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W tym numerze: 

Z  okazji zbliżających się Świąt  

Bożego Narodzenia  

oraz Nowego Roku kalendarzowego  

pragniemy, aby nadchodzący 2013  

przyniósł dla nas wszystkich  

wiele radości i uśmiechu  

na każdy dzień. 

Życzymy sukcesów uczniom  

oraz rozkwitu kariery pedagogicznej  

Szanownym Profesorom naszego ZSP. 

Życzymy także maturzystom  

pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości 

 i  solidnego wypoczynku podczas  

ferii świątecznych wszystkim tym,  

którzy pragną oderwać się  

od szkolnej codzienności. 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 
 

Redakcja „Wióry”  

Święta! 

MUZYKA 
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Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-

nych Nr 1 w Chojnie,  Stowarzyszenie Douzelage 

w Chojnie z polskiej strony oraz St. Thomas More 

College,  Primary School Marsaskala oraz Strate-

gies of Interaktive Training Foundation ze strony 

maltańskiej w ramach programu Comenius Regio 

realizują projekt „Community school – school in 

community”. Program będzie realizowany w latach 

2012 – 2014. Celem projektu jest wykorzystanie 

doświadczeń instytucji edukacyjnych w obu regio-

nach partnerskich wobec specyficznych problemów 

każdej organizacji i ich współpracy ze społeczno-

ścią lokalną, a także zaangażowanie poszczegól-

nych instytucji w proces nauczania i uczenia się.  

W dniach od 10 do 14 grudnia 2012 r. odbyło się  

w Chojnie spotkanie partnerów projektu. 11 grud-

nia na spotkaniu w Poradni Psychologiczno – Pe-

dagogicznej w Gryfinie Pani Jolanta Majewska 

przedstawiła  zasady funkcjonowania placówki.  

Następnie w Starostwie Powiatowym Wicestarosta 

Jerzy Miller  przedstawił gościom zadania i rolę 

Powiatu Gryfińskiego jako organu prowadzącego 

dla szkół i placówek oświatowych. Kolejnym 

punktem programu było zwiedzanie Szczecina, za-

poznanie z historią miasta oraz jego zabytkami.   

12 grudnia odbyło się oficjalne spotkanie z dyrek-

torem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie, Panią Adrianą Salamończyk.  Następnie 

goście zwiedzili szkołę. Po zwiedzeniu szkoły  go-

ście z Malty zostali zaproszeni na krótką prezenta-

cję talentów i umiejętności naszych uczniów. 

Szkolny chór wykonał tradycyjne polskie kolędy, 

odbył się pokaz tańca współczesnego, a członko-

wie Klubu Sportowego Karate Kyokushin z Mory-

nia zaprezentowali swoje umiejętności podczas 

krótkiego treningu oraz pokazu walki. Sympatycz-

nym podsumowaniem pokazu było wspólne odtań-

czenie belgijki, co sprawiło wiele radości zarówno 

naszym partnerom,  jak i osobom biorącym udział 

w pokazie.  

Popołudnie goście z Malty spędzili zwiedzając 

Chojnę. Bardzo spodobała się partnerom wizyta w 

chojeńskiej katedrze. Z ogromną uwagą obejrzeli 

wnętrze restaurowanej świątyni,. Zwiedzający 

wspięli się na wieżę widokową by z lotu ptaka 

obejrzeć panoramę miasta i okolic. Następnie udali 

się do Centrum Kultury na spotkanie z dyrektorem 

placówki Barbarą Andrzejczyk. Później odbyły się 

warsztaty filcowania wełny poprowadzone przez 

Justynę Rychłowską, na zakończenie których go-

ście mogli pochwalić się efektami swojej pracy. 

Kolejny dzień upłynął równie intensywnie. Partne-

rzy udali się do Szkoły Podstawowej, Środowisko-

wego Domu Samopomocy oraz Przedszkola Miej-

skiego. Dyrektorzy  przedstawili cele i zadania 

swoich placówek. W Szkole Podstawowej goście 

obejrzeli bazę dydaktyczną oraz prowadzone zaję-

cia z języka angielskiego, informatyki  oraz religii.  

W Środowiskowym Domu Samopomocy goście 

zostali zapoznani ze specyfiką placówki, obejrzeli 

gabinety terapeutyczne, salę do fizjoterapii oraz 

gabinet prac ręcznych. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się prace wykonane przez pensjonariuszy 

ośrodka. W Przedszkolu Miejskim każda z grup 

przedszkolnych zademonstrowała to nad czym 

dzieci pracowały. Partnerzy obejrzeli przygotowa-

nia do jasełek, śpiewanie kolęd oraz codzienne za-

jęcia. W czwartkowe popołudnie goście udali się 

do Stadniny Koni w Bielinie na kulig zakończony 

wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.  

Ponieważ na Malcie śnieg nie pada, dla większości 

naszych partnerów był to niesamowity widok i eks-

tremalne doznanie. Gości fascynowały nie tylko 

nietypowe drzewa czy krajobraz,  ale przede 

wszystkim śnieg. Na specjalne życzenie jednej  

z uczestniczek projektu partnerzy pojechali do 

Krzywego Lasu, który zrobił niesamowite wrażenie 

tak samo jak zaspy śniegu, wśród których nasi go-

ście urządzali prawdziwe sesje zdjęciowe. 

Wizyta przebiegała w miłej i serdecznej atmosfe-

rze.      

                                     Zespół Comenius Regio 

Projekt – wizyta gości z Malty 
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1 grudnia– Światowy Dzień Walki z HIV/ AIDS 

Pierwszego grud-

nia obchodzony 

jest Światowy 

Dzień Walki  

z HIV/AIDS.  

W tym dniu od-

bywają się kon-

kursy lub prezen-

tacje na temat 

HIV.  

HIV to ludzki wi-

rus niedoboru odporności. Wirus HIV znajduje 

się w krwi, spermie, łzach, moczu, ślinie, mleku 

matki oraz płynie mózgowo-rdzeniowym. Inne 

drogi szerzenia się wirusa to nadżerki, otarty na-

skórek lub uszkodzona skóra oraz pęknięte błony 

śluzowe. 

Po zarażeniu wirusem HIV jest okienko serolo-

giczne, czyli okres od chwili zakażenia do czasu 

możliwości wykrycia obecności przeciwciał. Wi-

rus replikuje się, rozprzestrzenia i uszkadza ko-

mórki. Nie wynaleziono jeszcze leku na wirusa, 

ale chorzy przyjmują leki, które spowalniają jego 

rozwój. 

Końcowym stadium zarażenia wirusem HIV jest 

choroba AIDS. Od czasu zakażenia do wystąpie-

nia pierwszych objawów choroby AIDS może 

minąć nawet kilkanaście lat. Choroba niszczy 

układ odpornościowy człowieka, kiedy organizm 

jest już bardzo zniszczony występują choroby 

nowotworowe takie jak mięsak Kaposiego, rak 

szyjki macicy czy chłoniaki. 

Znakiem rozpoznawczym osób chorych na 

HIV/AIDS oraz organizacji walczących z wiru-

sem jest czerwona wstążeczka. 

Mity na temat HIV: 

„HIV i AIDS to to samo". HIV jest wirusem, któ-

ry może wywołać chorobę AIDS. Nosiciele HIV 

mogą żyć latami bez objawów klinicznych choro-

by. 

„Nie ma ryzyka podczas stosunku płciowego 

dwóch osób zainfekowanych HIV". Podczas ta-

kiego stosunku może dojść do tzw. nadkażenia, 

superinfekcji, co może znacznie skomplikować  

i utrudnić terapię antywirusową. 

„Infekcje HIV dotyczą tylko homoseksualistów  

i narkomanów". 

„HIV można zakazić się przez ukąszenie komara, 

wspólne przebywanie w jednym pomieszczeniu, 

dotyk". Jest to niemożliwe, zostało udowodnione, 

że żaden owad nie jest w stanie przenosić wirusa 

HIV. 

„Kobieta zakażona HIV nie może urodzić zdro-

wego dziecka". HIV jest czasami zdolny prze-

nieść się na płód albo zakazić dziecko podczas 

porodu, ale nie zawsze. 

„Można zakazić się przez pocałunek". Może to 

jednak nastąpić poprzez krew w przypadku ranek 

na wargach. 

„Seks z prezerwatywą to seks bezpieczny”. 

Twierdzenie, że prezerwatywa zabezpiecza przed 

zakażeniem jest nieprawdziwe. Nie eliminuje ona 

ryzyka zakażenia ale znacznie je zmniejsza. 

                

                                                      Justyna 

Najlepsze uwagi od nauczycieli: 

 
 Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami ,, jak kocha to wróci’’. 

 Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredą po klasie. 

 Po napisaniu kartkówki, nie oddał jej twierdząc że zostawił ją w domu. 

 Powiedział do pani woźnej, która zwróciła mu uwagę: Niech pani uważa, bo jutro może pani już 

nie pracować w tej szkole.’’ 
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Ogólnopolska kampania edukacyjna w zakresie 

właściwego postępowania ze zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym. 

Już po raz drugi nasza szkoła przystąpiła do ogól-

nopolskiego  konkursu "ŚWIADOMY WIE CO 

ROBIĆ Z ZSEE" na temat właściwego postępowa-

nia ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektro-

nicznym pt. „Świadomy wie co robić z ZSEE”. 

Konkurs  jest częścią kampanii edukacyjnej pt. 

„Elektroodpady - proste zasady” dofinansowanej 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem 

konkursu jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekolo-

gicznej, która jako jedna z pierwszych w Polsce 

zapoczątkowała ideę projektów edukacyjno-

ekologicznych mobilizujących działaniu całe spo-

łeczności szkolne, dzieci, młodzież, nauczycieli  

i rodziców. 

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie 

praktycznej wiedzy nt. zasad postępowania ze zu-

żytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

(ZSEE)  w środowisku szkolnym oraz  w otocze-

niu społecznym placówki oświatowej.  

Kolejne zadania konkursowe wykonywać będzie  

DRUŻYNA EKO w skład której wchodzą ucznio-

wie klasy 2 b: Alicja Jaździewska, Sylwia Sob-

czak, Kacper Dudziński, Michał Klimczak i Ma-

ciej Porczyński pod opieką pani mgr Edyty Dasz-

kiewicz. 

Uczestnicy poznają definicje związane z ZSEE, 

grupy i rodzaje ZSEE, metody identyfikacji zagro-

żeń środowiska, formy współpracy ze społeczno-

ścią szkolną i lokalnymi mieszkańcami oraz zasa-

dy przeprowadzania akcji społecznej i promocyjnej 

zbiórki elektroodpadów w  regionie. Zbiórka zuży-

tego sprzętu to finał akcji.  

Więcej informacji o konkursie na stronie 

www.elektroodpadyprostezasady.pl  

Nasi nauczyciele 
Uczniowie klasy 1 o profilu humanistyczno-

dziennikarskim jako pierwsi w szkole obowiązko-

wo uczęszczają na zajęcia z języka francuskiego. 

Mimo, że Pani Sandie Gibouin jest już znana  

w naszej szkole, ponieważ w ubiegłym roku szkol-

nym chętni uczniowie mogli uczęszczać na zajęcia 

przez nią prowadzone, tak naprawdę nie wiemy 

wiele o jej osobie. Postanowiłyśmy to zmienić  

i przybliżyć Wam postać naszej zawsze uśmiech-

niętej nauczycielki od „francuza”. Oto krótka roz-

mowa, która została z panią przeprowadzona.  

 

D: Witamy! Na wstępie prosimy Panią o przybliże-

nie swojej osoby. Ile Pani ma lat, co Pani robi  

w wolnym czasie, jakie są Pani zainteresowania?  

N: Nazywam się Sandie Gibouin. Mam 32 lata. 

Przede wszystkim lubię naturę i teatr. We Francji 

pracowałam z dziećmi. Kocham muzykę. Śpiewam 

oraz gram na akordeonie. 

D: Jak to się stało, że przyjechała Pani do Polski? 

Czy mieszka tutaj Pani na stałe?  

N: Przyjechałam do Polski z moim przyjacielem 

(który jest również Francuzem, ale ma polskie ko-

rzenie), aby zrealizować projekt ekoturystyczny  

w Zatoni Dolnej. Jesteśmy pasjonatami ekologii. 

Sądzimy, że Zatoń jest pięknym miejscem oraz lu-

dzie są bardzo mili. Mieszkam tu na stałe, ale cza-

sami jeżdżę do Francji. 
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 Uważaj na jej chipsy!  

 Następne Frage proszę.  

 Jesteście humanistami, napiszecie to wy-

pracowanie w 5 min.  

 To, że jesteście humanistami nie znaczy, 

że nie możecie umieć matematyki. 

 Uczcie się niemieckiego! Niemiecki to 

potęga!  

 Na pytanie koleżanki, czy może rozdać 

kartkówki :  

 Nie odbieraj mi tej przyjemności!  

 Pyta ucznia: Gdzie Ci prawdziwi męż-

czyźni Króliczku?  

 Ranisz mnie, a ja jestem taka wrażliwa… 

 Powiedzonka nauczycieli :)  

D: Czy przed przyjazdem do Polski miała Pani 

kontakt z językiem i naszą kulturą? Co Pani 

wiedziała o naszym kraju?  

N: Nigdy nie słyszałam polskiej mowy ani nie 

spotkałam żadnego Polaka czy Polki, chociaż 

możliwe, iż widziałam ich wielu we Francji, 

lecz nigdy nie rzucali mi się w oczy. Myślałam, 

że Polska jest państwem, w którym jest bardzo 

zimno, o wiele zimniej niż w moim kraju. Lecz 

teraz, mieszkając tutaj wiem, że nie jest aż tak 

źle. Przed przyjazdem do Was znałam tylko 

Chopina, Marię Skłodowską-Curie oraz oczy-

wiście papieża Jana Pawła II. 

D: Co Panią najbardziej zszokowało po przy-

jeździe?  

N: Zaśmiecanie natury. Za każdym razem, kie-

dy widzę kogoś, rzucającego śmieci gdzie po-

padnie, myślę, że ta osoba nie zastanawia się 

nad tym, co robi. Gdy to widzę, czuję, jakby ten 

ktoś wrzucał śmieci do mojego domu. 

D: Czy lubi Pani polską kuchnię?  

N: Byłam zdziwiona, że w Polsce je się o róż-

nych porach. We Francji wszyscy jedzą o usta-

lonej godzinie i robimy to razem. Bardzo lubię 

specjalności polskiej kuchni (bigos, gołąbki, 

pierogi), ale niektórych potraw mi brakuje, np. 

prawdziwych croissantów czy chleba domowe-

go wypieku, których nie znajdziemy w piekar-

ni. 

D: Czy Polska jest dla Pani „ Drugim Domem’’  

zaraz po Francji?  

N: Czułabym się jak w „Drugim Domu”, gdy-

bym miała swój dom, ale mamy duże problemy 

z pozwoleniem na budowę. 

D: Jak  pracuje się Pani z polską młodzieżą?  

N: Gdy czuję, że moi uczniowie mają ochotę 

mówić po francusku, jestem szczęśliwa, że mo-

gę uczyć ich mojej kultury. 

D: Dziękujemy za rozmowę! 

 

Pomimo trudności językowych (wywiad został 

prowadzony po angielsku, polsku i francusku) 

dałyśmy sobie radę. Myślimy, że nasz cel został 

osiągnięty i wiecie już więcej o Pani Sandie 

Gibouin.                                Kage i Hikari 
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Tradycje Bożo-

narodzeniowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Francja 

Joyeux Noël et Bonne Nouvelle Année 

Święta we Francji obchodzone są w gronie ro-

dziny i przyjaciół tylko 25 grudnia. W Wigilię 

dzieci zostawiają swe buty przy kominku, wie-

rząc, że Mikołaj wypełni je prezentami. 

Po uroczystej kolacji zostawia się na dworze pło-

nące świeczki na wypadek gdyby przechodziła 

Matka Boska. Bożonarodzeniowym zwyczajem 

na południu Francji jest przygotowywanie szopki 

ze świętą Rodziną. 

 

Wielka Brytania 

Merry Christmas & Happy New Year 

Brytyjczycy świąteczne przygotowania rozpo-

czynają już w połowie listopada kupując prezen-

ty swym najbliższym. W Londynie, 

na Trafalgar Square, ludzie gromadzą się wokół 

wielkiej choinki, która od czasów II wojny świa-

towej jest tradycyjnym darem Norwegów.  

W czasie świąt, występują tam chóry z różnych 

stron świata, śpiewają kolędy. Nie obchodzi się 

tu Wigilii, a świąteczny posiłek spożywa się 25 

grudnia, około piątej po południu. Wtedy rodzina 

i przyjaciele siadają do stołu, na którym króluje 

indyk nadziewany kasztanami. Na deser podaje 

się Christmas Pudding i placek z bakaliami. 

Wcześniej, o godz. 15.00 świąteczne orędzie wy-

głasza królowa. 26 grudnia, rozpakowuje się pre-

zenty przyniesione przez  Świętego Mikołaja. 

 

Finlandia 

Hyvää Joulua / Hauskaa Joulua 

 Czas świątecznych przygotowań rozpoczyna się 

w tym kraju dużo wcześniej niż w pozostałych 

państwach UE, wraz z tzw. małymi świętami .  

W każdą niedzielę Adwentu zapala się kolejne 

świeczki. Kiedy już wszystkie zapłoną, dzieci 

otrzymują pierwsze prezenty. Choinka, najczę-

ściej naturalna, jest bardzo skromnie udekorowa-

na. Wisi na niej niewiele bombek i ozdób.  

Święta w Finlandii rozpoczynają się 24 grudnia. 

Zwyczajem jest wizyta w saunie, co ma spowo-

dować oczyszczenie duszy i ciała. Około szóstej 

rano rozpoczyna się msza ku czci narodzin Chry-

stusa. W kościołach przy każdej ławce płoną 

świeczki. Tradycyjnym fińskim napojem świą-

tecznym jest grog - napój z czerwonego wina  

z ziołami, rodzynkami i migdałami. W Wigilię  

w Finlandii nie ma postu. Daniem serwowanym 

na świątecznym stole jest pieczone prosię. Je-

dzone są również ryby, a przede wszyst-

kim łowiona tylko w Norwegii ryba, której pro-

ces przyrządzenia jest bardzo żmudny i długi czy 

sałatka śledziowa  z buraczkami, śmietaną i róż-

nymi przyprawami. Na deser podaje się  pudding 

ryżowy. Do jednej z miseczek wrzuca się mig-

dał. Tradycja głosi, że ten, kto go znajdzie, bę-

dzie miał szczęście przez cały nadchodzący rok.  

 

Szwecja 

God Jul och Gott Nytt Ar 

Ośnieżona o tej porze roku Szwecja ma prawdzi-

wie świąteczną aurę. Do bożonarodzeniowych 

zwyczajów w tym kraju należy dekorowanie do-

mostw świątecznymi ornamentami: figurkami 

św. Mikołaja, aniołkami, gwiazdkami. Okres 

świąteczny trwa tu od pierwszej niedzieli Ad-

wentu aż do 13 stycznia. Na świątecznym stole 

nie może zabraknąć pierników domowego wy-

pieku. Tradycyjną skandynawską potrawą wigi-

lijną jest przede wszystkim ryż z migdałami, 

a najpopularniejszym symbolem świąt - prosiak. 

Świąteczne drzewko dekoruje się najczęściej kil-

ka dni przed Wigilią, prawdziwymi świeczkami 

oraz zabawkami ze słomy i siana. 
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Stany Zjednoczone 

Merry Christmas 

Niestety, świętowanie tu bardzo trwa krótko.  

W Stanach Zjednoczonych nie ma drugiego dnia 

świąt i 26 grudnia. Przygotowania przedświątecz-

ne zaczynają się już następnego dnia po przypa-

dającym w ostatni czwartek listopada Święcie 

Dziękczynienia. Drzewko kupuje się także już 

pod koniec listopada. Ubrana choinka we współ-

czesnym amerykańskim domu stoi na drugi dzień 

po Święcie Dziękczynienia. Na drzwiach fronto-

wych musi być bowiem świąteczny wieniec, nie 

można też zapomnieć o światełkach, które zdobią 

dom z zewnątrz.  Choć strona materialna świąt 

jest dla Amerykanów bardzo ważna, okres przed-

świąteczny jest nie tylko okazją do zakupów, ale 

także spotkań towarzyskich i wspólnych rozry-

wek kulturalnych. Większość firm organizuje 

przyjęcia świąteczne. Bardzo popularne są wtedy 

rozmaite koncerty i występy chórów śpiewają-

cych kolędy.  

 

Hiszpania 

Feliz Navidad y Próspero Ano Nuevo 

W Boże Narodzenie Hiszpanie odwiedzają ko-

ścioły uczestnicząc we mszy. W małych miejsco-

wościach zwyczajem jest gromadzenie się wier-

nych przy "urnie losu". Każdy wrzuca do niej kar-

teczkę ze swoim imieniem, następnie losuje się 

dwie z nich. Wylosowana para będzie parą naj-

lepszych przyjaciół w nadchodzącym Nowym 

Roku. Ważniejsza od choinki jest w Hiszpanii 

szopka. Mimo iż w Wigilię przygotowuje się uro-

czystą kolację, to jednak najważniejsze znaczenie 

ma święto Trzech Króli. To wtedy właśnie, dwa-

naście nocy po Bożym Narodzeniu, dzieci otrzy-

mują prezenty, od Trzech Króli. W zamian za po-

darki dzieci przygotowują im słodycze i kostki 

cukru dla wielbłądów.           

                                                         Ola 

Magia świąt ? Czy istnieje w XXI wieku ? 

 Żyjemy w czasach 

globalizacji, wiecznego za-

pędu, gdzie powiedzenie 

„Czas to pieniądz” jest 

obecne w mentalności ludzi 

pracujących. Nasi rodzice 

zostają w pracy po godzi-

nach, czasami w soboty,  

a nawet niedziele. Jest grudzień, więc nadchodzą 

święta Bożego Narodzenia. Czas przez wielu uwa-

żany za magiczny, pełen ciepła i miłości. Więk-

szość zjeżdża się do dziadków. Wigilia odbywa się 

w gronie ludzi, którzy nas kochają. Czy w każdym 

domu tak będzie? Czy w dzień 24 grudnia nasi ro-

dzice nie będą jeszcze pracować do 15.00, 17.00? 

Co się dzieje z „magią” świąt?  

 Moja mama pracowała kiedyś w sklepie. 

Miałam wtedy 10, może 11 lat i dokładnie pamię-

tam jak wraz ze starszą siostrą przygotowywałyśmy 

wigilijny stół czekając na powrót rodziców. Gdy 

weszli do domu byli zdyszani, zmęczeni. Dzień w 

pracy odebrał im chęć do świętowania. Rozwiąza-

nie wydaje się być oczywiste. Wystarczy wziąć 

wolne w pracy. W przypadku moich rodziców było 

to niestety niemożliwe. Z pewnością jest tak  

wśród innych zawodów takich jak pielęgniarki, le-

karze, strażacy, policjanci. Rezygnują z tego wspa-

niałego dnia, aby w razie potrzeby jak najszybciej 

nam pomóc. W ich domach ten jedyny, niepowta-

rzalny wieczór będzie, może nie nieudany, ale na 

pewno w pewnym sensie pusty. Bez osoby, którą 

się kocha, gdzie obok pustego miejsca dla wędrow-

ca  jest jeszcze jedno dla naszych matek  

i ojców.  

Sądzę, że pokolenie chodzące do naszej szkoły, 

czyli Ci, którzy urodzili się przed nowym tysiącle-

ciem, zostaliśmy wychowani w myśl rodzinnych 

świąt. Każdy chyba przyzna, że czułby się bynajm-

niej nieswojo spędzając 24 grudnia w towarzystwie 

obcych nam osób, nie w swoim domu. Przerażające 

jest to, że małe dzieci nie rozumieją przekazu świąt. 

. Nie zostało im wytłumaczone, że tu nie chodzi 

tylko o Św. Mikołaja, prezenty, obejrzenie kolejny 

raz „Kevina samego w domu” na jednej ze stacji 

telewizyjnych, tylko o Narodziny Jezusa, czyli jed-

no z ważniejszych wydarzeń w Kościele katolic-

kim, do którego większość z Polaków należy.  
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 Fani słynnych zespołów często czują się 

pomijani przez swoich idoli. Można rzeczywiście 

odnieść wrażenie, że gwiazdy planując swoje tra-

sy koncertowe odwiedzają naszych sąsiadów, 

nasz kraj omijając łukiem. Dla Polaka nie pozo-

staje nic innego, jak pojechanie na koncert za gra-

nicę. My, mieszkając  blisko Niemiec mamy ten 

komfort, że możemy poświęcić 2 godziny jazdy 

autem i wyruszyć do Berlina, gdzie gwiazdy  

z chęcią dają występy.  

 Niektórzy znani muzycy zapowiedzieli 

jednak ostatnio w mediach, że odwiedzą Polskę w 

nadchodzącym, 2013 roku. Te informacje są wiel-

kim zaskoczeniem, bo kilku z nich jeszcze nigdy 

nie grało w naszej ojczyźnie ! Jednym z takich 

zespołów jest legendarna formacja Bon Jovi. 

Chłopaki swój pierwszy koncert w Polsce dadzą 

19 czerwca 2013 roku w Gdańsku. Również 

Slash, jeden z najbardziej charakterystycznych 

rockowych gitarzystów, znany z zespołu Guns 

and Roses przyjedzie do nas w 2013 roku ! Kon-

cert odbędzie się 13 lutego w katowickim Spod-

ku. Są jednak i takie zespoły, które w naszym 

kraju już bywały i, jak same sądzą, czują się u nas 

dobrze.Grupa 30 Seconds to Mars dołączyła do 

składu przyszłorocznego Impact Festival. Będą 

oni gwiazdą drugiego dnia imprezy, która dobę-

dzie się 4-5 czerwca na warszawskim Bemowie. 

Pierwszy dzień festiwalu uświetni swoim wystę-

pem, chyba jedna z najbardziej znanych niemiec-

kich formacji muzycznych - Rammstein. 16 mar-

ca zespół The Darkness zagra w warszawskim 

Palladium, a Deep Purple, zespół który od lat nie-

zmiennie wypełnia największe hale na świecie 

odwiedzi nasz kraj w lipcu przyszłego roku. Przy-

jedzie również do nas formacja Black Veil Brides 

! Muzycy wystąpią 17 kwietnia  

w poznańskim Eskulapie.Lany del Rey potwier-

dza, że 2 czerwca na Torwarze w Warszawie spo-

tka się ze swoimi polskimi fanami. 

 Podsumowując, rok 2013 niesie ze sobą 

wielkie zaskoczenie, pozytywne oczywiście, dla 

wszystkich tych, którzy tracili już nadzieje na do-

bre koncerty w Polsce. Znani muzycy zauważyli 

nasz kraj i postanowili nas odwiedzić. Należy ko-

rzystać z okazji, poświecić trochę czasu i pienię-

dzy, a muzyka którą usłyszymy tego wieczoru na 

żywo, wśród ludzi, którzy mają taką samą pasję 

jak my, będzie nagrodą za całe lata czekania na 

koncert twojego idola w twojej ojczyźnie.  

 

Kage. 

Rok 2013 ? Jaki będzie dla fanów rocka ? 

Wspominając o Św. Mikołaju. Zamknijmy oczy i 

spróbujmy go sobie wyobrazić… Ma długą, białą 

brodę, czerwone ubranie, zdecydowanie tęgi z ru-

mianymi policzkami i… ? Czy czasem nie trzyma 

butelki Coca-coli w ręce ? Okropne, ale prawdzi-

we. Mało komu, może nawet nikomu nie przyszedł 

na myśl ten prawdziwy, biskup Mikołaj z Miry, 

który rozdał swój majątek dla potrzebujących, tym 

samym zapoczątkowując ideę dawania prezentów. 

Przez ponad trzydzieści lat w świątecznych rekla-

mach Coca-Coli pojawiał się coraz to inny obra-

zek, przedstawiający Świętego Mikołaja. Reklama 

zrobiła swoje. Nasze pokolenie, nastolatków czeka 

pod koniec listopada na ciężarówkę z Coca-colą w 

telewizorach, a co dopiero małe dzieci !  

 A co z prezentami ? Czy jesteśmy w stanie 

zrozumieć to, że te święta mogą być bez nich ? 

Może i tak, ale trochę trudno, skoro zapracowani 

rodzice w końcu jakoś nam wynagradzają te 

wszystkie godziny w pracy, co się równa nie przy 

nas. Koło się zamyka. A gdzie ta magia ? Jest ! Ja 

zauważam ją w czasie ubierania choinki, przy ła-

maniu opłatka, na pasterce, w oczach mojej babci, 

która ogromnie się cieszy, gdy wszyscy jesteśmy 

znowu razem, w swoim rodzinnym domu. Magia 

pojawia się wraz z nami. Z radością i miłością, któ-

rą nosimy w sobie, a w święta Bożego Narodzenia 

opuszcza nasze wnętrze i emanuje z ogromną siłą.  

 

Kage 
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Podsumowanie sportowego  

roku 

 2012 z racji tego, że jest to rok przestęp-

ny obfitował w wiele ciekawych wydarzeń sporto-

wych, na czele z Igrzyskami Olimpijskimi w Lon-

dynie. Wszyscy sportowcy czekają cztery lata, aby 

móc zaprezentować swoje umiejętności przed 

światem i tym roku mieli taką możliwość. Wielcy 

oczywiście nie zawiedli - Michel Phelps, czy Usain 

Bolt zdobywając  medal za medalem. Z polskimi 

sportowcami już nie było tak kolorowo. 10 medali 

to chyba troszkę  za mało, zważywszy na to z jaki-

mi oczekiwaniami patrzyliśmy w stronę Londynu. 

Jednak patrząc optymistycznie, minimum zostało 

wypełnione i ilość zdobytych medali taka sama jak 

4 i 8 lat temu. Poza polską stroną, Igrzyska z Lon-

dynu będą kojarzyć mi się z ciekawą , chodź mo-

mentami nużącą ceremonią otwarcia, a w szczegól-

ności z królową skaczącą ze spadochronem wraz z 

Jamesem Bondem. Zdecydowanie bardziej podo-

bała mi się ceremonia zamknięcia, w czasie której 

organizatorzy zaserwowali nam koncert z najwięk-

szymi brytyjskimi gwiazdami. A same zawody to 

dla mnie wstawanie dość wcześnie rano ( pomimo 

wakacji ), aby obejrzeć eliminacje na pływalni, a 

później na stadionie lekkoatletyczny. Wielki smu-

tek po przegranej siatkarzy. Wieczorne finały w 

każemy z konkurencji odnajdowałam swojego fa-

woryta, za którego 

z całych sił trzyma-

łam kciuki. W cza-

sie olimpiady, oglą-

dałam nawet gim-

nastykę artystycz-

ną, zapasy czy skoki do wody, czego zwykle nie 

robię. Ale igrzyska to dla mnie i myślę ze nie tylko 

dla mnie, bardzo wyjątkowy czas kiedy sport mam 

od rana do wieczora, dlatego już nie mogę docze-

kać się Rio. Drugim bardzo ważnym wydarzenie 

było Euro w Polce i na Ukrainie, o którym bardzo 

dużo pisałam w ostatnich numerach gazetki. Pola-

cy się nie popisali, ale samo widowisko było niesa-

mowite. Kibice pokazali się z jak najlepszej strony,  

a faworyci nie zawiedli prezentując piłkę na naj-

wyższym światowym poziomi.     

 To chyba były najważniejsze wydarzenia 

2012 roku. Oczywiście miały miejsce też inne mi-

strzostwa, czy zawody, ale nie będę was zanudzać 

ich podsumowywaniem, w końcu od czego jest in-

ternet. Ale z pewnością rok 2012 był bardzo cieka-

wy od strony sportowej. A w 2013 odpoczniemy 

trochę, bo niestety żadna wielka impreza się nie 

szykuje.  

                                                                  Karolina 

  Święta też mogą być śmieszne... 
 Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenka-

rzy, strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś 

mówi, że chciałby zostać Świętym Mikoła-

jem. 

 - Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - 

  pyta nauczycielka. 

 - Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.  

 - Mamo, choinka się pali! - woła Jasio z po-

koju do matki zajętej w kuchni.  

- Choinka się świeci, a nie pali - poprawia 

matka. 

  Za chwilę chłopiec krzyczy:  

 - Mamo, mamo, firanki się świecą! 

 Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do 

drzwi mieszkania. 

  - Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos  

            zza drzwi. 

  - Nie, ale jestem z tej samej firmy!   

 -Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy 

wzięli ślub w Boże Narodzenie?  

-Daj spokój! Po co mamy sobie psuć świę-

ta?  
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 Bardzo lubię słuchać muzyki pewnie jak 

wielu z was. Idąc do szkoły, wracając do domu, 

ucząc się, zasypiając. Nie wyobrażam sobie dnia 

bez muzyki w uszach ! Uwielbiam wyszukiwać 

nowe piosenki, odkrywać nowe zespoły, które nie 

są jeszcze znane lub mało popularne. Jeśli interesu-

jecie się muzyką ten dział jest specjalnie dla was.  

Na początek zaprezentuje dwa zespoły, które od-

kryłam tak naprawdę przez przypadek, a bardzo mi 

się spodobały. 

 

 

 

 

 

 

 

OK go 
 

Pierwszy z nich to amerykański zespół OK go 

z Chicago grający indie rock. 

Zespół powstał w 1998r.  

Obecnymi członkami zespołu są  Damian Kulash, 

Tim Nordwind, Dan Konopka i Andy Ross. 

Pierwszym hitem, dzięki któremu grupa wbiła się 

na rynek muzycznym był przebój "Get Over It". 

Mi najbardziej spodobała się piosenka "Here It Go-

es Again", a zwłaszcza jej teledysk. To jest dobry 

przykład jak w prosty sposób można stworzyć coś 

dobrego, a zarazem śmiesznego. 

W sumie grupa wydała, jak na razie, 5 płyt.  Liczy-

my na więcej !                                     

                                                                 Natalia 

 

 

 

 

 

 

Fall Out Boy 
 

Fall Out Boy to amerykański zespół grający muzy-

kę pop punk/rock. Założony został w 2001 roku. 

W 2001roku  muzycy nagrali pierwsze demo, od-

był się też wtedy ich pierwszy show. Pierwszy peł-

nometrażowy album zespołu – Fall Out Boy's Eve-

ning Out With Your Girlfriend –okazał się przeło-

mowym krokiem w ich karierze. Kolejne lata owo-

cowały w same sukcesy i uznania krytyków mu-

zycznych, ale przede wszystkim słuchaczy. W 

2004 roku kapela zrobiła niespodziankę swoim 

wiernym fanom- wydała kolejny album, który do-

datkowo zawierał historię kapeli- krótką, lecz nie-

zwykle barwną. Warto podkreślić, że zespół został 

nominowany do wielu prestiżowych nagród mu-

zycznych, m.in. Grammy i MTV. 20 listopada 

2009, czwórka członków zespołu oświadczyła, że 

robią nieokreśloną przerwę w swojej działalności. 

Zespoły, które dzisiaj opisałam spodobały mi się  

ze względu na swoją oryginalność i pomysł na sie-

bie.  

Naprawdę polecam przesłuchania ich piosenek, bo 

warto!                                                   Gosia 

Kącik muzyczny 

Świąteczna Play– lista 

 Świąteczne piosenki to nieodłączna część 

budowania ducha świąt. Wszystkim poprawia 

się nastrój, kiedy usłyszą znaną lub całkiem no-

wą zimowo-bożonarodzeniową piosenkę w radiu. 

My również przygotowaliśmy nasze ulubione 

piosenki, a więc oto nasza  „Świąteczna lista 

przebojów”: 

   Wham "Last Christmas" 

   Mariah Carey "All i want for christmas" 

   Dean Martin "Let it Snow" 

   Shakin' Stevens "Merry Christmas Everyone" 

   Bobby Helms "Jingle Bells Rock" 

   Relient K "12 Days of Christmas" 

   "We wish you a merry christmas" 
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KULTURA 

 

„Pamiętnik” Nicholas Sparks 

„Pamiętnik” jest to opowieść o pewnej miłości, 

która rozkwitła po zakończeniu II wojny świato-

wej w Karolinie Północnej.  Cierpiąca 

na Alzheimera Allie mieszka w domu opieki spo-

łecznej, nie pamięta zdarzeń z przeszłości i nie 

poznaje członków swojej rodziny. Jej mąż poma-

ga jej odzyskać utracone wspomnienia, dlatego 

codziennie wieczorem czyta jej historię miłości 

dwojga młodych ludzi. Młoda Allie – dziewczyna 

z zamożnej rodziny poznaje podczas wakacji spę-

dzanych w Seabrook biednego chłopca z prowin-

cji Noaha. Nastolatkowie zakochują się w sobie, 

spędzają ze sobą dużo czasu, ciesząc się każdą 

wspólnie spędzoną chwilą. Rodzice Allie widząc, 

że dla ich córki to uczucie jest czymś więcej niż 

tylko letnim romansem zabierają ją z powrotem 

do miasta… „Pamiętnik” jest to piękna i wzru-

szająca opowieść o prawdziwej i bezinteresownej 

miłości dwojga ludzi, która trwa pomimo tylu 

trudności i przeszkód. Ta historia ukazuje, że mi-

łość to nie tylko chwile radości, ale także cierpie-

nia i smutku. Dowiadujemy się, że prawdziwa 

miłość może przetrać wszystko, ciężką chorobę, a 

nawet śmierć. 

 

 

„Ostatnia Pio-

senka” Nicho-

las Sparks 

 Książka opowiada historię siedemnasto-

letniej Ronnie, spędzającej wakacje z ojcem,  

z którym nie utrzymywała kontaktu. Jej rodzice 

rozwiedli się trzy lata temu, a ojciec – utalento-

wany pianista wykładający w konserwatorium 

Julliarda, porzucił Nowy Jork i przeniósł się do 

miasteczka w Północnej Karolinie. Ma żal do nie-

go, że ich zostawił. Znienawidziła również grę na 

pianinie. Pewnego dnia poznaje Willa, przystoj-

nego siatkarza i zakochuje się z wzajemnością. 

Ojciec stara się odbudować pełną miłości relację, 

ale ponowne nawiązanie kontaktu ze zbuntowaną 

dziewczyną nie jest łatwe.  W dodatku okazuje 

się, że ojciec Ronnie skrywa tajemnicę… 

 „Ostatnia piosenka” to wzruszająca opo-

wieść o rodzinie, miłości i drugich szansach. 

Ukazuje, że nie ma sensu gniewać się i złościć na 

innych, bo życie przemija, a czas nie stoi w miej-

scu. Potem może być za późno, aby wszystko na-

prawić.  

                                                                     Ola 

Świąteczne filmy 

 „To właśnie miłość” 

 „Kevin sam w domu” 

 „Kevin sam w Nowym Jorku” 

 „Holiday” 

 „Listy do M.” 

 „Grinch : Świąt nie będzie” 

 „Świąteczna gorączka” 

 „W krzywym zwierciadle: Witaj święty  Mi-

kołaju” 

 „Fred Claus– brat świętego Mikołaja” 

 „Artur ratuje gwiazdkę” 

 „Rudolf czerwononosy Renifer” 
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WOŚP 
Tradycyjnie jak co roku w drugą niedzielę stycznia odbywa się 

zbiórka publiczna organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. W niedzielę 13 stycznia odbędzie się już 21. Finał WOŚP. Tym razem pie-

niądze będą zbierane dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Zachęcamy 

do pomocy i wzięcia udziału w akcji.  

Bądźmy tolerancyjni 

„Odmienność - to jednak coś 

całkiem pozytywnego, to ona 

sprawia nasze życie ciekawym... 

Drażni Cię moja odmienność bo 

masz świadomość swojej 

przeciętności… 

Tolerancja nie polega na 

odwracaniu oczu od odmienności. 

Poza tym nikt nie potrzebuje 

przyzwolenia od innych na bycie 

sobą…” 

„Wypada tedy, aby ludzie przestali być fanatykami, jeżeli 

mają zasłużyć na tolerancję.” 

- Voltaire (z książki Traktat o tolerancji)  

 
„Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi 

innego światopoglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej 

woli, co sobie.” - Karl Rahner 


