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Wesołych Świąt!  

„Bez zmartwień,  

Z barszczem, z grzybami, z karpiem,  

Z gościem, co niesie szczęście!  

Czeka nań przecież miejsce.  

Wesołych Świąt!  

A w Święta,  

Niech się snuje kolęda.  

I gałązki świerkowe  

Niech Wam pachną na zdrowie.  

Wesołych Świąt!  

A z Gwiazdką!  

Pod świeczek łuną jasną” 

Życzcie sobie - najwięcej:  

Zwykłego, ludzkiego szczęścia. 
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Drodzy Czytelnicy! 

Serdecznie witamy w nowym 

wydaniu naszej Gazetki Szkolnej.  Mamy 

nadzieję, że przyciągniemy Waszą uwagę. 

Nasi uczniowie w mijającym półroczu dawa-

li z siebie wszystko i uczestniczyli  

w nie lada wydarzeniach. Z wydania nowe-

go czasopisma dowiecie się o „Polskich tra-

dycjach”, „Świątecznym szale zakupów”. 

Będzie możliwość przeczytania artykułu  

o ,,Baśniowych jasełkach”, wybitnej pracy  

w języku angielskim ,, Christe Down Un-

der” oraz coś o „Baśniowych bohaterach  

u Maluśkiego”.  

     

   Redakcja 
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Z ŻYCIA 

W atmosferze zadumy i re-

fleksji nad przemijaniem  ludzkie-

go życia i  nieuchronnością śmierci 

– zatrzymujemy się i pochylamy  

z miłością nad grobami naszych 

zmarłych.  

Chcemy, aby groby naszych 

bliskich były kolorowe i pięknie udeko-

rowane... Są jednak i takie groby, o któ-

rych nikt już nie pamię-

ta... I właśnie dlatego mło-

dzież naszej szkoły po raz 

trzeci zorganizowała  Ak-

cję Sprzątania Cmentarza, 

aby uporządkować te najbar-

dziej zaniedbane mogiły... Zwieńcze-

niem naszego trudu było zapalenie zni-

czy, które dzięki dobroczynności 

uczniów i nauczycieli zapłonęły na gro-

bach zapomnianych… 

Natalia  Mruszczyk, kl. 2b LO 

 

 

4 

19 grudnia odbyła się kolejna edycja 
szkolnego konkursu pt. ,,Aranżacja słołu 
wigilijnego”. W konkursie pierwsze miejsce 
zajęły klasy: 2a LO i 2a ZSZ, 2 miejsce IV 
THE i 3 miejsce 1 THB. 

Wszystkie klasy biorące udział w kon-
kursie sumiennie podeszły do swojego zada-
nia. Efekt był oszałamiający.  

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. 

        Redakcja  
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Fot.  Aneta Maciaszczyk 



w domu. A 

może jest to, 

najzwyczajniej   

w  ś w i e -

cie ,członek na-

szej rodziny. 

 Czy dla Was rów-

nie ważne jest pielęgnowa-

nie polskich tradycji świą-

tecznych? Dla mnie nie by-

łoby świąt bez choinki, roz-

świetlającej salon i dwuna-

stu potraw na wigilijnym 

stole. Mam nadzieje, że te-

goroczne święta będą jesz-

cze lepsze od poprzednich  

i tego Wam życzę. 

 

Natalia  Mruszczyk, kl. 2b LO 
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Z ŻYCIA 
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Niedługo Wigilia i Boże Na-
rodzenie. To magiczny czas, na 
który większość z nas z nie-
cierpliwością czeka. Może nie 
wierzymy już w świętego Mi-
kołaja, jednak warto powspo-
minać, jak we wcześniejszych 
latach zakradaliśmy się do 
choinki wypatrując prezen-
tów. 

Święta to czas,  

w którym powinniśmy sta-

rać się osiągnąć spokój du-

cha, relaksować się w gro-

nie rodziny, zapomnieć  

o wielu nieporozumieniach 

z bliskimi . Po prostu być ze 

sobą. Nie marnujmy czasu 

na leżenie przed telewizo-

rem w czasie wolnym od 

szkoły, gdyż możemy go 

zdecydowanie lepiej spożyt-

kować. Zastanówmy się, czy 

ktoś nie potrzebuje naszej 

pomocy. Może to jest samot-

ny sąsiad,  który  nie może-

chociażby umyć sobie okien 

 



 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

To tradycyjna, polska n a z w a 

święta ku czci świętego Mikołaja, 

biskupa Miry, obchodzonego  

6 grudnia w katolicyzmie i prawo-

sławiu.  

Do XIX wieku był to na ziemiach pol-

skich dzień wolny od 

pracy. W 1969 roku 

w Kościele katolic-

kim zniesiono 

święto, jest to już 

tylko tzw. wspo-

mnienie dowolne. 

Od średniowiecza 

w wigilię tego 

dnia święty Mi-

kołaj (a właści-

wie osoba prze-

brana za niego) przynosił dzieciom pre-

zenty. Współcześnie w Polsce, nocą 

podkłada się dzieciom drobne upomin-

ki, małe zabawki,  a przede wszystkim 

słodycze. W XIX i XX wieku, obdarzają-

cy dzieci podarkami w swoje święto Mi-

kołaj, został przekształcony w ba-

śniową postać rozdającą prezenty  

w Boże Narodzenie, wykorzystywaną 

w kulturze masowej . Zwyczaj wrę-

czania prezentów w Mikołajki wywo-

dził się ze średniowiecznych legend  

o życiu świętego Mikołaja, które stały 

się bardzo popularne dzięki przedsta-

wieniom wystawianym od X wieku  

6 grudnia. Najbardziej znana była, 

spisana w pierwszej połowie IX wie-

ku w Konstantynopolu, przez archi-

mandrytę Michała, opowieść o trzech 

córkach. Zgodnie z nią mło-

dy Mikołaj, jeszcze przed 

wyborem na biskupa, miał 

chciwego i bogatego sąsiada, 

który drwił z pobożności 

świętego. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, 

że stracił majątek oraz popadł w skraj-

ną biedę. Gdy nie miał już z czego 

utrzymać rodziny, postanowił sprzedać 

swoje trzy córki do domu publicznego, 

ponieważ nikt nie chciał ich poślubić 

bez otrzymania stosownego posagu. 

Mikołaj, po długich rozważaniach tek-

stów Pisma Świętego i modlitwie, po-

stanowił uratować cnotę 

dziewcząt. Trzykrotnie, 

pod osłoną nocy, wrzucał 

przez okno pieniądze prze-

znaczone na posag dla każdej 

kolejnej siostry. Gdy są-

siad wyprawił już dwa 

wesela, postanowił do-

wiedzieć się, skąd biorą 

się tajemnicze pieniądze. 

Czuwał całą noc i ze zdumieniem od-

krył, że to pogardzany przez niego Mi-

kołaj wrzuca po raz trzeci pieniądze 

przez okno. Podziękował mu zawsty-

dzony i postanowił zmienić swoje życie 

na zgodne z przykazaniami. Współcze-

śnie w Polsce, nocą z 5 na 6 grudnia, 

podrzuca się dzieciom prezenty pod 

poduszkę, w bucik lub umieszcza się je 

w dużej skarpecie. W wielu szkołach 

wymienia się drobnymi prezentami  

z wcześniejszym losowaniem „swojego 

mikołajka” czy „swojej mikołajki” (czyli 

osoby, którą się obdaruje).  

 

Hanna Bździel, kl. 1a ZSZ 
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Z ŻYCIA  

Another tradition is decorating 

houses with mistletoe or holly. Peo-

ple believe  that kissing under mistle-

toe will bring happiness to them for the 

next year. If you didn't know that send-

ing Christmas card comes from Eng-

land you would be surprised for sure. 

Yeah, that's true. The trend of writing 

cards was born in England in 1848, 

and wishes sounded: 'A merry Christ-

mas and a Happy New Year to you!'. 

They sound probably the same nowa-

days, I think. 

Singing Christmas carols is popular 

around the world. The most common, 

not only in Britain, is "Silent Night". In 

fact it was written in Austria, but it 

has been translated into many lan-

guages. The name "Christmas carol" is 

a title of Charles Dickens’ novel called 

"A Christmas Carol". 

Of course, I couldn't forget about the 

most important thing, namely typical 

Christmas dishes. The most  important 

meal, on the 25th of December, is roast 

turkey. During Xmas you can also eat 

some ginger cake or pudding. In some 

houses eggnogs is served. And the last 

one 'is mince pie', traditional British, 

stuffed muffins. 

So it is. I think I've told you some 

interesting things about Christmas 

time in England and English-

speaking countries. I hope you've 

learnt something new from this arti-

cle and maybe I’ve convinced you to 

try something different this year.  

 

Jędrzej Lehmann, kl 2a LO 

If you have just realized De-

cember is coming to an end,  I'd 

like to tell you something about 

coming holidays. The first day  is 

called Christmas Eve, the next 

day is Christmas Day (in written 

language Xmas), followed by Box-

ing Day i.e. the day you receive 

presents in "boxes" or give dona-

tions to the poor. 

The tradition of  decorating a 

Christmas tree comes from 1848, 

when duke Albert brought one from 

Germany. The most common trim-

ming is a 'candy cane', which in the 

past was given to children to be quiet 

during Midnight Mass.  

The typical appearance of Santa was 

created, in 1822 in the USA, by 

Clement C. Moore in a rhyme for his 

children called "The visit of Santa 

Claus" where he wrote: 'He had a 

broad face and a little round belly 

that shook when he laughed, like a 

bowl full of jelly. He was chubby and 

plump...'. 

In English-speaking countries chil-

dren aren't used to getting presents, 

like in Poland, on 24 of December, 

but on the next day, Christmas Day. 

On Christmas Eve, before they go to 

sleep, they leave some cookies and  

a glass of milk for Santa.  

7 

 

N
ie

c
o

d
z
ie

n
n

ik
 n

r 
7

8
 l

is
to

p
a
d

, 
g

ru
d

z
ie

ń
 2

0
1
4

 



8 

Z ŻYCIA SZKOŁY spół tworzą: wokalista Ryan Tedder, 

gitarzysta Zach Filkins, basista i 

wiolonczelista Brent Kutzle, perkusi-

sta Eddie Fisher oraz gitarzysta Drew 

Brown. Grupa zmieniła także nazwę  

z Republic na OneRepublic, aby 

uniknąć kontrowersji związanych  

z innymi zespołami o tej nazwie.  

W ciągu dwóch i pół roku zespół na-

grał swój debiutancki album. Kilka 

miesięcy przed jego wydaniem  

(z utworem "Sleep" jako debiutanc-

kim singlem) zespół stracił kontrakt z 

Columbia Records. Wówczas grupa 

rozpoczęła działal-

ność internetową 

na MySpace, 

gdzie od lata 2006 

roku byli stale 

określani jako top 

wykonawcy. Ze-

spół zwrócił uwa-

gę kilku wytwórni 

muzycznych, w 

tym Mosley Music 

Group Timbalanda,  

z którą podpisał kontrakt. Debiutanc-

ki album zespołu, zatytułowany Drea-

ming Out Loud został wydany 20 li-

stopada 2007 roku i w USA zadebiu-

tował na pozycji 14 listy Billboard 

200 sprzedając się w nakładzie  

75 000 egzemplarzy w pierwszym 

tygodniu od premiery. Album odniósł 

duży sukces w wielu krajach świata 

uzyskując status platynowej płyty  

w Niemczech, Irlandii i Wielkiej Bry-

tanii oraz status złotej w Stanach 

Zjednoczonych, Australii, Nowej Ze-

Amerykański zespół pop-rockowy 

założony w 2002 roku w Colorado 

Springs. W 1996 roku Ryan Tedder 

i Zach Filkins zaprzyjaźnili się pod-

czas ostatniego roku nauki w Colo-

rado Springs Christian High School 

w Colorado Springs.  

Podczas wspól-

nych rozmów o 

muzyce posta-

nowili założyć 

zespół. Wraz z 

dwoma kolega-

mi stworzyli 

rockową grupę 

o nazwie This 

Beautiful Mess 

(nazwa nawią-

zywała do dru-

giego, wielokrotnie nagradzanego 

albumu. Sixpence None the Richer). 

Wspólnie zagrali kilka koncertów. Po 

roku, kiedy Tedder i Fillkins skoń-

czyli szkołę ich drogi rozeszły się. 

W 2002 roku Ryan Tedder i Zach 

Filkins ponownie założyli zespół o 

nazwie Republic. Tedder, który już 

wtedy miał ugruntowaną pozycję 

jako autor tekstów i producent mu-

zyczny przekonał Filkinsa, aby ten 

przeprowadził się do Los Angeles. 

Kilka miesięcy później zespół pod-

pisał kontrakt z Columbia Records. 

Po kilku zmianach, ostatecznie ze-

Fot.  internet 
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landii, Kanadzie czy Szwajcarii. 

Pierwszy singel "Apologize" został 

wydany w wersji oryginalnej znajdu-

jącej się na albumie oraz w wersji 

zremiksowanej przez Timbalanda, 

którą ten zamieścił 

na swoim albumie 

Shock Value. Re-

miks utworu zyskał 

ogromną popular-

ność w Stanach 

Zjednoczonych i na 

całym świecie, sta-

jąc się numerem 1 

w szesnastu kra-

jach, m. in. w 

Niemczech, Austrii, 

Szwecji, Nowej Zelandii czy Kana-

dzie. Za utwór zespół otrzymał wiele 

certyfikatów, m. in. czterokrotną pla-

tynę w USA i Australii, trzykrotną 

platynę w Szwajcarii, dwukrotną pla-

tynę w Niemczech, Danii  

i Szwecji. Utwór przyniósł zespołowi 

pierwszą nominację do nagrody 

Grammy za najlepsze popowe wyko-

nanie w grupie/zespole. Drugi singel 

z albumu, "Stop and Stare" wydany w 

marcu 2008 roku również przyniósł 

zespołowi dużą popularność, znalazł 

się w pierwszej dziesiątce w 8 krajach 

na całym świecie, w tym na pozycji 4 

w Wielkiej Brytani . W USA singel 

dotarł do 12 miejsca na Billboard Hot 

100[23] i pokrył się dwukrotną platy-

ną. Kolejnym singlami były piosenki 

"Say (All I Need)", "Mercy" i "Come 

Home" z gościnnym udziałem Sary 

Bareilles, jednak nie zyskały one suk-

cesu komercyjnego. W lipcu 2014 

roku zespół na-

grał swoją pierwszą piosenkę so-

undtrack zatytułowaną "Ordinary 

Human". Piosenka promuje film 

"Dawca pamięci", którego światowa 

premiera od-

była się 15 

sierpnia 2014 

roku. Utwór 

znalazł się na 

ścieżce 

dźwiękowej 

The Giver: 

Music Col-

lection, po-

dobnie jak 

następny sin-

gel zespołu "I Lived". Oficjalnie sin-

gel "I Lived" został wydany 25 wrze-

śnia 2014 roku. 23 września wydano 

remiks utworu stworzony przez rosyj-

skiego DJ-a Arty'ego. 19 październi-

ka 2014 roku rozpoczęła się europej-

ska część trasy, Native World Tour.  

Hanna Bździel, kl. 1a ZSZ 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
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FOTOREPORTAŻ 



I tak oto kończy się kolejny rok. 
Wiele się w nim wydarzyło, i tego do-
brego, i tego złego. 

  
Sylwester jest czasem, w którym 

wiele osób rozmyśla o swoim życiu: ja-
kie jest, jakie powinno być, czy też  ja-
kie chcielibyśmy, aby było. Wielu z nas  
postanawia sobie coś na kolejne miesią-
ce. W tym artykule postaram się tro-
szeczkę przybliżyć Wam najczęstsze 
noworoczne postanowienia Polaków. 

Numerem jeden 
na naszej liście jest 
oczywiście zrzuce-
nie wagi. Powiedz-
my sobie szczerze, 
kto chociaż raz w 
życiu tego nie po-
stanawiał? Ja osobi-
ście rok w rok pla-
nuję zadbać o sie-
bie. Przyznaję, 
przez pierwszy ty-
dzień idzie mi 
świetnie . Z czasem 

moje chęci słabną, 
aż wracam do 
normalnego stanu rzeczy. 

Drugą pozycję w naszym rankingu 
zajęło skończenie z paleniem. To rzecz 
jasna, nikogo z nas nie dotyczy ;) . Na-
tomiast dla wielu jest to ogromny pro-
blem, który wymaga wielkiego samo-
zaparcia i ogromnej siły woli. Podobno 
im lepszą ma się motywację, tym ła-
twiej jest skończyć z nałogiem. Miej-
my nadzieję, że każdy ją w sobie od-
najdzie. 

12 
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Znalezienie lepszej 

pracy jeszcze nie zaprzą-
ta nam myśli. Jednak za 
parę lat prawdopodobnie 
będzie to jednym z na-
szych największych ma-
rzeń. Któż by nie chciał nic nie robić i 
jeszcze otrzymywać za to pieniądze... 
Życzę Wam wszystkim , aby każdy miał 
satysfakcjonujący   zawód, który  
z przyjemnością będzie wykonywał. 

Tuż  za podium uklasyfikowało się 
oszczędzanie pieniędzy. No i tu się za-
czynają prawdziwe schody ;) . Z jednej 
strony chcemy oszczędzić trochę tzw. 
zaskórniaków. Z drugiej jednak, jak tu 
sobie czegoś nie kupić. Jest to najsłyn-
niejszy dylemat naszej młodzieży, który 
wiadomo jak się kończy... 

I tak właśnie wyglądają najsłynniej-
sze noworoczne 
postanowienia 
Polaków. Miej-
my nadzieję, że 
wszystko to, co 
sobie zaplanuje-
my na 2015r., 
oraz kolejne, 
będzie przebie-
gało zgodnie  
z planem. 

Natalia Mruszczyk, kl.2b LO 

 

 
 

Z ŻYCIA 

Źródło: internet 
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Miejsce jest 

czynne cały rok i bardzo popu-

larne wśród Polaków. 

Państwo to  jest nie tylko ideal-

ne dla miłośników wędrówek, ale 

i całych rodzin, które chcą spę-

dzić wspaniałe  swój czas wolny.  

Paulina Bortnowska  kl.Ia LO 

 

 

Źródło: internet 

 

Hans Christian Andersen 

sądził, iż "podróżować to żyć". 

Jednym z miejsc, które warto 

zobaczyć jest Słowacja. Kraj 

górski, większość po-

wierzchni zajmują liczne pa-

sma Karpat Zachodnich. 

Graniczy z Austrią, Polską, 

Czechami, Ukrainą oraz Wę-

grami. Jest bogata w licz-

ne atrakcje:  aquaparki, 

uzdrowiska, parki naro-

dowe oraz piękne kościo-

ły. Również na miłośni-

ków wędrówek czekają 

niesamowite widoki. 

 

Ostatnim czasem Sło-

wacja znana jest głównie, nie 

tylko z pasm górskich, ale  i z  

największego w Euro-

p i e  Ś r o d k o w o -

Wschodniej aquapar-

ku "Tatralandia", któ-

ry jest głównym 

ośrodkiem sportów 

wodnych w tym kra-

ju. Znajdziemy tam 

14 basenów termal-

nych, 28 zjeżdżalni 

oraz Holiday Villag. 

Fot.  internet 

Fot.  internet 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Dzisiejsze czasy podstawiają 
nam nowe technologie, które 

wykorzystujemy każdego dnia. 
Spójrzmy głębiej, w jeden z naj-
popularniejszych wynalazków 

współczesności.  
  

Internet, wbrew pozorom, nie 
jest bezpieczny. Każdy może 
umieszczać w nim wszystko, na 
co tylko ma ochotę. Mało, która 
strona posiada możliwość ocen-
zurowania, administra-
torzy rzadko śledzą po-
sty dodawane przez 

użytkowników. Więk-
szość portali społecz-
nościowych przejęła 
młodzież. Te strony 
powstały po to, by każdy mło-
dy człowiek korzystał z roz-
rywki w wirtualnym świecie. 
Niestety, na wielu portalach 
coraz częściej pojawiają się 
zdjęcia z motywem śmierci. 
Zazwyczaj udostępniają je na-

stolatkowie, którzy twierdzą, że 
nie radzą sobie z własnymi pro-
blemami. Codziennie powstają 
nowe strony służące skupiskom 
niedoświadczonych, mało świa-
domych młodych ludzi. Nikt  
nie cenzuruje tego typu zdjęć, 
które wielu osobom mogą za-
szkodzić. Udostępnianie zdjęć 
ukazujących okaleczoną rękę na 
Facebook'u - nieodpowiedzial-
ne. To portal społecznościowy, 
przecież każdy bez wyjątku, 
może to zobaczyć. Poza tym Fa-
cebookiem zaczyna się intereso-
wać coraz większe grono 
"małolatów" - dzieci z podsta-
wówki są wprowadzane w świat 
wirtualny, co niekoniecznie 
można uznać za stosowne. Lu-
dzie udostępniający zdjęcia oka-
leczonego ciała, co więcej, z do-
datkowymi tekstami często do-
tyczącymi śmierci, nie biorą pod 

uwagę ryzyka związa-
nego z negatywnymi 
komentarzami na ten 
temat (nie wspominając 
już o drastycznych sy-
tuacjach - kto wie, co 
może przyjść do głowy 

nastolatkom). Często są kryty-
kowani. Nic dziwnego, pokazy-
wanie takich rzeczy na forum 
jest robione pod publikę. Zwy-
kła chęć zwrócenia na siebie 
uwagi. Tumblr - równie często 
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odwiedzana strona, ale tam 
można się jeszcze w jakiś spo-
sób wybronić. Strona jest różno-
rodna. Tam można dodawać 
wszystko, w końcu jesteś artystą 
i tworzysz, na co masz 
ochotę. Ponadto, jest 
swego rodzaju pamiętni-
kiem - można tam pozo-
stać anonimowym i co-
dziennie wypełniać kolej-
ne kartki, ustawiając 
wcześniej opcję prywatną.  
      Tumblr dla niektórych, 
szczególnie osamotnionych 
osób, jest przyjacielem, który 
skrywa wszystkie sekrety. Jedy-
nym minusem jest to, że nie ma 
ograniczenia wiekowego, więc 
takie zdjęcia mogą skłonić każ-
dego młodego człowieka do re-
fleksji dotyczących samobój-
stwa. Jeżeli ktoś nieustannie 
wstawia fotografie dotyczące 
samookaleczania się, można to 
uznać za problem psychiczny.  
A przecież większość stron nie 
toleruje prywatności - daje do-
wolność tematyczną wstawia-
nych artykułów, zdjęć i filmów. 
Ludzie w Internecie pokazują 
wszystko - nagość, śmierć, co-
kolwiek zechcą. Nie ma prze-
ciwwskazań i tematów tabu, bo 
wszystko jest dla ludzi. Głupie 
myślenie wielu osób, często 
zdesperowanych lub dążących 

do czegoś nowego. W wielu 
przypadkach jest to również 
chęć zaistnienia, zwrócenia na 

siebie uwagi. Przecież 
z Internetu korzysta 
głównie młodzież,  
a to właśnie oni po-
trzebują rozgłosu. 
Warto się zastanowić 
kilka razy, zanim udo-

stępnimy coś w sieci. Chyba nie 
chcemy mieć później wyrzutów 
sumienia, że przyczyniliśmy się 
do krzywdy innych, prawda? 

  
Aleksandra Suszek, kl. 1a LO 
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Ciekawostki 
 

Jak głęboko mogą nurko-

wać  ryby? Okazuje się, 

że ryby nie mogą prze-

żyć na głębokości więk-

szej niż 8000 do 8500 

m e t r ó w .  C h o d z i  

o szczególny mechanizm molekularny, 

dzięki któremu daje się żyć pod ogrom-

nym ciśnieniem – ale nie większym niż 

panujące na głębokości około 8500 me-

trów. Dlatego właśnie na większych 

głębokościach nigdy nie zaobserwowa-

no żadnej ryby. Głębiej potrzebny byłby 

inny mechanizm, na przykład taki, jaki 

wykorzystują żyjące na dnie oceanu 

bezkręgowce. 

2.Słońce obniża ciśnienie krwi. Wysta-

wienie skóry na działanie promienio-

wania ultrafioletowego powoduje obni-

żenie ciśnienia krwi, a przez to wpływa 

na zmniejszenie ryzyka wystąpienia 

ataku serca i wylewu. 

3.Wymyślono nowy sposób na oczysz-

czenie atmosfery. Aby zmniejszyć 

zanieczyszczenie powietrza, na szczy-

tach wysokich budynków należy 

umieścić spryskiwacze, po czym roz-

pylać z nich wodę, jakbyśmy podle-

wali ogród. Chiński pomysł na 

oczyszczanie atmosfery miast opisa-

no w "Environmental Chemistry 

Letters". 

4.Mężczyźni mają większe nosy, bo 

potrzebują więcej tle-

nu. Mężczyźni zazwy-

czaj mają większe nosy 

niż kobiety, ponieważ 

potrzebują więcej tle-

nu, by zapewnić mię-

śniom energię - infor-

muje "American Journal of Physical 

Anthropology". 

5.Język polski uznawany jest za eskter-

malnie trudny w nauce. W tej kategorii 

znajdują się dwa języki . 

6. Gdyby bliźniaczki jednojajowe wy-

szły za mąż za bliźniaków jednojajo-

wych , dzieci, które urodziłyby się  

z dwóch związków pod względem gene-

tycznym byłyby rodzeństwem.  

7. Życzenie "na zdrowie" po kichnięciu 

wzięło się z Francji , z czasów , gdy  

w Europie szalała "czarna śmierć". Za-

rażonych dżumą męczyło kichanie , 

kichającemu więc życzono "na zdro-

wie" , by kichanie nie było objawem 

choroby. 

8. Kiedy uczymy się podczas deszczu , 

lepiej zapamiętujemy to, czego w danej 

chwili się uczymy.  

9. Rodzice więcej troski i uwagi poświę-

cają najmłodszemu dziecku w rodzinie.  

10. Ludzie, którzy złoszczą się na siebie 

z powodu mało istotnych rzeczy, w rze-

czywistości są tymi, którzy najbardziej 

troszczą się o siebie.  

11. W dzisiejszych czasach więcej ludzi 

jest na facebooku niż na Ziemi 200 lat 

temu.  

Hanna Bździel, kl. 1a ZSZ 
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DOWCIPY   

 

1) -Jasiu znowu zgubiłeś klucze! 

-Tak , ale tym razem przyczepiłem do 

nich karteczkę z adresem.  

2)- Co to może być, trzeci dzień nie  

chce mi się nic robić?!  

-Pewnie środa.  

3)Jak się nazywa ser, który wypadł  

kucharzowi za burtę 

statku?  

-Ser topiony.  

 

 

4)Nie pójdziesz do szkoły z takimi  

brudnymi rękami! 

-Skoro się tak upierasz  mamo to 

zostanę w domu.. 

5)Nauczyciel na chemii omawia 

doświadczenie: 

- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn 

zazieleni się na czerwono. 

6)Nauczyciel sprawdza 

zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, 

kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy 

domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

 

 

 

7)Ojciec sprawdza czego syn nauczył 

się w szkole. 

- No proszę, zastanów się dobrze. 

Miałeś dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, 

ile Ci zostało? 

- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy 

na śliwkach. 

 

8)Przychodzi gość do pośredniaka i 

pyta:  

- Jest jakaś praca dla mnie?  

Babka w okienku uśmiecha się 

słodko:  

- Tak, jest. Prezes 

Orlenu, 

trzysta 

tysięcy 

miesięcznie, 

służbowe Porsche i 

dom w Konstancinie.  

- Pani żartuje! - mówi 

facet.  

- Tak, ale to pan zaczął   

  

 



OneRepublic 

 
farm. American holi-

day tree is richly deco-

rated. Americans put it 

near the window so 

that people can see it 

through the window 

but after Christmas they throw it 

away quickly. Other Xmas acces-

sories are scattered around the 

house. Here and there angels or 

wreathes hand along with  big 

socks on the fireplace. 

Santa Claus arrives at night from 

24  to 25 December on a sleigh 

drawn by reindeers, when adults 

and children are sleeping. He 

creeps in through the 

chimney so he shouldn’t 

be fat. He throws sweets 

into socks and leaves gifts 

under the tree.  

American children unpack  

them in the morning on 

Christmas Day, so Polish 

children are in a better sit-

uation, because they do it on 

Christmas Eve while Americans 

don’t celebrate Christmas Eve. In 

the USA they haven’t got the sec-

ond day of Christmas – they just 

go to work. 

Arkadiusz Masłowski kl. 2a LO 

Preparations for Chrismas start 

right after Thanksgiving. On this 

day  people go to  shops in 

crowds to buy gifts for  Christmas, 

because there are a lot of sales, 

especially from 6 a.m. to 12 p.m . 

Donations and money-raising 

events are organized in churches 

and workplaces. 

The run-up to Christmas 

is an opportunity for 

meetings and entertain-

ment. Almost all compa-

nies throw a party for 

employees and their 

spouses. Concerts are 

very popular at this 

time. Americans prefer to listen to 

carols performed by profession-

als, however they often sing car-

ols with their friends and family, 

too. 

The most significant prepara-

tions for Christmas are in hous-

es and around them. People 

have to hang Christmas tree 

lights at home and put, for ex-

ample, a reindeer in their gar-

den. They need to buy a tree or 

fell it by themselves on a special 
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Odrą. Z naszej szkoły brała udział 
Paulina Śpiewak. 

12.11. - XIII Powiatowy Konkurs Histo-
ryczny z okazji Święta Odzyskania Nie-
podległości. Drużyna ZSP Drezdenko 
w składzie: Lech Dezor III c LO, Da-
mian Kaczmarczyk II a LO i Jakub No-
wak I TB  zajęła I miejsce. 

06.11. - w Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy  im. ks. Józefa Tischnera  
w Drezdenku odbył się Powiatowy 
Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego. Uczennica Klaudia Bury  
z klasy Ia LO zdobyła III miejsce, pre-
zentując wiersz "Wiersz o  późnej je-
sieni". 

Listopad - ekspozycja bibliofilska - 
"Białe Kruki" 

Listopad - wystawa "Dawniej niż wczoraj 
- Drezdenko w PRL-u" przygotowana 
przez Muzeum Puszczy Drawskiej  
i Noteckiej w Drezdenku. Wystawa pre-
zentuje zdjęcia z trzech grup tematycz-
nych - sklep, praca i czyn społeczny. 
Jej trzon stanowi zbiór wizerunków 
drezdeneckich sklepów. Fotografie 
powstały w latach sześćdziesiątych XX 
wieku. 

03.11. - Finał Szkolnego Konkurs Histo-
ryczny z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Uczniowie rywalizowali 
przechodząc przez trzy etapy -  
w pierwszym były pytania z listy,  
w drugim - eliminowanie przeciwników, 
a trzeci -  to wiedza z wybranych dzie-
dzin np. bitwy i dowódcy.   
I miejsce zajął Lech Dezor z klasy 
IIIc LO, II miejsce zdobył Damian 
Kaczmarczyk z II a LO, a III miejsce 
uzyskał Jakub Nowak z klasy I TB. 

06.11. - XVI BIEGU NIEPODLEGŁO-
ŚCI w Czarnkowie. Malwina Dymek 
z klasy 3a ZSZ zdobyła trzecie miej-
sce. 

 

KALENDARIUM 
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19.12. - kolejna edycja 
szkolnego konkursu pt.: 
"Aranżacja stołu wigilijnego". 
W konkursie 1 miejsce zaję-
ły klasy: 2a LO i 2a ZSZ, 2 

miejsce IV THE i 3 miejsce klasa 1 
THB. 
18.12. - pierwsza sesja Młodzieżo-

wej Rady Miejskiej w Drezdenku. W 
obradach uczestniczyło 16 radnych: 8 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych, 4 uczniów Gimnazjum nr 1 
oraz 4 uczniów Gimnazjum nr 2. 

12.12. - uroczyste wręczenie Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów najlepszemu 
uczniowi naszego liceum Damianowi 
Kaczmarczykowi z 2a LO i najlepszej 
uczennicy technikum Aleksandrze Bo-
jarczuk z 2 TH. 

12.12. - maraton pisania listów. Uczestni-
cy Amnesty International napisali 159 
listów w obronie 11 osób. 

12.12. - IV edycja Konkursu Piosenki 
Świątecznej w języku angielskim. 

11.12. - młodzież szkoły wraz z przed-
szkolakami z Publicznego Przedszkola 
przygotowała "Baśniowe Jasełka" dla 
najmłodszych dzieci z miasta i nie tyl-
ko. 

10.12. - wybory do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Drezdenku. 

Grudzień - spotkania z przedstawicielem 
policji Panią Emilią Kordel nt. 
"Odpowiedzialności prawnej za popeł-
nianie czynów karalnych". 

Grudzień -   Szkolny konkurs na najład-
niejszy wieniec i kalendarz adwentowy 

01.12. - Powiatowa Olimpiada Wiedzy  
o Zdrowiu pod hasłem: "HIV/AIDS  
a Uzależnienia" 

28.11. - Mistrzostwa Powiatu w Halowej 
Piłce Nożnej Dziewcząt. Drużyna 
dziewcząt z naszej szkoły zdobyła trze-
cie miejsce.   

24.11. - Mistrzostwa Powiatu w Halowej 
Piłce Nożnej Chłopców. Drużyna 
chłopców z naszej szkoły zajęła pierw-
sze miejsce. 

20.11. - Dzień Rzucania Palenia. 
13.11. -  Międzypowiatowy Konkurs Ję-

zyka Niemieckiego w Kostrzynie nad 



 

Fot.   Tomasz Bartos 

 Spotkanie pt. „Odpowiedzialność prawna za popełnianie czynów karalnych”

Fot.  Łucja Magdziarz Fot. Małgorzata Malewicz   

Wybory Młodzieżowej  Rady Miejskiej w Drezdenku  

                                                                         VIII Powiatowy Konkurs Historyczny 

Fot. Iwona   Świekatowska 

„MAM OKO NA BEZPIECZEŃSTWO”- Konkurs Fot.-26.09.2014r.       Maraton pisania listów                                                                                        Sprzątanie cmentarza 

Fot. Małgorzata Malewicz 

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego                                                            Uroczyste wręczenie Stypendium Premiera 

Fot.  Agnieszka Brzostowska-Jarek 

Fot.  Kamila Zamerluk 


