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DLACZEGO JEST ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA? 
 
 
 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać 
 

       ks. Jan Twardowski 

Wrzesień nr 1/50 Wrzesień nr 1/50 
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Kalendarium 
 
 
6 grudnia - z okazji Mikołajek klasa 1a przygotowała przedstawienie z Mikołajem w roli głównej, ale miejmy 
nadzieję, że wbrew żartowi wszyscy maturzyści poradzą sobie wspaniale na maturze z  matematyki i życzymy im 
powodzenia oraz samych sukcesów. 
 
9 grudnia – po raz kolejny pokazaliśmy, jak wielkie mamy serce w ramach zbiórki darów dla „Szlachetnej Paczki”. 
Dziękujemy wszystkim za pomoc! Dzięki Wam uczyniliśmy te święta naprawdę wyjątkowymi  
i pozwoliliśmy kilku rodzinom na prawdziwe, rodzinne Święta Bożego Narodzenia, przy okazji odciążając 
Mikołaja z kilku obowiązków. ;) 
 
11 grudnia – „Drzewko niebanalnych życzeń” zagościło w szkolnej bibliotece. Życzenia w różnych językach 
świata, niebanalne, wyjątkowe, serdeczne możecie przeczytać zaglądając do Centrum Bibliotecznego.  
 
13 grudnia - 22 grudnia – świąteczne warsztaty – szycie serduszek, gwiazdek, robienie stroików, szyszek na 
styropianowej kuli.  W naszej bibliotece można było stworzyć wspaniałe dekoracje świąteczne oraz zainspirować 
się wystawą, żeby dodać odrobinę czarów do naszego dnia codziennego i poczuć świąteczną atmosferę. Wielu 
uczniów skorzystało z tej okazji, aby umilić sobie czas na przerwach albo tak zwanych „okienkach”. 
 
18 grudnia – odbyła się tegoroczna „licealiada” -  zdrowo i sportowo,  jak co roku. 
 
19 grudnia – jak burza przemknęła po szkolnych korytarzach tajemnicza grupa  w prześcieradłach i z wiankami 
na głowie. Pewnie się zastanawialiście któż  to taki? Otóż uprzejmie informuję, ze to nasi rozśpiewani Antyczni 
 
20 grudnia  -  w ramach współpracy zostaliśmy zaproszeni na Jasełka do SOSW. Anielsko, kolędowo i śnieżnie.  
W przedświąteczny nastrój wprowadziły nas dzieci i nauczyciele, którzy przygotowali piękny spektakl. 
 
22 grudnia - ostatni przedświąteczny dzień w szkole upłynął szybko, chyba z tego powodu, że po trzech 
pierwszych lekcjach rozpoczęliśmy wspólne wigilijne ucztowanie. 
 

WESOŁYCH ŚWIĄT KOCHANI!!! 
 

 
 

 

 

 
Redaktorzy tego numeru: 

Julia Piwowarska, Martyna Beczkowska, Anastazja Orłow, Denis Janiak, Paulina Kłodkowska, Klik 
Zdjęcia i grafika: 
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Peeska, czyli od Redakcji 

 
p.s.1 
Świątecznie zabiegani, z torbami pełnymi zakupów, przemęczeni, zapędzeni, niewyspani. Stop! 
Zwalniamy! Życzymy Wam Kochani, spokojnych świąt. Relaksujących chwil przy dobrej lekturze. 
Wygodnego siedzenia w miękkim fotelu. Otulenia ciepłym kocem. Kubka ulubionej herbaty  
z plastrem cytryny. Choinki kolorowej i radosnej. Dobrych słów na cały rok. Zrozumienia, cierpliwości, 
tolerancji. Wytrwałości w dążeniu do celów. Zadumy nad codziennością. Samych wyjątkowych chwil. 
Wszystkiego najlepszego! 
 
p.s.2 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w „Świątecznych warsztatach”. W trakcie przerw  
i okienek, uczniowie chętnie wykonywali kolorowe ozdoby. Największym powodzeniem cieszyły się 
ręcznie szyte serca i gwiazdki. Łącznie zostało uszytych około 50 ozdób! Przy wspólnych opowieściach 
o świętach, uczniowie tworzyli prawdziwe cuda. Jak się okazało, nie tylko żeńska część szkoły była 
zainteresowana szyciem. Szczególne wyróżnienia należą się chłopcom, którzy znakomicie poradzili 
sobie z igłą i nitką. Ich prace były bardzo staranne i wyjątkowe.  
 

Klik  

 
 

 
Chcesz zadać nam pytanie, skomentować jakiś artykuł, wypowiedzieć się? 

Napisz do nas! 
           Nasz e-mail : 

                                                                                gazetka2017@wp.pl 

mailto:gazetka2017@wp.pl
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"OKRES ŚWIĄT DOBRZE MI SIĘ KOJARZY; DZIĘKI TOBIE" 
 
 Te słowa są jednym z najmilszych i zapewne bardziej nietypowych komplementów, jakie 

kiedykolwiek usłyszałam. Osoba, która to powiedziała, nigdy nie miała świąt wśród ludzi, którzy  

ją szanowali. Nigdy nie czuła magii dawania prezentów. Do momentu, gdy poznała mnie. Cóż,  

ja przed świętami robię dużo. Zarówno w kuchni, jak i przy biurku. Dwa pomieszczenia zamieniają się 

w pokoje czarów. Nożyczki, sypki brokat i wstążeczki tańczą tworząc papierowe ozdoby  

i niepowtarzalne paczki - w końcu ktoś o wzroście poniżej 160 cm idealnie nadaje się do elfich robót  

i cudów. Formy, lukry i przyprawy również mają wielką moc. Zapach świeżo siekanego imbiru, 

rozdrobnionych goździków i zmielonego cynamonu cicho ucieka z moździerza, delikatnie muska 

zmysły w noskach i dociera głęboko, rozgrzewając serca, będąc powodem uśmiechów. 

A dla tych uśmiechów jest to całe zamieszanie. W końcu, jaka byłaby radość z tworzenia cudów, jeśli 

nie miałoby się z kim nimi podzielić? Czy to wszystko nie powstaje z myślą o osobach, które zobaczą, 

docenią, uśmiechną się i powiedzą "Jezus, Maria, co za pyszne ciasto!" Jeśli są ekstrawertykami lub, 

jeśli nie mówią zbyt wiele, patrząc na prezent, uśmiechną się delikatnie, a policzki lekko się 

zarumienią? Czy warto jest ganiać za tym wszystkim i złościć się, i w tej gorączce widzieć jedynie 

obciążenie i nerwy? Czy może warto skakać i latać, ciesząc się, że można to robić? Widzieć  

te drobiazgi, które tak piękne są, były i będą, lecz niestety są, były i będą często niezauważane. 

Patrzeć oczyma dziecka, nieskażonego jeszcze pragnieniem posiadania wszystkiego, co materialne. 

Chcieć widzieć szczere uśmiechy ludzi wokół siebie. Chcieć dzielić się własną radością. Porozmawiać 

ze swoim zwierzęciem z nadzieją, że odpowie. Zadzwonić do tej osoby, której wykrzyczało się w zbyt 

gwałtownym gniewie "nie chce cię znać" i wyznać jej, jak wiele dla nas znaczy. Podziękować za to, co 

mamy. Nie patrzeć na to, czego nam brak. 

Wciąż wiele osób wśród nas nie myśli o świętach jako o czasie cudów. Czas świąt tak przeżywajmy, by 

dla nich właśnie cudem świątecznym stać się. 

            An. 
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*** 
Mamy grudzień, wydawałoby się, że miesiąc miłości, wzajemnej czułości. To w grudniu 

spotykamy się z rodziną i obdarowujemy się drobnymi upominkami nie oczekując niczego w zamian. 
Ale czy na pewno? Często nie zdajemy sobie sprawy, że prezenty i bogactwo dań na kolacji wigilijnej 
wcale nie definiują nas jako człowieka.  My, jako ludzie powinniśmy nauczyć się obdarowywać  
z czystego serca i życzliwości nie oczekując niczego w zamian. Dzielmy się tym co mamy, bo nie jest 
nam to dane na wieczność. Często ludzie wielcy, nazwijmy ich celebryci, zakładają lub wspierają 
fundacje, pomagają osobom niepełnosprawnym czy chorym, biorą udział w kampaniach albo oddają 
cały swój jednorazowy dochód na rzecz potrzebujących. Mają, więc się dzielą. A o co są oskarżani? Że 
to dla rozgłosu, rozpoznawalności, aby pokazać się w lepszym świetle. Tak naprawdę nigdy nie wiemy 
jakie dana osoba ma intencje, ale czy to naprawdę jest najważniejsze, czy to ma tak duże znaczenie?  
Ta osoba pomogła i nie chciała niczego w zamian. Czy nie tak samo jest z prezentami pod choinką? 
Wręczając upominek naszym bliskim martwimy się, czy jest ładnie zapakowany, czy się spodoba i jest 
prezentem marzeń. To nie jest najważniejsze. To w ogóle nie jest ważne. Upominek od serca, 
zakupiony z myślą o tej osobie spodoba jej się na pewno, bo kto inny zna lepiej naszą rodzinę niż my? 
Zaskoczmy bliskich w te święta, własnoręcznie przygotujmy to, co zamierzamy im podarować. 
Pokażmy bliskim, że dawanie jest przyjemnością. Nawet zdjęcie z rodzinnego spaceru do lasu 
oprawione w ramkę, którą sami ozdobimy nabiera nowych wartości. Od teraz będzie kojarzyć się  
z życzliwą i pełną miłosierdzia atmosferą narodzin. Bo w prezentach chodzi o to, aby wywołać szczery 
uśmiech i łzy wzruszenia.  
            M.B

PREZENTY 
Grudzień, deszcz delikatnie opada z nieba niby białe gwiazdki tak płochliwe jak świąteczny nastrój 
muskający przechodniów, zapalający świeczkę w świątecznej zawierusze. Wichurze barw, kiczu, 
promocji, błyskotek bezkształtnego świata. Odkładam pozytywkę, znów zimno. Podchodzę do kolejnej 
półki, wyciągając zrezygnowanie rękę, gdy kątem oka matki śledzą ciekawe spojrzenia, błyszczące 
oczy, tajemnicze uśmiechy. -Przepraszam!- Zaskoczona prawie wpadam na półkę, gdy pan... umykał 
przed synkiem z paczką chwytając na zakręcie czekoladę, niczym Rudolf w mikołajkowym orszaku. 
Znów wróciłam.  Wreszcie... cieplej. 
Niespokojnie ważę w ręku batoniki. Czerwony czy niebieski? Szukam w tym rytmie powiązań. 
 Co ją ucieszy? Czy rozpakuje od razu? Co ją zaskoczy? 
Niczym mała dziewczynka przeglądająca zabawki w wirze kolorów. 
Bo czy w prezentach nie chodzi o to, by zapalić świeczkę? 
 
Grudzień, coraz ładniej oświetlane sklepowe szyldy, 
 

Grudzień. 

            Julia 
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KOCHANE DZIECIAKI! 

Nie wierzcie w Świętego Mikołaja! Stary, zapracowany staruszek z długą, białą brodą nie ma czasu  

i sił, żeby świat naprawiać. To Wy możecie zaczarować świat i sprawić, żeby słońce zawsze świeciło  

w Waszych sercach. To Wy możecie uczynić, aby zła było coraz mniej, to od Was zależy ile kolorów 

dacie światu. Wierzcie w siebie i magię świąt! Pamiętajcie Kochane Dzieciaki, że KTOŚ (możecie  

go nazwać Mikołajem, Elfem, jak chcecie) zawsze przy Was czuwa, patrzy na Wasze uczynki. Każdego 

dnia KTOŚ prosi, abyście chodzili do szkoły, uczyli się, zimą zakładali ciepłe czapki i szaliki. Na dowód 

tego, że jest KTOŚ, kto Was kocha, kto się o Was troszczy i pamięta – istnieje lista próśb i rzeczy przez 

Was do zrobienia i zapamiętania: 

PAMIĘTAJCIE, ŻE: 

1. Jesteście cudowni, zdolni i mądrzy. 

2. Musicie chodzić do szkoły, jeśli chcecie być kimś, jeśli chcecie pokazać światu, że potraficie, 

że chcecie coś zmienić. 

3. Zawsze możecie liczyć na POMOC! 

4. Pamiętajcie, że każdy ma zły dzień i nie jest to powód, żeby pyskować. 

5. Nie kłamcie! Pamiętacie, co się działo, kiedy Pinokio kłamał? 

6. Pamiętajcie, że Maria Curie – Skłodowska BYŁA KOBIETĄ! 

7. Pamiętajcie, że spoza książek widać Wasze smutki. Nie zasłaniajcie ich zeszytem. Nauczcie 

się prosić, to nic strasznego! 

8. Wasze liceum, to najlepsze liceum na świecie! 

9. Noście szaliki i czapki, bo grypa już szaleje. 

10. Miejcie coś z dziecka! To Was utrzyma w równowadze, kiedy wejdziecie w dorosłość! 

 

  

             Pozdrawiam Świetny  Mikołaj???  
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WYNIKI  KONKURSU „ SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ  W KSIĄŻKĘ” 

Na konkurs fotograficzny wpłynęło wiele ciekawych prac. Przy wyborze tych najlepszych, brana była 

pod uwagę: technika, kompozycja oraz pomysłowość. Jury w składzie: wicedyrektor Anna 

Więzowska, Joanna Szafrańska, Edyta Rozenfeld przyznało następujące nagrody: 

Wyróżnienia: 

Julia Piersa 1B 

Weronika Kotowska 2D 

Julia Piwowarska 1A 

Wiktoria Chudawska 1C 

II miejsce: 

Zuzanna Szpytko 2A 

I miejsce ex aequo: 

Wiktoria Janota 1B 

Weronika Otocka 1B 

Nagrody zostały ufundowane przez Bibliotekę oraz przez właścicieli FH DUET – Elżbietę i Mirosława 

Jabłońskich. 
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WARTO POCZYTAĆ 
 

 
„BRAMY ŚWIATŁOŚCI TOM 1”  
MAJA LIDIA KOSSAKOWSKA  
 
 Jest to kontynuacja przygód Daimona Frey'a , anioła 

zagłady, Abaddona ,niszczyciela światów i Tańczącego na 

Zgliszczach. Tym razem niszczyciel podejmuje się ochrony 

wyprawy, której celem jest odszukanie Jasności w Sferach 

poza Czasem . Po walce z Antykreatorem w „Siewcy Wiatru” i 

pokonaniu Apolla w „Zbieraczu burz” brzmi jak bułka z 

masłem?  I tu się właśnie mylicie… 

 Zazwyczaj kontynuacje powieści nie są tak 

fascynujące, jak pierwsze części… Nie tym razem. Wciągająca, 

zaskakująca, dająca zarówno dużo tego, co już znamy z 

poprzednich części, jak i kilka zupełnie nowych elementów… 

Czekałem kilka miesięcy i totalnie nie żałuję… 

 
 
 
 
„DRESZCZ” JAKUB ĆWIEK 
 
 Metale są wśród nas. Wystarczy się trochę rozejrzeć. To 

opowieść o Ryśku Zwierzchowskim, starym przedstawicielem 

tej cudownej kultury, którego życiowym celem jest unikanie 

pracy. Utrzymuje go jedna z jego licznego potomstwa (jedyna, 

która się do niego przyznaje), ale on za nic ma jej starania 

„naprostowania go”. Wszystko zmienia się, gdy podczas 

piwkowania na dachu jego bloku Zwierzu zostaje trafiony 

piorunem. 

 Super bohaterowie pochodzą z Katowic.  Poznajcie 

Dreszcza i jego wiernych kompanów Alojza i Beniamina…. 
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Kącik kulinarny … 
           
PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE 

Składniki: 
150g masła 
250g naturalnego miodu 
300g cukru 
3 jajka 
2 łyżeczki cynamonu 
po 1 łyżeczce zmielonych goździków, gałki muszkatołowej, imbiru, kardamonu (możemy 
zastąpić przyprawą do piernika, ale radzę użyć 
poszczególnych przypraw) 
1 łyżeczka sody 
około 770-820g mąki pszennej (użyłam tortowej) 
dodatkowo: 
lukier do ozdoby 
1. Do rondelka włożyć masło, dodać cukier, miód i przyprawy. Podgrzewać, mieszając, aż 
składniki się roztopią (cukier nie musi się całkowicie roztopić; nie gotować). Zdjąć z ognia i 
odstawić do ostygnięcia. 
2. Mąkę 770g wymieszać z sodą i dodać ją do ostygniętej masy, wbić jajka i zagnieść ciasto 
rękoma. Jeśli ciasto będzie za bardzo klejące, proszę dodać jeszcze trochę mąki (patrz 
FILM). 3. Ciasto rozwałkować, podsypując mąką stolnicę i wałek, na grubość około 4-5mm. 
Następnie foremkami wycinać pierniczki i układać je na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia. Proszę zachować między pierniczkami odstępy, ponieważ dużo rosną. 
4. Pierniczki wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez około 13-14 minut. Piec w 
temperaturze 170oC na funkcji termoobieg (na funkcji góra-dół 180oC). Po wyjęciu z 
piekarnika odstawić do ostygnięcia. 
5. Ostygnięte pierniczki dowolnie udekorować. Pierniczki przechowywać w szczelnym 
opakowaniu (puszce) najlepiej przez około 2-3 tygodnie. 
Jeśli pozostawimy pierniczki przez 1-2 dni w otwartej puszce robią się całkiem miękkie 

Paulina 
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MIGAWKOWO Z ŻYCIA SZKOŁY            
 

 
 

 
Klasa 1 A w akcji ze „Świętym” Mikołajem Szczerskim 

 
 

                 
Uczniowie z SOSW na warsztatach                              Łacińska świta :D od lewej Sonia Dorula, Kasia Dylawerska, 
       Martyna Zieńko, Eliza Wesołowska i Szymon Łazicki z 3 B 
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Pakujemy „Szlachetną Paczkę”  dziewczyny z 3A działają. Od lewej Iga Kuśmierczyk, Karolina Pender, Dominika Kostecka  

a z przodu Ola Matuszewska 

 
 
 
 

 
Warsztatowa radość, bo nie ma jak własne serduszko a 2B bardzo się wciągnęła  w szycie :D :D :D  
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          O człowieku 

x Cechy wspólne małpy i człowieka: postawa. 
x Człowiek ma wzrok skierowany do przodu, a nie 

umieszczony po bokach jak żaba. 
x Człowiek rozmnaża się nie przez pączkowanie, tylko 

przyjemniej. 
x Człowiek rożni się od zwierzęcia myślą, mową, uczynkiem oraz w pewnym stopniu 

wyglądem. 
x Człowiek zjadłszy mięso z wągrem, przekształca się w tasiemca. 
x Gdyby nie szkielet, to człowiek byłby workiem z mięsem i ze smalcem. 
x Główna funkcja jamy nosowej w procesie mówienia to pobieranie tlenu 

 i wyrzucanie go. 
x Kości człowieka są połączone łokciami do kolan.  
x Ludzie nie mają ogonów, bo do odpędzania much wynaleźli packi. 
x Ludzie złączają się w dwie pary i zakładają rodzinę. 
x Mamy dwa typy oddychania: mężczyźni oddychają brzuchem, a kobiety piersiami. 
x Przed porodem dziecko jest w stanie płynnym i oddycha przez pępek matki. 
x Przełyk pokarmowy przechodzi od głowy do stóp człowieka. 
x Serce zdrowego człowieka powinno bić 70 do 75 minut. 

                                                   

Systematyka 

x Bakterie które rozmnażają się przez kichanie, prowadzą tryb życia koczowniczy. 
x Białe motyle, których dzieci żrą kapustę, nazywają się kapuśniaki. 
x Gryzoń to zwierzę, które ogryza co tylko może, np. jabłka, zostawiając ogryzki. 
x Konia zaliczamy do nieparzystokopytnych, chociaż ma cztery kopyta. 
x Krowa to zwierzę roślinobójcze. 
x Krowy, kozy i owce - to zwierzęta wymienne. 
x Pies należy do gryzoni. 
x Rak jest stawonogiem bo trzyma nogi w stawach. 
x Wilki zaliczamy do zwierząt zębatych. 
x Wśród wirusów rozróżniamy: mikroby, mikrony, mikrusy i mikrobusy. 
x Żaby zaliczamy do stawonogów: żyją w stawach i mają nogi. 

 

Klik 


