
  

grudzień 2019 r. 

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

Jak to się dzieje, że znowu nadszedł grudzień i za chwilę zakończy się rok 2019? 

Wiemy, że jest to naturalna kolej rzeczy, ale matka - Ziemia chyba przyspieszy-

ła. Niedawno zakończyły się wakacje, a już planujemy następne. Witaliśmy się 

we wrześniu, potem w październiku obchodziliśmy Dzień KENa, czciliśmy pamięć zmar-

łych i świętowaliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, teraz …wybieramy cho-

inki, i za niedługo będziemy je ubierać … . Panta rhei! 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020 wszystkim życzymy 

zdrowia, siły oraz spełnienia najpiękniejszych marzeń!!! 

Wstępniak 

Kolejny miesiąc za 
nami. Pomału zbliżamy 

się do wymarzonej przerwy świątecznej, a i koniec pierw-
szego semestru nadchodzi wielkimi krokami. Wcale nie 

było tak łatwo, jak myśleliśmy, przychodząc uśmiechnięci 
na rozpoczęcie roku. Na początku było ciężko - w końcu to 

nowa szkoła, nowi znajomi i nauczyciele. Jednak z czasem 
zaczęliśmy się do wszystkiego przyzwyczajać. Wiemy też, 

że każda lekcja to kolejne wyzwanie, fascynujące choć 

czasem trudne. Nadszedł grudzień …, zbliża się koniec 
roku kalendarzowego i każdy z nas, tak uczniów, jak i nau-

czycieli, na pewno cieszy się z nadchodzącej przerwy świą-
tecznej – będzie ona dla wielu z nas chwilą potrzebnego 

odpoczynku. Trochę stresujący jest fakt, że za niedługo 
koniec pierwszego semestru - czas oceny naszych umiejęt-

ności. Choć dla wielu czas ten może okazać się pełen ner-
wów, to w takiej szkole na pewno ze wszystkim sobie po-

radzimy! 

skołowanego pierwszoklasisty 

Z pamiętnika  

Zmieńmy świat  2 

Wywiad z panem prof. J. Mączyńskim  6 

- Święta … (Myślę, więc piszę …)  5 

Gorące ploteczki  6 

W tym numerze: 

REDAKCJA 

wszystkiego świątecznego! 
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Olga Tokarczuk, polska noblistka za rok 2018 

w dziedzinie literatury, wygłosiła 7 grudnia br. 

w Sztokholmie wykład, w którym pojawiły się 

słowa „…coś jest ze światem nie tak”. Pi-

sarka oprócz rozważań czysto literackich, 

wspomniała w  swoim wystąpieniu o niepoko-

jach, dotyczących różnych sfer życia:  zagroże-

niach klimatycznych, umieraniu świata,  sa-

motności, zagubieniu i zniewoleniu  człowie-

ka, o jego zanikającej duchowości oraz po-

wierzchowności. Jest to bardzo smutna dia-

gnoza współczesności … . 

Kiedy jednak przywołam wydarzenia z naszej 

szkoły z ostatnich kilku tygodni, to napawa 

mnie to ogromnym optymizmem, odzyskuję 

wiarę w ludzi. Młodzież wraz z rodzicami  

i nauczycielami przygotowała paczki mikołaj-

kowe dla podopiecznych Ośrodka Kurator-

skiego w Kędzierzynie-Koźlu, piękne kartki 

Zmieńmy świat 
świąteczne dla dzieci z onkologicznych oddzia-

łów szpitalnych. Pomogła także w zrealizowaniu 

akcji „Paka dla Seniora” czy „Rodacy Bohate-

rom” na rzecz Polaków na Ukrainie, Białorusi  

i Litwie. Warto również podkreślić, że w naszym 

liceum odbyła się POWIATOWA  gala poświę-

cona obchodom STULECIA CZERWONEGO 

KRZYŻA, połączona z Dniem Honorowego 

Dawcy Krwi. Wszyscy mamy świadomość, że 

SK PCK , zasługuje na szczególne wyróżnienie. 

W naszej szkole działa również Wolontariat, któ-

ry od wielu lat pomaga słabszym. 

Można by przywoływać jeszcze wiele dowodów 

empatii, wrażliwości i zaangażowania naszej spo-

łeczności szkolnej. Daje to ogromną wiarę w 

człowieka, w sens życia na tym świecie choć ma-

my chwile zwątpienia … 

BY „ŚWIAT BYŁ ŻYWĄ, NIEUSTANNIE STAWAJĄCĄ SIĘ  … JEDNOŚCIĄ…” 

Życzę wszystkim z okazji ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA wiary w drugiego człowieka  

i wiele sił w zmienianiu świata na lepsze! 

CZYTAJMY OLGĘ TOKARCZUK 
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Zmieńmy świat, c.d. 
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Z pamiętnika  

Jak się czujecie, kochani trzecioklasiści? 

Całkiem niedawno mieliśmy matury próbne i... ja 

niestety poległam na matmie. Ale jest to świetna 

motywacja do tego, żeby brać się do roboty z loga-

rytmami lub bez. Ale jako humani-

sta, uważam oczywiście, że raczej 

mi się to w życiu nie przyda. Moja 

ulubiona myśl na matematyce: "ale to jest bezsen-

su!". Myślę, że kiedyś może i znajdę sens tego 

wszystkiego; teraz najważniejsze,  zdać maturę!  

Na szczęście zbliża się Boże Narodzenie, więc bę-

dziemy mieć mnóstwo czasu na czytanie lektur  

i szykowanie się do następnych matur próbnych, 

które, przypomnę, są w dzień po sylwestrze. Cu-

downa data, nie ma co szarżować na Nowy 

Rok, pamiętajcie, bracia maturzyści!  

Powiem Wam szczerze, że zaczyna mnie 

nieco przerażać upływający czas..., nie wiem, 

czy to jesienno-zimowa chandra, czy po pro-

stu dekadenckie podejście. Ale mam nadzie-

ję, że przez spanie z książkami pod poduszką 

spłynie na mnie choć odrobinę wiedzy i mą-

drości.  

Wypocznijcie podczas  przerwy świątecznej, 

objadajcie się i radujcie!!! 

MB (bielatyna) 

rozczochranego maturzysty 

 

28. listopada 2019r. o godz. 12:00 w auli odbyło 

się spotkanie z ks. Wojciechem Lemańskim zor-

ganizowane przez Szkolne Koło Amnesty. Roz-

mowę poprowadził pan prof. Jakub Mączyński. 

Jego tematyką były relacje chrześcijańsko-

żydowskie, tolerancja, otwartość na innych ludzi. 

Uczniowie mogli zadawać Gościowi pyta-

nia, na które otrzymali bardzo przemyślane 

odpowiedzi. Ksiądz odwołując się do wła-

snych wspomnień i doświadczeń, przypo-

mniał, jak ważne jest zwykłe dobro między 

ludźmi, a także współczucie, empatia. 

WAŻNE SPOTKANIE 
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Myślę, więc piszę... 

 Witam Was znowu w mojej 

rubryce narzekania na zło tego świa-

ta. Od połowy sierpnia piosenka 

"Last Christmas" cieszy się coraz 

większą popularnością. Z półek 

zniknęły już halloweenowe dynie, 

znicze, a zastąpiły je świąteczne 

ozdoby. To nieomylny znak, że se-

zon bombkowo-prezentowy jest już 

na dobre rozpoczęty. Chciałem zno-

wu zwrócić uwagę na komercjaliza-

cję świąt Bożego Narodzenia. 

 Chyba każdy zna przedświą-

teczny horror upływający pod hasła-

mi sprzątanie-zakupy-światełka.  

W domostwach trwają przygotowa-

nia do masowej inspekcji sanitarnej, 

którą przeprowadzi osobiście święta 

Rodzina. Przed marketami widać 

pędzących ludzi z wózkami wypeł-

nionymi w połowie niepotrzebnymi 

rzeczami – w razie miesięcznej oku-

pacji, zasypaniem śniegiem lub inne-

go kataklizmu. Coroczny, świąteczny 

wyścig zbrojeń staje się coraz bar-

dziej męczący. A gwoździem do 

trumny są popisy Godlewskiej  

w śpiewaniu kolęd. Ciemność, widzę 

ciemność, ciemność widzę! 

 I w naszych domach staną 

znowu szopki – pokryte śniegiem, 

mimo że w Betlejem na ogół śnie-

gu nigdy nie ma; ze świętym Józe-

fem jako starym dziadem – mimo 

że w rzeczywistości nie mógł być 

o wiele starszy od powierzonej mu 

Maryi; z połączeniem pasterzy  

i trzech królów, mimo że od hoł-

du pasterzy do odwiedzin mędr-

ców minęły dwa lata. 

 I znowu nadejdzie ten 

magiczny dzień wigilii (na ogół 

tego dnia jeszcze do południa lu-

dzie złorzeczą na siebie)  wraz  

z pojawieniem się na niebie pierw-

szej gwiazdki. Wtedy jakimś cu-

dem ogarnia wszystkich spokój; 

przez kilka najbliższych godzin 

wszyscy się do siebie uśmiechają. 

Kulminacją jest wspólne łamanie 

się opłatkiem choć przez resztę 

roku wypada  drzeć koty. Nie od-

grzewam już nawet frazesów typu 

"najważniejsze to spędzić święta  

z rodziną", bo wiadomo, że prze-

ważnie sprowadza się to do 

wspólnego oglądania "Kevina sa-

mego w domu". "Ciepła atmosfera", 

"świąteczny klimat" to już pusty 

bełkot i ściema rodem z amerykań-

skich filmów. "Uniwersalne święto 

matki z dzieckiem", "święta zimo-

we", "gwiazdka"... . Boże Narodze-

nie straciło swój sens. Trzeba 

otwarcie powiedzieć, że z całej im-

prezy wypędziliśmy głównego bo-

hatera. Matka Boża znowu musi 

rodzić na ulicy i ukrywać się po staj-

niach. Ten dramat Słowa Wcielone-

go powtarza się każdego roku. 

"Przyszło do swoich, ale swoi go 

nie przyjęli". 

 Zazdroszczę trochę prawo-

sławnym braciom – w wyniku róż-

nic między kalendarzem juliańskim 

a gregoriańskim świętują Boże Na-

rodzenie 7 stycznia. Komercyjny 

szał do tego czasu już niemal cał-

kiem ucichnie, ludzie przestaną być 

bombardowani propagandą bomb-

kową, a samo świętowanie – jak 

przypuszczam – jest o wiele spokoj-

niejsze i wyważone. Jakże nam tego 

dziś brakuje... 

Houston, znowu mamy problem... 

CZYTAMY 

OLGĘ 

TOKARCZUK  
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Atmosfera w trzecich klasach 

gęstnieje! Nie tylko ze względu 

na zbliżającą się wielkimi kroka-

mi studniówkę, ale również czy-

hający za rogiem egzamin dojrza-

łości! Trzecioklasiści są 

po pierwszej próbnej maturze. Wy-

szło niestety różnie – wszystko 

przez pozornie łatwe tematy, no  

i ten „Kevin sam w domu” lub „…

w Nowym Jorku”!!! 

Niektórzy zaczynają się przykładać 

do nauki, inni dalej bujają myślami 

w obłokach, sądząc, że spanie  

z książkami pod poduszką, wyjdzie 

im na dobre i pozwoli szybko oraz 

bezboleśnie przyswoić ogrom mate-

riału, poznać nieprzeczytane lektury.  

W klasach drugich atmosfera nieco 

ostygła po półmetku. Niestety, nie 

znamy żadnych pikantnych szczegó-

łów, co nie wprawia nas w zachwyt. 

 Para, o której wspominałyśmy  

w ostatnim numerze wywołała 

ogromne zainteresowanie wśród 

uczniów naszego liceum. Niestety, 

z przykrością informujemy, że 

wyżej wspomniani nie zamierzają 

do siebie wracać. Bardzo nam 

przykro! 

Kto, z kim, kiedy, …  

czyli szkolne ploteczki    

Wiemy, że  jest Pan absolwentem  

naszego liceum. Do jakiej klasy 

Pan chodził i jakim był Pan 

uczniem? 

 Tak to 

prawda, jestem 

absolwentem naszej szkoły, co oznacza, że chodzę do 

niej przez większość swojego życia :-) Kończąc szko-

łę podstawową, zdecydowałem się na profil matema-

tyczno-fizyczny w liceum choć uważałem, że mate-

matyka nie jest moją silną stroną. Z przedmiotów 

ścisłych najbardziej uwielbiałem fizykę..., czułem, że 

jest w niej coś magicznego...jakaś metafizyka. Bardzo 

szybko okazało się, że jestem typowym humanistą 

choć fizyka interesuje mnie do dzisiaj ..., jestem fa-

nem Stephena Hawkinga…  . Uczniem byłem, sam 

nie wiem ... chyba średnio dobrym, miałem raczej 

dobre i bardzo dobre oceny, chociaż nie nauka była 

dla mnie ważna w szkole (śmiech!) 

Czy chodził Pan na wagary? 

Raczej nie ... . W mojej klasie nie było raczej takiego 

zjawiska ... ,codziennie czas spędzaliśmy razem, ale 

POZNAJ SWOJEGO WYCHOWAWCĘ 

raczej po lekcjach …. 

,no i na przerwach w 

parku :-) 

Jaki był Pana ulu-

biony przedmiot w szkole i dlaczego język an-

gielski ? 

Z tym angielskim nie było tak od początku. Moim ulu-

bionym przedmiotem był język polski ..., to taka nasto-

letnia miłość, głównie do literatury, a zwłaszcza poezji  

(taki romantyk ze mnie hahahahaha). Angielski okazał 

się przydatny, bardzo lubiłem ten przedmiot..., a zako-

chałem się w nim, kiedy okazało się, że mogę się w tym 

języku komunikować i przez to poznawać nowych lu-

dzi :-) 

Co lubi Pan szczególnie w swoim zawodzie? 

Uczniów, młodzież …., młodych ludzi. Bez nich nie 

byłoby szkoły. Bardzo dużo od nich dostaję, jakieś ta-

kie młodzieńcze szaleństwo, entuzjazm …., mam na-

W tym numerze wywiad z panem profesorem Jakubem Mączyń-

skim, wychowawcą kl.1dp 
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Jak donosi nasz wywiad, 

powstaje już kolejna książka 

związana z naszą szkołą. Jej 

roboczy tytuł, to „Alfabet 

Liceum”. Na stronie Stowa-

rzyszenia Absolwentów I 

LO można znaleźć hasła na 

poszczególne litery. Czego 

tam nie ma? No właśnie, 

czego? 

Jeśli macie jakieś pomy-

sły, to podeślijcie do prof.  

B. Łydki lub redakcji. Na 

teraz najpilniejsze, to zbiór 

powiedzonek nauczycieli, 

które zapadły Wam w pa-

mięć. 

Wspomnień czar... 

Książka powstaje z okazji VII 

Zjazdu Absolwentów,  który ma 

się odbyć 3 października 2020 r. 

dzieję, że przez to na starość nie będę ..., jak to okre-

ślała moja babcia, “starym grzybem”. Mam tu na 

myśli typ osobowości - wiecznie narzekającym sta-

ruszkiem... 

Jak to jest pracować w szkole, do której się cho-

dziło? 

W naszej szkole zacząłem pracować w 2002 roku 

(oh, dayum! to już tyle lat, zapomniałem już, że je-

stem po 40stce:-) Początki były stresujące. Duża 

część moich nauczycieli była czynna, chociaż pamię-

tam bardzo miłe przyjęcie i duże wsparcie ze strony 

właśnie tych nauczycieli. Pamiętam Profesora Mar-

czyńskiego, który pierwszy podszedł do mnie i po-

wiedział “Witamy Panie Kolego, witamy!) to było 

bardzo dla mnie ważne... 

4. A teraz chcielibyśmy zapytać o Pana pasje. 

Co poza nauczaniem, szkołą najbardziej Pana 

interesuje? 

Trudne pytanie ..., interesuje mnie świat …., wszyst-

ko. Moja żona uważa, że jestem “mistrzem wiedzy 

niepotrzebnej” i jak na dobrego męża przystało ja 

się z nią kompletnie nie zgadzam. Dużo czytam, 

słucham muzyki, oglądam netflixa, staram się być na 

bieżąco z pędzącym światem. Dawniej uwielbiałem 

jeździć na koncerty i festiwale punkowo-rockowe ... 

, teraz robię to rzadko. Trochę stałem się takim 

“family guy” lubię spędzać czas z moimi dziećmi ..., 

wydurniać się :-) turlać po dywanie :-) albo grać ra-

zem na gitarach. 

Jak spędza Pan wolny czas? 

Nie mam wolnego czasu (śmiech) czasami myślę, że 

wyśpię się dopiero, jakby to powiedzieć, po drugiej 

stronie (śmiech). Dużo pra-

cuję i każdego roku oprócz 

uczenia, jestem zaangażowany w kilka projektów szkol-

nych..., to jest bardzo zajmujące... . W lecie odpoczy-

wam na moim ukochanym motorze. Uwielbiam jeździć 

samemu ..., zatrzymywać się tam, gdzie chcę ... podzi-

wiać widoki, robić zdjęcia ... , to mnie bardzo uwalnia…. 

Jakiej muzyki lubi Pan słuchać? Co lubi Pan czy-

tać? 

Jeszcze trudniejsze pytanie. Mam takie młodzieńcze sen-

tymenty jak punkrock czy grunge (Nirvana, Pearl Jam), 

ale nie pogardzę dobrym hiphopem . Ostatnio odkryłem 

Sławomira (żart oczywiście hahah) chociaż wizja pole-

wania się szampanem na Krupówkach jest kusząca. Lu-

bię słuchać tego, co mnie w jakiś sposób rozwija.  

Z dziećmi słucham np Taco Hemingwaya ... choć nie 

wszystkie piosenki. Uwielbiam puszczać muzę na lek-

cjach lub przerwach …. im mocniej tym lepiej hahaha-

ha. 

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Czy ubiera 

Pan choinkę w domu? Które potrawy wigilijne 

są Pana ulubionymi? 

Mam 3 dzieci, więc  choinka jest “a must” . Mamy zaw-

sze dużą żywą choinkę, a samo przystrajanie jej z dzie-

ciakami jest turbo-zabawą :-) Mam taką potrawę a wła-

ściwie dodatek do potrawy, który zawsze będzie mi się 

kojarzył z moją babcią..., to taki polsko-ukraiński sos  

z chrzanem. Jest dla mnie specjalny, bo pojawia się na 

stole tylko w czasie świąt... 

Wracając do tematyki szkolnej, jak ocenia Pan swo-

ją klasę – 1dp? 

Super, turbo, osom hahahah!!! Myślę, że (użyję kolo-

kwializmu) “zwąchaliśmy się” od razu hahaha. Bardzo 

ich lubię. Umiemy chyba rozmawiać szczerze, wydur-

POZNAJ SWOJEGO WYCHOWAWCĘ, c.d. 
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niać się, czasami pleść głupoty, ale oto, to trzeba już 

ich spytać. Jest nam chyba trochę tak jak w starym 

małżeństwie: czasami trudno (zwłaszcza im :-), ale 

dobrze nam razem. 

Co najbardziej ceni Pan u uczniów? 

Zabrzmi jak banał, ale nie traktuję uczniów jak inną 

rasę. Nie ich uczniostwo jest dla mnie najważniejsze. 

Dla mnie to przede wszystkim ludzie, których spoty-

kam każdego dnia. Tak samo jak u innych ludzi, bar-

dzo cenię sobie otwartość, tolerancję i takie dawanie 

przestrzeni innym. Uwielbiam rozmawiać z uczniami 

na wszystkie tematy ..., poznawać ich różnorodność  

i to kim są. Moja relacja z uczniami to chyba duża 

część mojego życia... 

Dziękujemy za poświęcony nam czas. 

 Dziękuję... 

Trochę kulturki... 

Czytam, bo lubię 

Camila Läckberg to jedna z najciekawszych 

szwedzkich pisarek, uznawana za mistrzynię 

skandynawskiego kryminału. Saga jej krymina-

łów osiągnęła światowy sukces czytelniczy. 

Książki Läckberg  przetłumaczo-

no na 35 języków, a kilka jej po-

wieści zostało sfilmowanych. 

Jednym z jej najpopularniejszych dzieł jest 

“Księżniczka z lodu”. 

W spokojnym szwedzkim miasteczku Fjäll-

backa, gdzie wszyscy się znają i wszystko  

o sobie wiedzą, zostaje znaleziona martwa 

młoda kobieta. Wszystko wskazuje na samo-

bójstwo, jednak matka zamordowanej ma wąt-

pliwości i prosi o pomoc dawną przyjaciółkę 

córki-Erikę Falck. Rozpoczyna ona prywatne 

śledztwo wraz z miejscowym policjantem Pa-

trikiem Hedströmem. W trakcie dochodzenia 

zaczynają podejrzewać, że śmierć Alex 

Wijkner ma związek z mroczną tajemnicą  

z przeszłości. 

“Księżniczka z lodu” to pozycja obowiąz-

kowa dla fanów skandynawskich kryminałów. 

Zdecydowany atutem tej powieści jest jej 

szeroka obyczajowość. Całość ubarwiają 

liczne zwroty akcji, dobrze wykreowane por-

trety psychologiczne bohaterów oraz delikat-

ny wątek miłosny. 

Komu zależało na śmierci Alex? Kim jest 

tytułowa Księżniczka z lodu? 

Zaczytane 

Gaby & Grace 

Mroźna historia 
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Młodzi, zdolni... 

 

*** 

 

Jak w heban spada purpury kurtyna  

Niczym wodospad, złożona z łez słonych 

Za ciemnym płaszczem emocje ukrywa 

Ostudza zapał dusz już nie tak młodych  

 

Tak scena pamięta dźwięk każdej drogi  

Od greckich koturn, aż po stopy bose 

Monolog wołany w serca niewoli 

Ciała uśpione w łez tragedii rosie 

 

Drżą z hebanu deski, aby wrócili  

Zmieniają fałsz każdy na prawdy wyznania 

Chcą ich zatrzymać na ułamek chwili 

Lecz krwawa czerwień bez litości spada 

 

Tak schodzi aktor z czułości hebanu 

By wrócić z serca całkiem inną raną 

 

 

Agnieszka Falba 

Czy tylko mi w uszach dzwonią dzwoneczki  

"Jingle Bells, jingle bells..."? Już prawie święta i 

koniec roku 2019, więc czas na muzyczne podsu-

mowanie!  

W tym roku w świecie muzyki, działo się sporo; 

nowi topowi artyści, wielkie powroty, nowe albu-

my.  No i masa koncertów! Mam nadzieję, że nie 

tylko ja mogę pochwalić się kolekcjonerskimi bile-

tami i zdjęciami. Ale gdzie to ja byłam w tym ro-

ku? Organek, Happysad, Bitamina, The Dum-

plings, Fisz Emade & Tworzywo, Natalia Przy-

bysz, Twenty One Pilots, Billie Eilish, Lindsey 

Stirling... i wiele małych koncertów lokalnych wy-

konawców.  

Na szczęście Spotify stwierdził, że wypomni mi 

częstotliwość słuchania danych artystów; jest to 

Billie Eilish, Taco Hemingway, Natalia Przybysz, 

Imagine Dragons, schafter oraz Twenty One Pi-

lots. Wy też możecie to sprawdzić dzięki Spotify 

WRAPPED. 

Jeśli chodzi o polskie zestawienie najpopularniej-

szych artystów, to całe podium zajmują... raperzy. 

I któż by się spodziewał, że na pierwszym miejscu 

jest Taco Hemingway i jego płyta "Pocztówka  

Tylko muzyka … 
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Koncert pokoleń 

z WWA, Lato `19"? Na drugim miejscu znalazł się 

Beodes, a podium zamyka Tymek. Naszym lokal-

nym artystom depcze po piętach Billie Eilish znaj-

dująca się na czwartym miejscu. Natomiast najpo-

pularniejszym na świecie jest właśnie jej album; 

"when we all fall asleep, where do we go?", a naj-

popularniejszym utworem jest "Señorita" Camilli 

Cabello i Shawna Mendesa.  

Pozostaje mi tylko zachęcić Was do sprawdzenia 

osobistego podsumowania roku, a także do czucia 

magii świąt, które już tak blisko! All I want for 

Christmas is... gorąca czekolada i odpoczynek. 

Wesołych Świąt! 

MB (bielatyna) 

Koncert Pokoleń to wydarzenie organizowane 

przez uczniów naszej szkoły, w ramach projektu 

ZWOLNIENI Z TEORII. Impreza odbędzie się  

4 marca 2020 roku w byłym Gimnazjum Nr 1 w Kę-

dzierzynie-Koźlu. Zamierzamy zaprosić słuchaczy  

w różnym wieku, wszystkich ma połączyć muzyka – 

niezależnie od daty urodzenia. Chcemy w ten sposób  

uzdrowić dialog międzypokoleniowy. Niestety,  

w dzisiejszych czasach dzieci i młodzież często trak-

towane są niepoważnie i bez zrozumienia. Starsi zaś 

nie nadążając za dzisiejszymi trendami, spychani są 

na margines społeczeństwa. Naszym celem jest 

zaciśnięci więzi międzypokoleniowych, zrozu-

mienie i wzajemny szacunek. Na scenie pojawią 

się artyści różnych pokoleń. Na koncercie za-

brzmią najpopularniejsze utwory przełomu XX 

i XXI wieku. Serdecznie zapraszamy cała spo-

łeczność szkolną! 

 

Plakat na następnej stronie. 
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Kocham kino … 

Zegar wybija północ, prawie jak w Kopciuszku 

 Film w reżyserii Jamesa Haymana „12 świą-

tecznych randek” to zabawna, pełna uroku świąteczna 

komedia romantyczna. Opowiada ona o młodej Kate 

Stanton, która nie może otrząsnąć się po rozstaniu  

z chłopakiem. Podczas świątecznych zakupów kobieta 

mdleje. Wieczorem tego samego dnia umawia się de-

speracko na randkę w ciemno z Milesem. Podczas 

spotkania niestety daje o sobie znać były chłopak 

dziewczyny, a ta mimo miłej randki, biegnie zobaczyć 

się z byłym - Jackiem. Czeka ją jednak rozczarowanie. 

Żałując swojej wcześniejszej, dostaje od losu 

szansę. Zegar wybija północ, a ona… może 

naprawić swoje czyny. Czy uda jej się naprawić 

relacje z Milesem? Czy w końcu znajdzie wła-

ściwego mężczyznę? Ile szans od losu będzie 

potrzebować?  Przekonajcie się sami, zachęcam  

Kinomaniaczka Gaby   
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W świecie mody 

 4 grudnia w naszej szkole od-

był się IV Turniej Mikołajko-

wy, w którym udział wzięły 

dwie drużyny: drużyna uczniów klas pierwszych i druży-

na nauczycieli. Przed zmaganiami sportowymi głos za-

brała pani dyrektor Małgorzata Targosz, która życzyła 

wszystkim udanej zaba-

wy, sportowej rywaliza-

cji i zasłużonego zwy-

cięstwa. Podczas turnieju nie mogło zabraknąć Mikołaja 

i jego pomocników, którzy częstowali 

kibiców słodkościami. Cały pierwszy 

set przebiegał pod dyktando drużyny 

uczniowskiej. Nauczyciele przegry-

wali do stanu 20:20, kiedy to nastąpił 

totalny zwrot akcji. Rozpoczęły się  

długie wymiany pełne niesamowitych 

ataków i obron w wykonaniu obu 

zespołów. Ostatecznie set zakończył 

się  zwycięstwem nauczycieli 26:24.  

W drugim secie zdecydowanie lepsi 

okazali się nauczyciele. W secie trze-

cim nadal nie opuszczała ich dobra 

passa, pomimo iż był on dla nich   

o wiele trudniejszy od poprzedniego. 

Całe spotkanie zakończyło się wyni-

kiem 3:0 dla zespołu nauczycieli. 

Sport 

Choć śniegu jeszcze nie ma, to w naszych 

kalendarzach widnieje grudzień. Mikołajki już 

za nami, a w powietrzu czuć magię zbliżających 

się świąt. Jedni niecierpliwie oczekują 

Gwiazdki, a drudzy czekają na moc sylwe-

strowych wrażeń. Z tych okazji, mamy dla 

Was parę modowych inspiracji. 

Czynnikiem decydującym o zwycięstwie okazało się 

być – doświadczenie. Obie drużyny otrzymały nagro-

dy w postaci dyplomów i czekoladowych mikołajów. 

Cały turniej przebiegał w wyśmienitej atmosferze. 

Wszyscy świetnie się bawili. Zawodnicy byli żywioło-

wo  dopingowani przez grono zagorzałych kibiców.  

IV Turniej Mikołaj-

kowy przeszedł już 

do historii, a my  

mamy nadzieję – do zobaczenia w przyszłym roku. 

IV TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W PIŁCE SIATKOWEJ 
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Ein Adventskalender gehört seit dem 19. 

Jahrhundert zum christlichen Brauchtum in 

der Zeit des Advents. Er zeigt die verbleiben-

den Tage bis Weihnachten an. Der erste 

selbstgebastelte Adventskalender stammt 

vermutlich aus dem Jahr 1851. Die ersten For-

men kamen aus dem protestantischen Umfeld. 

So hängten Familien nach und nach 24 Bilder 

an die Wand. Ab der 1950er Jahren gab es 

gedruckte Kalender mit Bildern von Städten, 

Der Adventskalender 

Christmas is the most magical time of the year. Cities 

come alive with beautiful illuminations, beautifully 

decorated Christmas trees appear everywhere and we 

prepare ourselves for Christmas - we tidy up our 

homes, cook Christmas dishes or buy presents. How-

ever, not everywhere Christmas customs look the 

same. In our article we present the strangest Christ-

mas traditions from all over the world.  

Throwing food is a very strange custom, which is still 

practiced in some houses in Slovakia. At the begin-

ning of the Christmas dinner, the head of the family 

takes a spoonful of one of the traditional dishes and 

throws it at the ceiling. The more food is left on the 

ceiling, the happier the family members will be in the 

coming year. 

 Japan is not a Christian country, so the holidays are 

mostly commercial. The custom of sitting at a table 

set with home-made dishes is rather not obligatory 

there. On Christmas holidays the Japanese have  

a habit of going to the KFC for lunch in large num-

bers. Often you stand in the queue for hours just to 

eat a traditional Christmas bucket of chicken.  

In Ukraine artificial spiders and cobwebs are hung on 

Christmas trees as baubles and are supposed to bring 

home happiness. The custom comes from a story 

“A WORD ABOUT 

CHRISTMAS TRADI-

TIONS” 

about a poor woman who couldn't afford to have 

Christmas dinner or even decorate a tree. When she 

woke up on a Christmas morning, she saw a spider 

decorating her tree with a beautifully woven cobweb. 

Soon afterwards it turned into gold and the woman 

was never destitute again.  

At the end we just want to wish you Merry Christ-

mas and Happy New Year. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Brauch
https://de.wikipedia.org/wiki/Advent
https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-lutherische_Kirchen
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