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SŁOWO WSTĘPNE  
 
        Moi Drodzy! 
 
 Święta Bożego Narodzenia za 
pasem, mamy zaczyny na pierniki po-
robiły, tatusiowie nabyli stroje Święte-
go Mikołaja, a my? 
 A my w pocie czoła wyciąga-
my się z zagrożeń i na chwilę obecną, 
pod choinkę, marzy nam się zaliczenie 
semestru! 
 Przynajmniej większość,  
w tym ja, i tutaj mały apel: lubimy 
Zośkę, ale jednak wolelibyśmy pójść 
naprzód, drodzy nauczyciele! 
 
 

  
 
 
 
 Życzę wszystkim smacznego 
karpia i rozpakowywania prezentów  
z czystym sumieniem, a raczej zaliczo-
nym semestrem! 
 

Aleksandra Kacprzyk 
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Zanim zacznę, chciałbym tylko napo-
mknąć jak bardzo się cieszę, że wła-
śnie mnie przypadło w udziale napi-
sać kilka zdań o czymś, co tak bardzo 
kocham i cenię; 

Achchch... grudzień - ten jeden, wy-
jątkowy miesiąc.  

Wystarczy tylko wziąć głęboki od-
dech i już wiadomo co zbliża się 
wielkimi krokami.  

W sumie nawet tego robić nie trze-
ba, gdyż od połowy listopada tylko 
najwięksi samotnicy i odludkowie 
nie zauważają dużych zmian, zacho-
dzących na ulicach. 

Tak, tak, Drodzy Czytelnicy - Święta 
Bożego Narodzenia. Magiczny czas,  
w którym cuda się zdarzają, a ludzie 
chętniej otwierają się na świat. 

Czym jest dla nas Boże Narodzenie? 
Czy jest to okres, który można spę-
dzić z rodziną w cieple domowego 
ogniska? Czy to czas, w którym 
wszystkie nasze oszczędności szlag 
trafia? Czy to ten moment, w którym 
spoglądamy wstecz myśląc o naszym 
życiu? 

Niezależnie od Twojej odpowiedzi 
czytelniku, każdy z nas myśli o świę-
tach inaczej. Często ta odpowiedź 
ma związek z naszymi wspomnienia-
mi, z faktem jak nas wychowano,  
z naszymi pragnieniami i marzenia-
mi.  Dzięki temu właśnie ten czas 
jest taki wyjątkowy i niezwykły. 

 
Mróz i wiatr, za oknem co najmniej –
50°C i ciemno jakby środek nocy. I ta 
złudna nadzieja, że spadło tyle śnie-
gu, że pozamykali wszystkie szkoły  
i będzie można jeszcze pospać  
w ciepłym łóżeczku. Na ogół tak to 
wygląda na pierwszy rzut oka.  
W rzeczywistości po wyjściu na ze-
wnątrz odkrywamy (ach, z jakże 

wielkim rozczarowaniem), że mrozu 
nie ma, wiatr wieje  
w oczy, a śniegu napadało 3cm  
i wszystkie szkoły mają się lepiej niż 
dobrze. Uparci mają jeszcze nadzie-
ję, że nadejdzie epidemia grypy  
i wszyscy nauczyciele/szefowie/
osoby uprzykrzające nam życie, jak 
jeden mąż legną w łóżkach. Ach, ta 
miłość do bliźniego :]   I dodatkowo 
dostajemy to charakterystyczne 
swędzenie w portfelu.... 

Czy to pchły? 

 Nie, to nasze oszczędności prezen-
towe, zbierane przez nas przez pół 
roku, dają nam sygnał, że nieuchron-
nie zbliża się godzina ich wydania.  

I to dręczące pytanie: Czy aby na 
pewno prezent się spodoba? 

I gdyby tak nie zerkać od listopada 
na kalendarz, to po czym poznać, że 
to już?  

a) kolędy puszczane na okrągło  
w radiu 

b) Wham - Last Christmas nucone 
przez znajomych  

c) ozdoby w sklepach (no tak, ale 
wiszą tam już od listopada) 

d) wszystkie karpie znikają 

e) choinki robią emigracje z lasów  
na ulice i do sklepów 

f) „Fafik, no powiedz coś do pańci” 

g) wszystkie odpowiedzi są prawidło-
we 

Jeszcze inni twierdzą, że święta za-
czynają się już od pokazania w tele-
wizji pierwszej świątecznej reklamy 
Coca-Coli. 

Rodzina, tradycja, bombki, karp, 
śnieg, 12 potraw, prezenty, miłość, 
kolędy, opłatek, Jezus, św.Mikołaj, 
sanki, choinka, śnieg, zwierzęta mó-

wiące ludzkim głosem etc. 

Ja twierdzę, że te wszystkie elemen-
ty i wiele, wiele, wiele więcej składa-
ją się na jedną całość.  

Uważam, że WSZYSTKO co KAŻDY 
kocha w tym okresie sprawia, że to 
są właśnie święta. 

Jednak są też poważniejsze sprawy, 
związane ze świętami. Mimo tego 
wszystkiego, Boże Narodzenie odsła-
nia wady i ciemną stronę natury 
ludzkiej. Łatwiej nam jest wtedy do-
strzec jak bardzo „inni” jesteśmy na 
co dzień.  

Idąc ulicami i rozmawiając z ludźmi,  
w tym okresie, odkryłem kilka cieka-
wych rzeczy. 

Czy to nie zabawne, że niektórzy 
ludzie robią się mili tylko na okres 
świąt? Zupełnie tak jakby nie mogli-
by być tacy przez cały rok. I żyją  
w przekonaniu, że skoro przez mie-
siąc uśmiechali się naokoło, rozsyła-
jąc pozytywną energię, to przez resz-
tę roku, z czystym sumieniem, mogą 
sobie być gburami i psioczyć na 
wszystko. I tylko przez ten jeden 
miesiąc tak bardzo dbają o bliźnich. 
Smutny to fakt, że przypominamy 
sobie o potrzebujących i samotnych 
tylko w tym czasie. O tym, że ludzie 
umierają, nie mają co jeść, nie mają 
co ubrać, chorują i cierpią. O tym, że 
sami nie dadzą sobie rady. I nagle 
wszyscy wchodzą w tryb: „Och, ależ 
tak nie może być. Musimy pomagać 
światu i potrzebującym nas ludziom” 

Smucę się wtedy i czuję, jak w du-
chu, po części umieram, gdy egoi-
styczna osoba, którą znam, i która 
nigdy nie troszczy się o innych, tak 
nagle zmienia się, nakładając na 
twarz maskę pozornej życzliwości. 

A może po prostu przesadzam?  

Małe co nieco o tym i o owym, czyli jak to jest kiedy święta za pasem 
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Może po prostu w święta, 
bardziej okazujemy to, co na 
ogół nie jest tak widoczne? 
Bo gdybyśmy zachowywali 
się każdego dnia tak jak za-
chowujemy się w święta, to 
straciłyby one całą swą ma-
gię i wyjątkowość. Stałyby 
się pospolite i nudne. 

Ciekawi mnie też trochę jak 
to się stało, że święta, które 
obchodzimy z okazji nadej-
ścia Zbawiciela, nie są utoż-
samiane z Jezusem lecz ze 
św. Mikołajem. Jak to się 

stało? Zgaduję, że po prostu 
Mikołaj i jego imidż miał 
większą siłę przebicia od 
małego Jezuska.  

Święta to nie tylko tzw. 
świąteczna komercja, ale 
przede wszystkim czas re-
fleksji i wspomnień. 

Dlatego, Kochani Czytelnicy, 
szczerze i z głębi mojego 
serca, chciałbym Wam ży-
czyć nie tylko spokojnych, 
ciepłych, rodzinnych i rado-
snych świąt, ale również, 
abyście pamiętali o innych. 

 O tych, co są z nami i o tych, 

którzy już odeszli. Pamiętaj-
cie, że trzeba też dawać, nie 
tylko brać.  Zwolnijcie na 
chwilę i cieszcie się nią bo 
tak wiele można przegapić, 
pędząc wraz ze światem...                                                                                           

 A. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

Tak, tak Drodzy 
Czytelnicy - Świę-
ta Bożego Naro-
dzenia. Magiczny 
czas, w którym 
cuda się zdarzają, 
a ludzie chętniej 
otwierają się na 
świat. 

 Cukierkowi chłopcy 
 
 Naszła mnie pewna refleksja a propos świątecznych piosenek. Czyż te, naj-
lepsze i najpopularniejsze nie są zarazem najstarsze?  
 To, wręcz retoryczne, pytanie odnosi się nie tylko do utworów sezonowych, 
ale do całej muzycznej historii, łącznie ze współczesną. 
 Teraz swoje wdzięki i umiejętności stara nam się zaprezentować młody pio-
senkarz, na scenie muzycznej znany jako Justin Bieber, jednakże, błagam, kto, poza 
fanatycznymi fankami, będzie o nim pamiętał za 5 lat? Trzeba jednak przyznać, pa-
trząc wstecz, że świat ma zapotrzebowanie na ładnych chłopców, śpiewających łza-
we piosenki o 'tej jednej jedynej', mających rzesze fanów, szczególnie ze strony płci 
żeńskiej. Prostym przykładem jest choćby George Michael, zespół The Backstreet 
Boys albo Ricky Martin. Może coś w tym jest, że 2/3 moich przykładów końcowo 
okazało się być homoseksualistami, ale może to po prostu przypadek.  
Miejmy nadzieję, że dzisiejsze bożyszcze nastolatek nie okaże zainteresowania swoją 
płcią, bo straciłby na wiarygodności. Poza tym, kto śpiewałby nam na dobranoc 
"Baby, baby, baby''?;)  
 

Aleksandra Kacprzyk 
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Dobro zawsze 

powraca… 

 

„Radość, którą nie-

siemy innym, zaw-

sze do nas wróci..” 

Na pewno 

wiecie, że warto 

pomagać innym, 

ale czy zastanawia-

liście się dlaczego? 

No właśnie.. dla-

czego? Pomaganie 

innym nic nie kosz-

tuje, a może kogoś 

uszczęśliwić i po-

móc odzyskać wia-

rę w ludzi. 

Czasem do-

pada nas zwątpie-

nie w cały ten 

świat, nie mamy siły 

już dalej walczyć.  

I wtedy ktoś podaje 

nam tę pomocną 

dłoń i ponownie 

wierzymy, że może 

być już tylko lepiej. 

Nie każdy sam radzi 

sobie z problema-

mi. Czasem jest to 

złamane serce, 

czasami problemy 

w szkole, a czasami 

śmierć bliskiej oso-

by. 

Załamanie, depre-

sja to stany, w któ-

rych liczymy na 

czyjąś pomoc, bo 

sami zbaczamy  

z prostej drogi ży-

cia.  Nakrywając 

się płaszczem zmar-

twień i problemów, 

pragniemy, by ktoś 

nam pomógł i na 

nowo pokolorował 

nasz czarno - biały 

świat. Jednak nie 

zawsze taka po-

moc przychodzi. 

Warto wtedy za-

troszczyć się o in-

nych, bo dobro 

zawsze powraca.   

Pomagając 

innym, choć na 

chwilę, możemy za-

pomnieć o swoich 

problemach i zy-

skać świadomość, 

że jednak jest ktoś, 

kto nas potrzebuje.  

Dając coś od siebie 

wierzymy, że może-

my zmienić 

cały świat 

na lepszy  

i to daje 

nam siłę 

do życia. 

Drugi czło-

wiek na 

pewno do-

ceni po-

moc i mo-

że kiedyś 

się odwdzięczy? 

Jednak nie należy 

dopatrywać się  

w pomocy tylko te-

go. Warto być bez-

i n t e r e s o w n y m  

i nie oczekiwać nic 

w zamian. Nie zaw-

sze ktoś może nam 

coś ofiarować..  

Jednak miło 

jest poczuć się po-

trzebnym i czuć 

głęboko w sercu 

zwyczajną wdzięcz-

ność.  Pamiętajmy, 

by zawsze poma-

gać komuś  kto te-

go potrzebuje, bo 

nigdy nie wiadomo 

kiedy my będziemy 

oczekiwać pomo-

cy. 

 

Paulina Wiśniewska 

„Radość, któ-

rą niesiemy 

innym, zaw-

sze do nas 

wróci.” 
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W poszukiwaniu siebie 

 

Naprawdę , dawno nie zdarzyło mi 
się czytać tak wciągającej, zabawnej 
i nieprzewidywalnej książki jak 

„Baranek” Christophera Moore’a. 

Po całym tym „pozmierzchowym” 
szale przyszedł czas na coś nowego. 
Od dawna dostaję mdłości na widok 
komercyjnych produkcji pisanych na 
wzór Zmierzchu, a tu takie zaskocze-
nie - niepozorna okładka książki Mo-
ore’a skrywa zabawną opowieść, 
napisaną jak większość książek Moo-
re’a lekkim piórem, ze swadą i hu-
morem. 

Historię Jezusa (książkowego Joszuy) 
przedstawia nam Biff, wskrzeszony  
u progu drugiego millenium, by mógł 
napisać własną wersję ewangelii. 
Zamknięty w hotelowym pokoju pod 
opieką czujnego, lecz nie do końca 
kompetentnego, anioła Raziela, spi-
suje dzieje swojej przyjaźni z Mesja-
szem, która narodziła się już we 
wczesnym dzieciństwie. 

Portret Joszuy, który wyłania się  
z opowieści Biffa, zaskakuje swoją 
zwyczajnością. To zwykły dzieciak, 
później dorastający chłopak, który 
czuje się zagubiony w rzeczywistości 
i który próbuje odnaleźć swoją drogę 
życiową. Otacza go atmosfera cu-
dów, które często wymykają mu się 
spod kontroli i powodują szereg za-
bawnych sytuacji – uzdrawia ludzi, 
ma problemy z wskrzeszaniem zmar-
łych, zaklina kobry. Przede wszyst-
kim jednak próbuje odpowiedzieć 
sobie na pytanie: JAK być Mesja-
szem. 

Biff w tej opowieści zostaje przedsta-
wiony na zasadzie kontrastu. Nie jest 
wyjątkowy, nie posiada żadnych 
specjalnych talentów, często zazdro-
ści Joszui jego „mesjaszowania”, 
wciąż ponosi jakieś małe klęski życio-
we. Jest sprytny i leniwy, często kła-
mie, ma słabość do kobiet, nie zaw-
sze grzeszy bystrością i inteligencją. 
A jednak, gdyby nie on, Joszua nigdy 

nie poradziłby sobie w świecie, który 
jest dla młodego Mesjasza – naiwne-
go, ufnego i prostolinijnego – zbyt 
skomplikowany i pełen pułapek. To 
właśnie Biff – wynalazca kawy z mle-
kiem i sarkazmu - opiekuje się przy-
jacielem, chroni go i niejednokrotnie 
pokazuje mu właściwą drogę.  

W książce Moore’a nie zabrakło 
oczywiście wielu zabawnych epizo-
dów z biografii Jezusa – epizodów, 
których nie znajdziemy w oficjalnych 
jego biografiach, a które tylko z po-
zoru wydają się być nieprawdopo-
dobne. Jedną z moich ulubionych 
scen jest ta, w której Joszua i Biff –  
w akcie protestu - próbują wykastro-
wać posąg Apollina (żydowska tra-
dycja zabraniała wykonywania wize-
runków nie tylko bogów, ale i ludzi). 
Salwy śmiechu wywołała u mnie 
również scena, w której Joszua, pra-
gnąc poznać naturę grzechu, u boku 
Biffa odwiedza dom publiczny. Me-
sjasz przecież nie może być niewi-
niątkiem i musi znać życie, a to wła-
śnie Biff bierze na swoje barki zazna-
jomienie swojego przyjaciela z każdą 
jego odsłoną.  

Interesującym motywem, który poja-
wia się w powieści Moore’a jest zde-
rzenie różnych kultur. Joszua wraz  
z Biffem wyruszają w podróż na 
Wschód, gdzie nie tylko spotkają 
Jeti, ale również będą mogli zaczerp-
nąć z mądrości tamtejszych myślicie-
li. Joszua wybiera z tej skarbnicy to, 
co najcenniejsze i włącza do swojej 
nauki. Biff… Cóż, Biff jest wówczas 
bardziej zajęty rozmyślaniem o ko-
bietach i zgłębianiem arkanów Ka-
masutry… 

Tylko pozornie książka Moore’a mo-
że sprawiać wrażenie kontrowersyj-
nej. W gruncie rzeczy doskonale od-
daje ona istotę chrześcijaństwa – 
pokazuje, że nie liczą się sztywne 
zasady i podporządkowanie się roz-
licznym regułom i rytuałom, ale mi-
łość bliźniego i dobro ukryte w każ-
dym człowieku. Joszua potępia 
grzech, ale nie odrzuca grzesznika – 
o czym świadczyć może historia jego 

przyjaźni z Biffem, który reguły De-
kalogu traktuje dość lekko i wybiór-
czo (zwłaszcza szóste przykazanie), 
ale jednocześnie jest człowiekiem 
niezwykle lojalnym, który w imię 
przyjaźni jest gotowy do najwięk-
szych poświęceń. 

Moore napisał doskonałą książkę – 
zabawną, ale nie pozbawioną kon-
tekstu filozoficznego, wypełnioną 
niebanalnymi dialogami i niekiedy 
przekleństwami, nadającymi języko-
wi powieści dodatkowej wyrazistości 
i realizmu. Najlepszą rekomendacją 
może być chociażby fakt, że czytam 
ją już po raz trzeci i nie tylko nie mo-
gę się od niej oderwać, ale też ciągle 
znajduję w niej nowe elementy, na 
które nie zwróciłam uwagi w czasie 
wcześniejszej lektury. 

A tym, którym spodoba się Baranek, 
polecam sięgnięcie po inne książki 
Moore’a. Wielbiciele sztuk Szekspira 
będą doskonale się bawić czytając 
Błazna, a zmęczeni przedświąteczną 
atmosferą powinni sięgnąć po Naj-
głupszego anioła – książkę, która 
pokazuje, że czasami warto się za-
stanowić, czego się sobie życzy, bo 
życzenia niekiedy się spełniają,  
a w święta Bożego Narodzenia 
WSZYSTKO jest możliwe… 

 

April 
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Przyszedł czas na kolejne wy-

danie... Ale zanim.... 

W poprzedniej gazetce wyda-

nie rubryki  

On The Dancefloor było moim 

debiutem! 

Jak podobał się Wam poprzed-

ni artykuł? 

 

On the dancefloor 

Siemanko ! 

Jakie zmiany byście wprowadzili?  

Co byście chcieli dodać? 

O czym chcielibyście czytać? 

Jeśli macie jakieś zastrzeżenia, wskazówki lub macie jakiś temat, o którym warto byłoby 

napisać, piszcie na:   

patrycja.zoska.gazetka@spoko.pl 

W niedzielę, 27.11 odbył się finał tele-

wizyjnego show „Taniec z Gwiazdami”. 

Do walki o kryształową kulę w XIII edy-

cji TzG stanęło jak zwykle 14 niezwy-

kłych par. 

14 par czyli 14 megagwiazd i ich ta-

necznych partnerów, podbijających  

parkiet.  

Oto oni: 

1. Staszek Karpiel-Bułecka 

2. Aleksandra Kisio 

3. Dariusz Kordek 

4. Jagna Marczułajtis 

5. Kazik Mazur 

6. Anna Wędzikowska 

7. Billguun Ariunbataar 

8. Marta Krupa 

9. Zbigniew Urbański 

10. Weronika Marczuk 

11. Michał Szpak 

12. Katarzyna Pakosińska 

13. Kacper Kuszewski 

14. Katarzyna Zielińska 

mailto:patrycja.zoska.gazetka@spoko.pl


Str. 7 

 

 

 W finałowym odcinku do walki stanęły  

2 pary. Ze 

sobą rywali-

zowali Kac-

per Kuszew-

ski i Billguun 

Ariunbataar.  

Po trzech 

tańcach każ-

dej z par i po 

krótkim wy-

stępie 

wszystkich,  

z napięciem 

czekaliśmy 

na wyniki.  

 

 No, ale oczywiście... Nie możemy dowie-

dzieć się kto wygrał. Najpierw musieliśmy obej-

rzeć dłuuuuuugi blok reklamowy.  

 Rzadko w tym programie się zdarza, że-

by do finału doszło dwóch facetów. Dalej wpa-

trzeni w telewizor bacznie obserwujemy kiedy 

skończą się reklamy. I nagle RYK: 

 

AAAaaaa.!! Kacper WYGRAŁ! 

 

 Szał gorących ciał! No i teraz pytanie, do 

Was, Drodzy Czytelnicy. 

    Czy uważacie, że to właśnie Kacper powinien 

wygrać? 

    Który z nich, według Was, lepiej tańczy? 

    Jakie były Wasze typy? 

    Czy uważacie, że cały ten program jest spra-

wiedliwy.? 

 

 No i właśnie. Przechodzimy do trochę 

trudnego i przykrego tematu, dotyczącego ta-

necznych i nie tylko, telewizyjnych show. Pro-

gramy takie jak „You Can Dance” czy „Taniec  

z Gwiazdami”, ale również „Top Model” lub 

„Mam Talent”. Uwielbiamy je oglądać. 

Są takie ciekawe i ekscytujące.  

No i nagle pojawia się osoba, dla której jeste-

śmy w stanie zrobić wszystko, aby tylko wygra-

ła... I zaczynamy wysyłać SMS-y.  

Najpierw jeden. Potem mówimy sobie, że ten 

jeden głos nic nie zdziała więc wysyłamy drugie-

go. A potem stwierdzamy, że nie zubożejemy 

jeśli wyślemy takich SMS’ów jeszcze kilka. Oka-

zuje się iż to, tak naprawdę, kompletnie nic nie 

daje. Musimy zrozumieć, że my nie pomagamy, 

tylko marnujemy swoje własne pieniądze.  

 Przebieg całego programu jest z góry 

”ustawiony” przez stację, która go emituje. Naj-

dłużej w danym programie zostanie osoba, któ-

ra gwarantuje jak największą oglądalność i jest 

kontrowersyjna. Na przykład, w programie Top 

Model nie liczy się uroda, sylwetka i fotogenicz-

ność tak jak by się wydawało. Liczy się dobra 

historia danej dziewczyny, która przyciągnie wi-

dza przed ekran, np. Michalina. Już dawno by 

wyleciała z tego programu gdyby nie fakt, że 

jest osobą bardzo kontrowersyjną.  

Przykład taneczny z TzG. Michał Szpak. Chło-

pak (?) kompletnie nie umie tańczyć, ale ze 

względu na to, że dzięki niemu TVN miał dużą 

oglądalność wypadł dopiero pod koniec progra-

mu czyli w dziesiątym odcinku z trzynastu. Jed-

nym słowem, jedna wielka KOMERCJA.! 

 

     Co Wy sądzicie na ten temat? 

 

Wszystkie odpowiedzi przesyłajcie na:  

patrycja.zoska.gazetka@spoko.pl 

Patrycja Papaj 

GRUDZIEŃ 2011  
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Wesołych … prezentów 

 

Nie zaszczycił nas swoją obecno-
ścią nawet najmniejszy płatek 
śniegu, a Święta Bożego Naro-
dzenia już za pasem! Obawiam 
się, że jak tak dalej pójdzie, nie 
pozostanie nam nic innego jak 
zrobić porządny zapas sztuczne-
go śniegu  
w sprayu i za 
jego pomocą 
odtworzyć 
świąteczną 
aurę. Mamy 
jeszcze kilka 
innych możli-
wości urato-
wania nad-
chodzących 
świąt. A przy-
najmniej godnego i prawidłowe-
go celebrowania ich. Pomijając 
wszelkie wyśmienite, a przy oka-
zji wielce kaloryczne  potrawy 
( no cóż, urok świąt, najedzmy 
się teraz, nigdy nie wiadomo 
jakie nadejdą czasy!), które to 
zagoszczą na naszych stołach, 
nie zagłębiając się w techniki 
śpiewania kolęd czy też kolory-
stycznego doboru bombek na 
naszą pachnącą lasem, a czasami 
nawet plastikiem choinkę, nikt  
z zapalczywych wielbicieli świąt 
nie zapomni o prezentach! Te 
mieniące się wieloma barwami, 
przewiązane błyszczącymi wstąż-
kami pakunki są nieodzownym 
elementem każdej Wigilii. I nie 
przyjmuję do wiadomości żad-
nych sprzeciwów, stwierdzają-
cych, jakoby to rodzinna atmos-
fera i ciepło domowego ogniska 
stanowiły czołowe wartości czy-
niące te święta jakże wyjątkowy-
mi. Większość z nas co roku po-

pada w zakupowe szaleństwo, 
obdarowuje najbliższych prezen-
tami i, nie oszukujmy się, liczy na 
to, iż Mikołaj również jego 
uwzględnił na liście tych grzecz-
nych osób. Jakże przyjemnym 
jest moment oczekiwania, uczu-
cie ekscytacji w trakcie odwiązy-
wania kolejnego  supełka ( na 
pewno nie ostatniego, takie pre-

zentowe wstążki 
zawsze muszą być 
bardzo porządnie 
zawiązane)  i radość 
spowodowana fak-
tem posiadania 
upragnionej rzeczy.  

Oczywiście i w tej 
sferze pojawia się 
mnóstwo kłopotli-
wych i uciążliwych 
do rozwiązania pro-

blemów. Dopóty, dopóki zado-
walały nas nowe lalki Barbie  
i figurki ActionMan, masowo 
zaznaczane w katalogu z zabaw-
kami, rodzice nie mieli problemu 
z doborem prezentu. Jednak, co 
począć z dorosłymi? Co kupić 
danej osobie? Z czego będzie 
zadowolona? I tu oto najczęściej 
darczyńca posuwa się do  prostej 
i bezbolesnej metody konsultacji 
z potencjalnym obdarowanym- 
tak bezpretensjonalne pytanie 
jak: „Co chcesz dostać?” niszczy 
wszelkie nadzieje na jakąkolwiek 
niespodziankę. To właśnie od-
biera świętom ich magiczny cha-
rakter. Nie sama istota wręcza-
nia prezentów, jednak forma  
w jakiej się to odbywa. Gdy na 
powyższe pytanie odpowiemy 
`Wiesz, ostatnio popruły mi się 
dresy` już wiadomo, czego mo-
żemy spodziewać się pod choin-
ką. Sztuka dobierania prezentów 
polega na dokładnej obserwacji 

osoby, dla której ten podarunek 
jest przeznaczony. Musimy za-
znajomić się z jej zainteresowa-
niami, pasjami, poglądami. Za-
kładam, iż każdy z Was kupuje 
prezenty w miarę znanym i bli-
skim Waszemu sercu osobom,  
a nie tym przypadkowo spotka-
nym na ulicy, więc chyba nie 
stanowi zbyt dużego problemu 
dobranie ich według upodobań 
potencjalnego obdarowanego. 
Wytężmy więc nasze mózgi, wy-
dostańmy wszelkie pokłady kre-
atywnego myślenia i w tym roku, 
oddając się prawdziwemu na-
strojowi świąt, stwórzmy pre-
zenty niezwykłe, jedyne w swo-
im rodzaju, takie, których nie 
znajdziemy na  rozpisanej liście 
życzeń, a mimo tego będą speł-
nieniem tych najskrytszych ma-
rzeń. Nie zapominajmy o poda-
runkach hand made! Zapewniam 
Was, są bezcenne. A tak niewie-
le kosztują.  

 

P.S.: Do Świąt pozostało jeszcze 
trochę dni, bądźcie grzeczni, 
bo…Chyba nie uwierzyliście  
w to, że Święty Mikołaj nie ist-
nieje? ;) 

 

Natalia Gomólińska  
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Relacja z koncertu Jill Scott 
 

Czwartego grudnia br. w Sali Kongresowej odbył się 

długo wyczekiwany koncert Jill Scott. Fani gwiazdy neo 

soul musieli na nią czekać długo, albowiem 3 lata minęły 

od jej ostatniego występu w Polsce.  Wokalistka ruszyła 

w trasę koncertową, promującą jej ostatnią płytę  „My 

Love”  lecz zebrani w „kongresówce” dostali na złotym 

winylu cały przekrój hitów. 

Gdy już udało mi się znaleźć swoje miejsce okazało się, 

że podsiadłem przemiłą parę z Japonii, która z rozbrajają-

cym urokiem powiedziała: Pan się przesuń, nasze miej-

sca. Specjalnie  niezrażony przesiadłem się 2 miejsca 

dalej i przez następne 40 min czekania (koncert w PL nie 

odbędzie się przecież o czasie) grałem w grę magiczny 

totem.  Koncert… 

Zaczęło się bardzo żywiołowo od utworu „Shame”, który 

w jednej chwili podniósł całą widownię na nogi, przy 

okazji powalając nas na kolana. Kolejne utwory, takie jak 

„Hate On Me” czy „Real Thing”, nie pozostawiły cienia 

wątpliwości, że właśnie jestem na jednym z najlepszych 

koncertów na jakich w życiu byłem. Gdy już nikt nie 

mógł usiedzieć w miejscu, wokalistka zaprosiła zgroma-

dzoną publiczność pod scenę krzycząc: „Nie wstydźcie 

się! Chodźcie tu!” Zrobiło się tłoczno :) 

Nie można zapomnieć o genialnym zespole jaki towarzy-

szył wokalistce. Trzyosobowy męski background vocals, 

dwie perkusje, dwóch klawiszowców, bas, gitara, sakso-

fonista, trębacz oraz bębniarz. Instrumentaliści dali niesa-

mowity popis swoich możliwości, niekiedy grając skom-

plikowane i dość długie solówki.   

Każdy moment tego koncertu był absolutnie genialny, ale 

utwory takie jak Rolling Hills czy Golden brzęczą mi  

w głowie do dziś. 

Jeżeli nie udało Wam się dotrzeć na koncert Jill Scott nie 

ma co ronić łez. Gitarzysta szepnął słówko, że może la-

tem Scott znowu pojawi się w Polsce…  

 

Antoni Franke 

Co ciekawego robimy? 

 Uczniowie klasy II F biorą udział w programie „Reportaże o Warszawie”, organizowanym przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. W związku z tym, uczestniczą w interesujących przedsięwzięciach. Chcemy 
zapoznać Was z tymi, które już odbyły się. 

Warsztaty reporterskie 

Czym różni się reporter od reportażysty? Co to jest lead? 
Gdzie szukać inspiracji na ciekawy reportaż? Na te i inne 
pytania uczniowie naszej szkoły szukali odpowiedzi na 
warsztatach reporterskich. 

11 listopada br. grupa uczniów z naszej klasy pod opieką 
pani Urszuli Karolewskiej odwiedziła siedzibę Agory.  
W tajniki reportażu wprowadzał nas Witold Szabłowski, 
dziennikarz piszący dla „Gazety wyborczej”. Dostaliśmy 
wielką dawkę wiedzy , którą każdy z nas mógł później 
wykorzystać w ćwiczeniach praktycznych. Pisanie leadów 
mamy opanowane na 6! Dla niewtajemniczonych wyja-
śniam, że lead to krótki kawałek tekstu, podający w skró-
cie najistotniejsze informacje, wprowadzający do dalsze-
go artykułu. Niejednokrotnie od niego zależy czy zechce-
my przeczytać cały artykuł. 

Na koniec mieliśmy możliwość zwiedzenia wydawnictwa 
Agory „od kuchni”. 

Zostaliśmy zainspirowani i naładowani pozytywną ener-
gią oraz wiedzą do tworzenia ciekawych reportaży! 

 

Kinga Duszna 

 

Warsztaty fotoreporterskie 

Dnia 14 listopada 2011 r. małą grupą z klasy wybraliśmy 
się na warsztaty fotoreportażu. Zajęcia prowadzone były 
przez Krzysztofa Pacholaka. Na zajęciach poznawaliśmy 
ogólną charakterystykę tego gatunku i prace profesjonali-
stów w tej dziedzinie. Prowadzący zapewniał nas, że każ-
dy może zostać fotoreporterem i dał nam do wykonania 
zadanie. Nasze zadanie polegało na  spacerze po Warsza-
wie, podczas którego mieliśmy zrobić reportaż na wybra-
ny temat. Po podzieleniu się na grupy wyruszyliśmy  
w miasto. Pomimo zimna, mgły i krótkiego czasu uwa-
żam, że poradziliśmy sobie wyśmienicie. Największym 
utrudnieniem była niechęć ludzi do bycia fotografowa-
nym, jednak i to udało nam się pokonać. Gdy przemarz-
nięci wróciliśmy, mogliśmy wypić sobie gorącą herbatkę  
i przystąpiliśmy do omówienia naszych reportaży.  

Na zakończenie otrzymaliśmy bardzo ciekawą książkę  
z fotoreportażami na różne tematy np.: Czeczenii, Koso-
wa  czy wizyt Jana Pawła II w Polsce oraz pamiątkowy 
dyplom. 

Moim zdaniem warsztaty były bardzo ciekawe i rozwijają-
ce. 

Justyna Rabińska 
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Wigilia 
 

Piszę do Ciebie synku list z daleka, 

z domu; 

Na niebie śnieżne błyszczą się płatki, 

Ty, synku, zrozumiesz łzy matki. 

Jest już choinka, wiesz, 

zaraz u stoła  siądziem  jak dawniej, 

z siostrzyczkami dwiema, 

a razem z nami i myśl niewesoła, 

bo Ciebie synku, wśród nas, tutaj nie ma. 

Myśl o nas synku, wspomnij przy wieczerzy. 

W liście mym znajdziesz okruchy opłatka. 

Myśl o nas synku, całuję Cię matka. 

Halina Trafalska  

(pracownik administracji w naszej szkole) 

Wśród nas są 

talenty  

(często ukryte) 

Znajdź 7szczegółów, którymi różnią się obydwa rysunki. 

Rys. Sylwia Mizielińska 

ŚWIAT WG ZOŚKI 
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ADELA 

AMOREK 

CACKO 

CIEŃ 

CIETRZEW 

CZAD 

CZAPKI 

INTUICJA 

KARCER 

KONTUAR 

KROK 

KURCZAK 

KWOTA 

LICEALISTKA 

LILIPUT 

MSZYCA 

NEONÓWKA 

NERKOWIEC 

NIEPUNKTUALNOŚĆ 

OPOWIEŚCI 

OSTOJA 

PAJAC 

PECHOWIEC 

PIECZEŃ 

POZÓR 

PRZEDSTAWIENIE 

ROKOKO 

RZESZOTO 

SOPLE 

SZAL 

UCIECZKA 

USZCZELKA 

WEZYR 

WIADERKO 

WIARA 

WIECZOREK 

ZŁOŻA 
ZWOJE  

Ć P W T U P I L I L       

Ś P A J C I U T N I       

O R A J O T S O W C       

N Z C Z A P K I I E       

L E W E S C O E A A       

A D E L A I Ń Ł R L       

U S Z C Z E L K A I A M O R E K 

T T Y Y Z T C Z T S Ż S O P L E 

K A R C E R S H O T O Z S E Z R 

N W E P O Z Ó R W K Ł Y Ś W A O 

U I U C I E C Z K A Z C R U K Z 

P E C H O W I E C K I A T O W C 

E N Ą C E I W O K R E N K O Z E 

I I C Ś E I W O P O O O J A T I 

N E O N Ó W K A O K R E D A I W 
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Propozycje kulinarne 

SKŁADNIKI: 

Farsz: 

500g kapusty kiszonej 

300g suszonych grzybów 

sól, pieprz do smaku 

Ciasto: 

1 kg mąki pszennej 

woda 

łyżka oleju 

PRZYGOTOWANIE:  

 Farsz: kapustę i grzyby gotować przez 30 

min. Doprawić. Zemleć w maszynce lub 

pokroić drobno farsz. Ciasto na pierogi:  

1 kg mąki, dodać łyżkę oleju. Zagniatać, 

dodać tyle wody ile mąka "zabierze". Gdy 

do ciasta dodasz za dużo wody należy 

dodać mąkę. Rozwałkować ciasto, szklan-

ką wycinać kółka, do środka kółka dać 

trochę farszu, skleić rogi ciasta. Ugoto-

wać 1 litr wody z 1 łyżką soli. Gdy woda 

się zagotuje włożyć do niej pierogi. Goto-

wać, aż wypłyną na wierzch. Wyjąć na 

talerz. Można polać tłuszczem ze skwar-

kami. 

Pierogi z kapustą i grzybami 

Świąteczne rogaliki 

SKŁADNIKI: 

2 jajka 
250 g margaryny 
0,5 szklanki cukru pudru 
200 ml śmietany 18% 
łyżeczka proszku do pieczenia 
2 łyżeczki cukru waniliowego 
0,5 kg mąki 
marmolada różana 
białko 
posypka cukierkowa 

 

Przygotowanie : 

Tłuszcz posiekać z mąką i proszkiem - można je 

przesiać. Białka ubić z cukrem i cukrem wani-
liowym, następnie dodać żółtka i zmiksować. 
Połączyć z margaryną, mąką i śmietaną. Wyro-
bić ciasto. Wstawić do lodówki na ok. pół go-
dziny. Podzielić na 4-5 części i rozwałkowywać 
na koło. Ciąć na ćwiartki i jeszcze mniejsze ka-
wałki – w zależności jak duże rogaliki chcemy. 
Z szerszej strony nałożyć marmoladę i zawijać. 
Posmarować rozmąconym białkiem i posypać 
posypką cukierkową. Piec w 180 stopniach, aż 
będą mieć złocisty kolor. 

   

  SMACZNEGO !!! 

Weronika Gawrońska 

 

Wyniki konkursu z nr 1/2011/2012 
Wśród osób, które nadesłały prawidłowe odpowie-
dzi wylosowano Annę Jakubczyk z kl III F, która 
otrzymuje bon Empik - do odbioru w bibliotece. 


