostatnio na koryta-

rzach naszej szkoły 

wiele ciekawskich 

spojrzeń ląduje na 

pewnym chłopaku z 

klasy siatkarskiej i jego 

koleżance. Chciałyby-

śmy poinformować 

przy tej okazji, że przyjaźnie damsko-męskie jak najbar-

dziej istnieją i każda para znajomych nie musi się od razu 

ze sobą umawiać!   

DD, AP 
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MYŚLĘ, WIĘC MYŚLĘ... 
Święta, święta i... 

Mógłbym zanudzić czytelnika truizma-
mi o "prawdziwym sensie świąt", uni-
kaniu ich komercyjnego charakteru na 
rzecz "rodzinnego ciepła", którym 
powinniśmy się obdarowywać ten je-
den raz w roku. No i nie zapomnijmy 
o pustym miejscu przy stole, Bóg wie, 
po co. 

W naszym mniemaniu na święta skła-
dają się dwie rzeczywistości. Pierwsza 
przejawia się w potwornym szale prze-
śladującym nas już na długo przed 25 
grudnia – zasypywanie świątecznymi 
promocjami, prezentami, zachętami. 
Jesteśmy bombardowani tandetnymi 
piosenkami typu Jingle Bells i Last Chri-
stmas co najmniej od początku adwen-
tu. Kup więcej, kup na zapas, kup, kup, 
kup. W mniejszych społecznościach – 
małe miasta, wioski – przekłada się to 
jeszcze na coroczną konkurencję kto 
zrobi lepszy lunapark na podwórku. Przy-
znaję, efekt wizualny robi sympatyczne 
wrażenie, ale jeśli motywacją jest żeby 
somsiad widzioł, to już nie jest miłe. No 
i te całe świąteczne porządki. Spokojnie, 
jeśli nie umyjesz okien, to Chrystus też 
się narodzi. A poza tym, to co robiłeś/
robiłaś przez resztę roku, że nagle ci 
się o porządkach przypomniało? 

Druga rzeczywistość oddziałuje na 
nieco inne emocje. To ta cała magia 
świąt, tworzenie tak zwanego nastroju, 
klimatu. Okres, w którym wypada być 
bardziej miłym – bo przecież przez 
resztę roku można bezkarnie robić 
innym piekiełko na ziemi. To jest to 
bezsensowne łamanie się opłatkiem, 

udawane uśmiechy i pozerstwo. Boże 
Narodzenie straciło pierwotny charak-
ter. Teraz to tylko święto ciepła i ro-
dziny. Te pojęcia tracą na znaczeniu. 
Nie da się długo zachwycać czymś 
jakże powierzchownym. Nawet siostry 
Godlewskie ze swoimi legendarnymi 
kolędami tu nie pomogą. Mimo, że 
plastic is fantastic. 

A przecież ta wspaniała uroczystość 
jest czymś znacznie większym! To ce-
lebracja dramatu Słowa, które przy-
chodzi na świat, aby rozpalić w ludz-
kich sercach miłość – niestety samo 
Słowo nie jest kochane, często wręcz 
odrzucone. Przyszedł do swoich, ale swoi 
go nie przyjęli (J 1,11). Wół rozpoznaje 
swego pana i osiół żłób właściciela; tylko 
Izrael na niczym się nie zna (Iz 1,3) a Nie-
przypadkowo właśnie te zwierzęta 
pojawiają się w stajence. 

Matka Boża i Józef, gdy przybyli do 
miasta, zastali wszystko doskonale 
przygotowane na spis ludności. Domy 
wypełnione były gośćmi, rodziny spo-
tykały się po latach, panowała radosna 
atmosfera podobna do naszego okresu 
przedświątecznego. Gospodynie z 
wielką pasją sprzątały domy i przyrzą-
dzały rozmaite dania. Wszystko super, 
tylko najważniejsi goście zostali całko-
wicie pominięci. Dobrze, że Józef po-
chodził z tamtych okolic i wiedział, że 
może schować się z żoną w jakiejś 
grocie za miastem. W przeciwnym 
razie, dramat przyjścia na świat Zbawi-
ciela mógłby się odbyć na jednej z be-
tlejemskich ulic, w odarciu z całej za-

dumy i tajemnicy. 

Nie pozwólmy, by komercyjny szał 
przedświąteczny tak samo odzierały 
święta z ich prawdziwego, pierwotne-
go charakteru. 

 Życzę wszystkim przede wszystkim 
umiejętności prawdziwego zrozumie-
nia znaczenia stołu wigilijnego i stajen-
ki betlejemskiej. Niech te święta prze-
pełnia prawdziwy pokój i ciepło; świa-
tło, której ciemność nie ogarnia (J 1,5), Sło-
wo, które stało się ciałem i zamieszkało 
między nami (J 1,14). 
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POZNAJ SWOJEGO WYCHOWAWCĘ 

W tym numerze wywiad z panią pro-

fesor Katarzyną  Gratkowską , wy-

chowawczynią kl.1g … 

Wiemy, że nie jest Pani absolwentką 

naszego liceum.  Do jakiej szkoły Pa-

ni chodziła i jaką była Pani uczenni-

cą? 

Rzeczywiście nie należę do grona 

nauczycieli-absolwentów naszego 

liceum, jestem absolwentką II Li-

ceum Ogólnokształcącego w Opolu. 

Mówią, że to prestiżowa szkoła, ja 

tego tak nie odbieram, szkoła jak 

każda inna. Co  mną kierowało przy 

wyborze akurat tej szkoły – nie 

wiem.  Na pewno nie rankingi, bo 

takich wówczas nie było. Coś od ko-

goś usłyszałam, pojechałam, zoba-

czyłam i to było to, coś mnie do niej 

ciągnęło.  Nie wybrałam profilu mat-

fiz tylko ogólny z rozszerzoną biolo-

gią. Nie miałam świadectw z pa-

skiem, chociaż niewiele mi brakowa-

ło,  ale nie przywiązywałam do tego 

większej wagi.  Nauka nie sprawiała 

mi większego problemu, ale nie było 

tak, że nie uczyłam się wcale. Dużo 

zapamiętywałam z lekcji, później 

wystarczyło tylko powtórzyć lub 

przeczytać kilka razy. Zadania domo-

we pamiętam tylko z matematyki – 

ich było zawsze duuuuuuużo. 

Czy chodziła Pani na wagary? 

Ha ha ha ha! Wagary? A cóż to takie-

go?  Zabawne, że o to pytacie, chce-

cie sprawdzić czy nauczyciel to rze-

czywiście człowiek? No cóż, zdarzało 

się czasami nie pójść na lekcje z kole-

gami i koleżankami, kombinowali-

śmy, aby uniknąć niektórych lekcji - 

różnych i z różnych powodów.  Naj-

częściej były to pierwsze lekcje.  

Zawsze wtedy spóźniał nam się po-

ciąg czy autobus , zależy czym kto 

dojeżdżał. A że spóźniały się często, 

była to dobra wymówka. 

A teraz chcielibyśmy zapytać o Pani 

pasje. Co poza matematyką najbar-

dziej Panią interesuje? 

Moje zainteresowania?  Hmmmm … 

Trochę tego jest. Skupmy się na jed-

nym. Uwielbiam  tzw. prace krea-

tywne – głównie tworzenie kartek 

metodą scrapbookingu, czy tzw. 

exploding box, ale każde nieszablo-

nowe kartki mnie ciekawią. Lubię 

także wykonywanie ozdób – głównie 

świątecznych.  

Jak spędza  Pani  wolny czas? 

W trakcie roku szkolnego jest coś 

takiego? No, coś tam się znajdzie, w 

końcu trzeba się zrelaksować.  Lubię 

poczytać dobrą książkę i obejrzeć 

dobry serial  czy film. Mam takich 

kilka, niestety, czas na wszystkie mi 

nie pozwala.  

Jakiej muzyki lubi Pani słuchać? Co 

lubi Pani czytać? 

Nie mam ulubionej muzyki, słucham 

tego, co mi wpadnie w ucho. Głów-

nie polskich piosenkarzy, lubię wie-

dzieć, o czym śpiewają. A co do ksią-

żek, to mam swoich ulubionych au-

torów: Jodi Picoult, Diane Chamber-

line, Monika Szwaja – ich książki 

przeczytałam wszystkie, z niecierpli-

wością czekam na następne chociaż 

Szwai już się nie doczekam.  Coben, 

Sparks, Mróz, Bonda, dużo by wy-

mieniać. Dobrą książkę chętnie prze-

czytam, jeśli tylko czas mi pozwala. 

Wracając do tematyki szkolnej, jak 

ocenia Pani swoją klasę – 1g? 

HUMANIŚCI  kontra  MATEMATYK 

sami oceńcie. Mówią, że przeciwień-

stwa się przyciągają.  I mają rację.  

Są wspaniali, niezwykli, wyjątkowi, 

pełni pasji, zaangażowani w życie 

klasy i szkoły, otwarci na nowości 

Co najbardziej ceni Pani u uczniów? 

Każdego dnia staram się jak najwię-

cej nauczyć od moich uczniów. Słu-

cham ich, poznaję świat, w którym 

żyją. Każdy z nich jest niezwykły, ory-

ginalny, wyjątkowy. To dzięki nim 

nieustannie poszerzam swoją wiedzę 

o świecie. 

Jak spędziła Pani wakacje? Wyjeż-

dżała gdzieś Pani? Jak tak, to gdzie?  

Wakacje szybko minęły.  Już o nich 

zapomniałam, a tu powrót do prze-

szłości. Wakacje to głównie odpoczy-

nek , relaks, wyciszenie. Udało mi się 

przeczytać kilka zalegających na pół-

ce książek.  Spotkać z dawno niewi-

dzianymi znajomymi, i wreszcie wy-

jechać „na wakacje” do Międzyzdro-

jów.  Szum morza, plaża piasek, wo-

da, zwiedzanie okolic - dwa tygodnie 

w tym miejscu – coś cudownego. 

Dziękujemy za poświęcony nam 

czas. 
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CZYTAM, BO LUBIĘ... 
Książka pod kołderkę czy choinkę? 

Książka Pauli Hawkins to najszybciej sprzedający się de-

biut w historii brytyjskiego rynku. Ukazała się w 47 krajach 

i została sprzedana w nakładzie 15 milionów egzemplarzy 

na całym świecie.  

„Dziewczyna z pociągu” to pełny napięcia thriller wciąga-

jący czytelnika w tajemniczy i mroczny świat głównej bo-

haterki – Rachel. Tytułowa dziewczyna nie potrafi pora-

dzić sobie ze swoim życiem i odejściem męża. Codziennie 

rano o godzinie 08:04 wsiada do pociągu i jedzie w storę 

Londynu, po drodze mijając dom nr 15 przy torach, które-

go z czasem staje się częścią. Pewnego dnia widzi coś 

wstrząsającego. Nie zdaje sobie sprawy, że to odmieni jej 

życie i nic już nie będzie takie samo.  

Paula Hawkins świetnie oddaje w swojej powieści osobo-

wość i relacje bohaterów. Ukazuje czytelnikom mrok i ta-

jemnice ludzkiej natury. Akcja powieści toczy się wolnym 

tempem, jednak dostrzec można kilka zwrotów akcji, które 

nadają historii charakteru.  Natomiast zwieńczeniem całej 

historii jest moment rozstrzygający wszystkie niejasności, 

które towarzyszą czytelnikowi przez całą książkę.  

Pomimo iż uważamy, że media nazbyt rozsławiły tę książ-

kę, jest ona według nas godna polecenia ze względu na 

swój całokształt. Trzeba przyznać, że Paula Hawkins wy-

kazała się niezwykłą inwencją twórczą przy tworzeniu tego 

bestselleru. Książka idealna dla Ciebie na zimowe wieczory 

z gorącą herbatką, jak i dla twoich bliskich na prezent pod 

ą choinkę.  

Gaby & Grace 

Paula Hawkins „ Dziewczyna z pociągu ”   

Lekka komedia pomyłek z wyraźnie zaznaczonym wąt-

kiem romantycznym - film "Świąteczna pomyłka" w reży-

serii Jonathana Wright idealna jest na świąteczny wieczór z 

rodzinką. Młoda kobieta Alice Witt czuje się szczęśliwa, 

niedawno przyjęła zaręczyny swojego chłopaka Willa Mi-

tchuma, odnoszącego sukcesy jako pośrednik w handlu 

nieruchomościami. Narzeczeni postanawiają spędzić Boże 

Narodzenie u rodziców Willla, jednak przez jego pracę, 

mają spotkać się dopiero na miejscu. Alice wyrusza w po-

dróż. Niestety, od samego początku prześladuje ją pech. 

Na lotnisku, na którym zgubiono jej bagaż poznaje Matta, 

który wydaje się być bratem jej narzeczonego. Razem jadą 

do ich rodzinnego domu, już po drodze okazuje się, że 

mają wiele wspólnego. Alice jest zachwycona rodzicami 

Matta, od razu czuje się jak cząsteczka rodziny. Niebawem 

czeka ją kolejna niespodzianka, w domu bowiem zjawia się 

Will i niestety nie jest to Will, którego zna Alice. 

 Co w tej sytuacji zrobi właścicielka sklepu z antykami, jak 

zakończą się te święta, czy dojdzie do pocałunku pod je-

miołą, czy Alice wybrała właściwego mężczyznę?  Przeko-

najmy się sami, znajdując chwilę czasu dla innych i obej-

rzyjmy z nimi komedię, pewną zwrotów akcji.  

Kinomaniaczki Czejs & Gaby 

KOCHAM KINO... 

Pocałunek pod jemiołą 
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TYLKO MUZYKA... 

W mikołajkowym stylu zaprezentowała nam swój 

utwór ,,Thank U, next'' Ariana Grande, tworząc teledysk 

pełny scen przeróżnych filmów, np. ,,Wredne dziewczy-

ny'', ,,Dziewczyny z drużyny" oraz ,,Legalna blondynka''. 

Koniec roku 2018 skłania jednak do pewnych podsumo-

wań również muzycznych. Najpopularniejsi artyści w 2018 

roku na Spotify (Polska ) to: 

1. Taco Hemingway        2. Quebonafide        3. Taconafire        4. Dawid Podsiadło         

5. Imagine Dragons 6. Ed Sheeran        7. XXXTENTACION        8. David Guetta         

9. Dua Lipa        10. Young Igi 

Natomiast najpopularniejsze piosenki 2018 roku na Spotify (Polska) to: 

1. Taconafide - ”Tamagotchi”        2. Dawid Podsiadło - „Małomiasteczkowy” 

3. Męskie Granie Orkiestra 2018 - „Początek”        4. Dynoro & Gigi D’Agostino - „In My Mind” 

5. Calvin Harris & Dua Lipa - „One Kiss”        6. Dennis Lloyd - „Nevermind” 

7. Feduk & Alli - „Rozovoye vino”        8. Dua Lipa - „IDGAF”         

9. Clean Bandit & Demi Lovato - „Solo”        10. 5 Seconds of Summer - „Youngblood” 

W ŚWIECIE MODY 

Zima zagościła u nas na dobre. Choć częściej pada deszcz 
niż śnieg, to w kalendarzu widnieje grudzień. Mikołajki już 
za nami, a w powietrzu czuć magię świąt. Jedni z nas cze-
kają na pierwszą gwiazdkę oraz prezenty, inni na sylwe-

strową zabawę. Chcemy przedstawić Wam parę modo-
wych propozycji na te wspaniałe wieczory. Mamy nadzieję, 
że każdy znajdzie coś dla siebie ;) 
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W środę, 3. grudnia, na 6 i 7 godzinie lekcyjnej odbył się 

III Mikołajkowy Mecz Piłki Siatkowej. Zawodnikami 

byli uczniowie klas pierwszych w składzie: M. Kamysz, 

P. Szczukewicz, W. Elbin, M. Pawliczek, Z. Wójciak, D. 

Supel, P. Paul, M. Czulak, R. Stanula, Ł. Przeniosło, M. 

Wysocki, M. Michalik oraz ich przeciwnicy, nauczyciele: 

K. Gratkowska, I. Sabis, I. Frączek, M. Chylińska, K. 

Polinowska-Miłek, S. Skrzypiec, R. Targosz, R. 

Dembończyk. Gra okazała się niezwykle emocjonująca, 

a dobry humor dopisywał wszystkim. Zwycięstwo w 

zażartej rywalizacji osiągnęła drużyna nauczycielska, 

wygrywając wynikiem 2:0. Podczas sportowych zmagań 

nie zabrakło także św. Mikołaja wraz z jego  „anielsko-

diabelsko" ekipą, która poprowadziła quiz i "osłodziła" 

spotkanie. 

Sportowe MIKOŁAJKI 

SPORT 

Jako iż zbliża się koniec roku nadszedł czas na podsumo-
wanie polskiego sportu. 

W tym roku odbyły się Mistrzostwa Europy w Lekkoatle-
tyce, w których świetnie sobie poradziliśmy. Polska zdoby-
ła na nich 12 medali( 7 złotych, 4 srebrne, 1 brązowy) 
ostatecznie zajęli 2. miejsce w klasyfikacji medalowej, 
przed nimi była już tylko Wielka Brytania. Na najwyższym 
stopniu podium stanęli między innymi Anita Włodarczyk, 
która była bezkonkurencyjna w rzucie młotem, Adam 
Kszczot ( bieg na 800m), Justyna Święty-Ersetić.  

Zdobyliśmy również Mistrzostwo Świata w siatkówce, nie 
mając sobie równych. W finale pokonaliśmy w pięknym 
stylu Brazylię. Dzięki temu wyczynowi obroniliśmy tytuł 
mistrza z 2014r. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw zo-
stał Polak Bartosz Kurek, który stał się wielką gwiazdą 
polskiej siatkówki. 

Mamy również sukcesy w zimowych dyscyplinach, a w 
sumie to ma je jeden niesamowity Kamil Stoch, który w 
poprzednim sezonie zdeklasował rywali. Zdobył Puchar 
Świata, wygrał także Turniej Czterech Skoczni, Willingen 
Five, Raw Air, Planica 7. Jedyne czego nie udało mu się 
zdobyć, to Pucharu Narodów. Z całą drużyną zajęliśmy 
ostatecznie 2. miejsce. W tym sezonie świetnie zapowiada 
się Żyła… Żeby tylko nie zapeszyć! 

Niestety nie był to rok dla polskich piłkarzy, którzy nie 
wyszli nawet z grupy na Mistrzostwach Świata. To spowo-
dowało zawód polskich kibiców oraz odejście selekcjonera 
Adama Nawałki. Jego posadę objął Jerzy Brzęczek, który 
jak dotąd, nie wygrał żadnego meczu oraz zaliczył spadek 
z reprezentacją w światowych rankingach, co źle wróży, 
ponieważ w kolejnym roku odbywają się eliminacje do Mi-
strzostw Europy. Choć grupa, w której jesteśmy nie posia-
da wymagających rywali, to należy się wziąć do pracy, po-
nieważ grupa na mistrzostwach w Rosji też nie była naj-
trudniejsza, a wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Miejmy 
nadzieję, że w najbliższym czasie doczekamy się sukcesów 
piłkarskich..., a może za dużo wymagamy od naszych pił-
karzy? 
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ENGLISH CORNER 

Soon it will be Christmas, full of family atmosphere and 

traditional dishes. Everyone is waiting for them impa-

tiently. Have you ever wondered what Christmas in Eng-

land looks like? At Christmas in England, holiday tables 

look different than in Poland. First of all, meals are eaten 

in crowns made of paper. It is a symbol referring to the 

Three Kings. In contrast to our Christmas Eve, the Eng-

lish consume the main meal around twelve o'clock on 

Christmas Day, the 25th December. A traditional meal, 

the equivalent of our carp is turkey stuffed with various 

vegetables. For dessert, they serve the famous Christmas 

pudding. Tradition prescribes that the pudding should be 

made of thirteen ingredients. It is to symbolize Jesus 

Christ and the twelve apostles. On Christmas Eve, chil-

dren hang Christmas socks on the fireplace or beds, hop-

ing that the next day they will find presents from Santa 

Claus. In exchange for gifts, 

children leave nuts and dried 

fruits for Santa Claus, and 

for the accompanying rein-

deer – carrots. Few people 

know that kissing under the mistletoe, also popular in 

Poland, has come to other countries from Great Britain. 

In ancient times, mistletoe was considered to be a sancti-

ty. It was believed that people who meet under a tree 

planted with mistletoe can not fight each other, and each 

decorated house is protected from evil spirits. At the end 

we just want to wish you all HAPPY CHRISTMAS! See 

you next year 

"WONDERFUL CHRISTMAS TIME" 

DEUTSCHE ECKE 

Ende November und Anfang Dezember ist eine der 

schönsten Zeiten im Jahr. Es ist wieder Weihnachts-

marktzeit in Deutschland, in letzter Zeit aber auch hier 

bei uns in Polen! Weihnachtsmäkte sind wichtiger Be-

standteil der Geschichte In den Deutschsprachigen Län-

dern. In österreich wurden diese traditionällen Märkte 

schon seit dem XIII Jahrhundert veranstalltet. In Deu-

tschland seit dem XIV Jahrhundert. Sie finden 

hauptsächlich auf Straßen und Marktplätzen statt. Es 

werden viele verschiedene Sachen verkauft, von Süssigke-

iten bis Schmuck, dort kann Man alles was mit Weihnach-

ten verbunden ist finden.  Bei uns in Polen 

sind Weihnachtsmärkte erst seit kurzer Zeit populär. 

Heutzutage kann man sie In vielen Städten besuchen, 

z.B. Breslau, Krakau, Warschau usw Zum Schluss Möch-

te ich Allen eine wunderschöne Weihnachtszeit 

wünschen, viele Geschenke unterm Weihnachtsbaum 

und natürlich ein Frohes neues Jahr!!!  
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