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    Cześć! Znowu się spotykamy i po raz kolejny czeka na Was porcja świeżutkich artykułów. Tak w 

ogóle macie już jakieś postanowienia noworoczne, wierzycie w św. Mikołaja, wiecie jakie prezenty 

wręczyć swoim najbliższym? A jak Wam idą przygotowania do świąt? Ja jak zwykle jestem w tzw. 

kropce. Pomysłów na prezenty brak, a i oczywiście leń nie opuszcza mnie na krok, jeśli chodzi o 

porządki świąteczne. No, ale to nie jest przecież żaden telefon zaufania, tylko niebawem światowej 

sławy gazeta szkolna, więc przestaję się użalać i wracam do tematu  Co tym razem nowego w 

naszym pisemku? Śnieżek, jak ma dobry humor, zaszczyca nas swoją obecnością, dodatkowo jak 

wiadomo nadchodzą już Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester, więc znajdziecie trochę 

informacji na te tematy. Ponadto dowiecie się również, jakie atrakcje świąteczne oferuje nam nasza 

gmina, jak zwykle czeka masa ogłoszeń oraz spora dawka humoru. Ale co ja będę streszczać… 

Przekonajcie się sami, zatem zachęcam do czytania!   

 

Ciepłych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia,  

mnóstwo prezentów pod choinką  

oraz szampańskiej zabawy w sylwestrową noc, 

życzy Redakcja 

  

 

 

 

 

 

 (A z roku na rok brzuszek                     

coraz większy…) 
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Boże Narodzenie - chrześcijańskie święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa 

 z Nazaretu obchodzone 25 grudnia. 
 

Historia i geneza 

Pierwsza informacja o święcie Bożego Narodzenia obchodzonego 25 grudnia pochodzi z roku 

356 n.e. Wcześniej prawdopodobnie dzień narodzin Jezusa obchodzono 6 stycznia. 25 grudnia 

ustanowiono dniem świątecznym jako przeciwwagę do pogańskiego święta słońca. Podobnie jak 

dzień, nieznany jest dokładny rok narodzin Jezusa, wiadomo już prawie na pewno, że rok 0 (zero) nie 

jest rokiem narodzin Chrystusa. Wiadomo, że wzmiankowany w Nowym Testamencie, król Herod 

zmarł w 4 roku p.n.e., toteż niektórzy badacze skłaniają się do przyjęcia tego roku jako roku narodzin 

Jezusa, inni natomiast podejrzewają, że 'gwiazda betlejemska' towarzysząca narodzinom była kometą 

Halleya widoczną w 12 roku p.n.e lub kometą opisaną także przez chińskich kronikarzy w 5 roku 

p.n.e. W średniowieczu święto Bożego Narodzenia było świętem wesołym i obchodzonym niezwykle 

hucznie, dopiero w XVII wieku zaczęła się kształtować tradycja, jaką znamy do dziś, a więc święta 

radosnego, ale też pełnego zadumy nad życiem, śmiercią i zbawieniem. 

Tradycje i zwyczaje 

Do głównych tradycji Bożego Narodzenia, zwanego także od 'Gwiazdy Betlejemskiej' 

Gwiazdką, należy biesiadowanie i spotykanie się z rodziną i krewnymi, obdarowywanie się 

prezentami, choinka, śpiewanie kolęd, opłatek, życzenia, kolędnicy, szopka. W niektórych kościołach 

(także polskim) większą wagę przywiązuje się do dnia poprzedniego - Wigilii Świąt Bożego 

Narodzenia.  

Kolędy Bożonarodzeniowe 

Zwyczaj kolędowania wywodzi się jeszcze z czasów rzymskich, kiedy to na początku roku 

sąsiedzi i krewni odwiedzali się wzajemnie, obdarowywali się prezentami i śpiewali pieśni na swoją 

cześć (calendae - początek miesiąca). Z biegiem czasu pieśni te przybrały charakter religijny znany po 

dziś dzień. Do najbardziej znanych kolęd należą : Bóg się rodzi, Wśród nocnej ciszy, Cicha noc, 

Dzisiaj w Betlejem, Jezus Malusieńki, Lulajże Jezuniu, Pójdźmy wszyscy do stajenki. Jeszcze do dziś w 

niektórych regionach Polski w Boże Narodzenie chodzą po domach kolędnicy - przebierańcy 

śpiewający kolędy - jest wśród nich, w zależności od regionu: Anioł, Diabeł, Turoń, Trzej Królowie. 

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen magii, czarów, radości i piękna, czas spełniania 

marzeń i okazywania sobie wzajemnie troski i miłości. To w te dni, zapatrzeni w roziskrzoną choinkę, 

w uśmiechnięte twarze naszych bliskich odkrywamy sens życia. Jednocześnie te właśnie święta, jak 

żadne inne, skłaniają nas do zadumy, zamyślenia i wspomnień. „Puste miejsca przy stole” 

przypominają nam o nieuchronności przemijania, przywołują obrazy ukochanych, z którymi 

śpiewaliśmy kolędy, dzieliliśmy się opłatkiem, a których już nie ma wśród nas … Boże Narodzenie 

łączy w sobie radość zmartwychwstania i ból rozłąki. Dlatego też Święta te przezywamy tak silnie i 

tak dużo znaczą one dla każdego z nas. 

 

 

http://halloween.friko.net/wigilia.html
http://halloween.friko.net/wigilia.html
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WIGILIA 

Wigilia Bożego Narodzenia - to dzień przed Bożym Narodzeniem przypadający na 24 grudnia 

i świętowany w niektórych kościołach chrześcijańskich. 

Zwyczaje i tradycje wigilijne 

Do podstawowych zwyczajów wigilijnych należy oczywiście wieczerza wigilijna, 

rozpoczynająca się wraz z pierwszą gwiazdką, od opłatka, składania sobie życzeń, modlitwy i 

niekiedy czytania Ewangelii. Stół tradycyjnie nakryty jest białym obrusem, z wiązką siana pod nim, co 

ma upamiętniać narodziny w stajence, przy stole powinno znajdować się jedno puste nakrycie dla 

zbłąkanego wędrowca. W tym dniu podajemy postne potrawy wigilijne, królują ryby, pierogi, barszcz, 

kutia itp. Warto wspomnieć, że obowiązek postu wigilijnego zniesiono w 1983 roku (w Polsce w 

2003) - od tego czasu post jest jedynie zalecany. Wieczerza wigilijna kończy się zazwyczaj rozdaniem 

prezentów znajdujących się pod choinką i wyjściem na tradycyjną Pasterkę.  

Potrawy wigilijne 

Jak głosi tradycja, na stole powinno się znaleźć 12 potraw wigilijnych, jednak niektóre źródła 

podają, że było we zwyczaju podawanie 13 potraw u magnatów, 11-tu u szlachty, a 9-ciu u mieszczan. 

W tym dniu na stole królują ryby (karp wigilijny, śledzie), potrawy z nasion (groch, mak), kapusta, 

grzyby, postny barszcz, kompot z suszu itp. Klasyczne potrawy wigilijne to: barszcz z grzybami, 

uszkami lub pasztecikami (czasami żur lub zupa grzybowa), karp w galarecie, karp smażony, kapusta 

z grochem, pierogi z kapustą i grzybami, kutia, śledzie w oliwie, kulebiak i kompot z suszonych 

owoców. W kuchniach innych państw nie zawsze przestrzega się postnego charakteru i tradycyjne 

wigilijne potrawy to np. to np. kaczka (Austria), kiełbaski (Niemcy), Indyk (Wielka Brytania). 

I Wam wszystkim chciałabym życzyć Wesołych i Radosnych Świąt! 

Dominika Kordulska 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://halloween.friko.net/boze_narodzenie.html
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Noc na przełomie grudnia i stycznia, to najhuczniej obchodzone imieniny na świecie. 

Sylwestra świętują ludzie na każdym kontynencie. Wystrzeliwując o północy w niebo fajerwerki, 

żegnają stary rok i witają nowy. Ale skąd wzięła się tradycja sylwestrowa? 

Trochę historii… 

W polskiej tradycji nazwa ostatniego dnia w roku pochodzi od imienia papieża Sylwestra I, 

który zmarł 31.12.335 r. Pierwszy raz święto obchodzone było uroczyście w roku 999, kiedy papieżem 

był Sylwester II. W tamtym czasie mieszkańcy Rzymu, a także innych miast europejskich, z obawą 

witali ostatni dzień 999 r. Było to związane z proroctwem Sybilli, które głosiło, iż w roku 1000 

nadejdzie koniec świata. Gdy minął ten dzień, a świat istniał nadal, tuż po północy ludzi ogarnęła 

olbrzymia radość, zaczęto się bawić i świętować. Wtedy to Sylwester II udzielił po raz pierwszy w 

historii błogosławieństwa urbi et orbi („miastu i światu"). Dlatego już od tysiąca lat jest to tradycyjne 

noworoczne błogosławieństwo, udzielane przez papieża.  

Początek nowego roku świętowano od starożytności. Jednak różnice w kalendarzach 

sprawiały, że świętowano w rozmaitych porach roku. 

Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia wprowadził w swej 

reformie kalendarzowej Juliusz Cezar. Wcześniej Rzymianie nowy rok witali 1-go marca. Pierwszym 

rokiem rozpoczętym 1-go stycznia był DCCVIII A.U.C. tzn. 708 od założenia Miasta (Rzymu), czyli 

wg obecnie stosowanej rachuby czasu 46 p.n.e. 

W starożytnym Egipcie Nowy Rok świętowano pod koniec września, gdy wylewał Nil. W 

Nowy Rok Egipcjanie organizowali procesję wzdłuż brzegu rzeki. Śpiewając, grając na trąbkach, 

bębnach i tamburynach, szli przed oblicze Faraona. Nilem płynęła łódź z posągiem boga Amona, jego 

żony i syna. Obchody trwały miesiąc. Po tym czasie posąg powrotem umieszczano w świątyni.  

W Babilonii Nowy Rok wypadał na wiosnę. Świętowano wtedy porę deszczową, odrodzenie 

się natury, a także społeczeństwa. Obchody Nowego Roku trwały 10 dni. Trzeciego dnia król 

poddawał się rytuałowi upokorzenia. Odbierano mu jego całą moc i władzę, a kapłan, który nakazywał 

mu modlitwę o odpuszczenie grzechów, bił go w twarz. Po kolejnych trzech dniach król pojawiał się 

ponownie i dostawał rozgrzeszenie. Następnie odbywały się ceremonie, które miały zapewnić, iż 

natura będzie wspierała jego rządy przez następny rok. Ostatniego dnia król organizował swego 

rodzaju przyjęcie dla odnowienia więzów społecznych. 

Celtycki Nowy Rok zwany był: Samhain, co oznacza „koniec lata" albo „święto gasnącego 

słońca". Samhain to również nazwa pierwszego miesiąca nowego roku. Rozpoczynał on czas nadejścia 

chłodu i ciemności.  

 

Obecnie w dzisiejszych czasach Sylwester obchodzony jest bardzo hucznie! Nocy z dnia 31 

grudnia na 1 stycznia towarzyszy kolorowy huk fajerwerk, liczne śpiewy oraz ogrom sylwestrowych 

przyjęć! 

Szczęśliwego Nowego Roku 2010! 

Dominika Kordulska 
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Jak wiadomo klimat to bardzo ważna sprawa i chyba każdy się z tym zgodzi. Przed klasówką 

z biologii zewsząd słychać hasła takie jak: „CO2”, „Dziura ozonowa” i „Globalne ocieplenie”, a na 

pytanie „Ej, a wiesz, co powodują freony i związki nitro?”, pada odpowiedź: „Eeee, banał! Teraz kuję 

siarkę i benzen...”. A co z tego będziemy pamiętać za miesiąc? Myślę, że „dużo mniej” - to 

najłagodniejsza odpowiedź. No cóż, powszechnie wiadomo, że suche informacje z podręcznika ciężko 

zapadają w pamięć. I to właśnie dlatego, żeby wszystkim uświadomić powagę tematu i uniknąć tej 

„natychmiastowej amnestii”, nasza szkoła przystąpiła we wrześniu 2009 roku do projektu 

edukacyjnego „Nie podgrzewaj atmosfery”. Szkolnym koordynatorem projektu została pani Urszula 

Dalecka, która we współpracy z panią Mariolą Górską opracowała i zrealizowała wszystkie jego 

etapy, którego celem było m.in.: pokazanie możliwości indywidualnych działań na rzecz poprawy 

klimatu i zachęcenie do działań propagujących ekologiczne zachowania. No i chyba się udało! W 

ramach tego projektu wykonaliśmy np. plakaty o tematyce ekologicznej (najlepsze prace zostały 

przedstawione na forum szkoły w ramach gazetek), przygotowaliśmy różne referaty na temat: „Jak 

poprawić jakość naszego środowiska i naszego życia.” (wybrane prace trafiły do szkolnej Księgi 

Ekologii) i wykonaliśmy prezentacje multimedialne związane z ochroną środowiska (najlepsze z nich 

zostały umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły). Głównym punktem był jednak 

niewątpliwie Dzień Ekologiczny - „Święto Klimatu” - który odbył się 30 listopada, a w którego 

przygotowaniu wzięło udział aż 16 uczniów naszej szkoły. Podsumowanie naszych ekologicznych 

działań nastąpiło na hali sportowej, gdzie zaraz po powitaniu zebranych, odbył się ciekawy apel – wg 

scenariusza „Fatalna Ósemka”. Zaraz po przedstawieniu przystąpiono do prezentacji przygotowanych 

wcześniej Eko-strojów, które wywoływały salwy śmiechu, a tuż po tym „pokazie mody” i wyłonieniu 

zwycięzców, odbył się konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. 

Jeśliby patrzeć poprzez pryzmat tego kończącego Święto Klimatu - EkoQuizu – przyszłość 

wyglądałaby optymistycznie, ponieważ prawie żadne pytanie nie pozostało długo bez odpowiedzi ;). 

Mam nadzieję, że dzięki takim właśnie wydarzeniom i projektom jak „Nie podgrzewaj atmosfery”, 

każdy z nas zapamięta na dłuższy czas (ale rym! :P), jak bardzo temat klimatu jest dziś ważny i 

aktualny oraz jak aktywnie uczestniczyć w ochronie naszej pięknej ziemi. Myślę, że wszystkim bardzo 

spodobała się ta akcja i jestem bardzo ciekaw, jak „Dzień Ekologiczny” wypadnie w następnym roku. 

Karol Grubecki 
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Sylwia Bodalska, Asia Pieronek, Aldona Pichalska (II TE) 
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Dnia 9 grudnia 2009 roku nastąpiło podsumowanie konkursu „Tworzymy wystawę upamiętniającą 

wielkiego poetę i dramaturga”. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: 

 Najcenniejszy eksponat muzealny związany z epoką romantyzmu: 

1. Sylwia Brodowska (IV TE) 

2. Karol Grubecki (I LO) 

3. Patryk Grymaszewski (I LO) 

 Najciekawsza praca plastyczna,  

będąca malarskim opisem miejsc i ludzi,  

z którymi poeta był związany: 

1.    Katarzyna Różańska (III LO)   

2.    Marta Sitek (II LO) 

3.    Konrad Borzym (III LO) 

Rozstrzygnięto także konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną. Oto wyniki: 

1. Marcin Rutkowski (I LO) 

2. Daniel Wójcik (I LO) 

3. Justyna Podlasińska (I LO) 

4. Marta Rucińska (I LO) 

Ponadto odbył się również konkurs recytatorski, w którym zwyciężyli: 

1. Karol Grubecki (I LO) 

2. Paulina Żebrowska (II LO) 

3. Aleksandra Popowska (II LO) 

 

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
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,,Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała, że w posąg mieni nawet pożegnanie…” 

Jak jest wiadome, rok obecny poświęcony jest Juliuszowi Słowackiemu. Jest to świetna 

okazja, by przekonać się, jaką wyjątkowo i wielopoziomową postacią był ten poeta. W naszej szkole 

przez trzy miesiące stała poświęcona mu wystawa. Drugim sposobem poszerzenia wiedzy o autorze 

m.in. ,,Kordiana” było przedstawienie przygotowane przez ,,Teatr bez Nazwy”.  

Na ten jeden dzień korytarz przed pokojem nauczycielskim zamienił się w pokój okupowany 

przez grupkę znajomych, którzy musieli przygotować referat poświęcony Słowackiemu. Jak na 

prawdziwych uczniów przystało, zamierzali oni zwyczajnie „zerżnąć” go z Internetu. W pewnym 

momencie zgasło światło i bohaterów odwiedziła pewna oryginalna postać… 

W tok sztuki wpleciono wiele wierszy Słowackiego recytowanych przez bohaterów spektaklu. 

Wszyscy starali się jak mogli, ale mnie najbardziej wzruszył ,,Grób Agamemnona” wygłoszony przez 

Michała Borowskiego. Rozmowy z nieznajomym pozwoliły z kolei na ,,sprzedanie” kilku ciekawostek 

związanych z poetą. Niektóre,  jak jego talent do gry na giełdzie lub spory z Mickiewiczem, nie 

mówiąc już o licznych kochankach (swoją drogą to akurat większości ludzi wydaję się być atrybutem 

poety, zwłaszcza romantycznego), są raczej znane, ale mniej osób wie o upodobaniu Słowackiego do 

wyszukanych ubiorów czy o uczcie u Januszkiewicza (jednego z większych paryskich wydawców), na 

której spotkali się Mickiewicz ze Słowackim, niestety, nie robiąc przy tym ku przykrości gospodarza  

karczemnej awantury.  

Przedstawienie kończy się w sposób tajemniczy i iście pouczający. Tajemnicza postać znika, a 

nasi bohaterowie postanawiają przygotować referaty samodzielnie. Typowo hollywoodzki „happy 

end” (choć we mnie wywołuje tę cierpką myśl, że w prawdziwym życiu nie ma tak dobrze).  

Poza dużą liczbą informacji, ciekawostek, wierszy i w końcu samego, dobrze napisanego 

scenariusza, plusem przedstawienia  była jego naturalność. Osiągnięto ją tym, że wiele dialogów było 

improwizowanych, a aktorzy dobrze się bawili, grając swoje postacie.  

Sztukę przygotowali pan Krzysztof Turek i pani Agata Żbikowska. Nieznajomego gościa 

zagrał Mateusz Rutkowski (III LO), a w role przyjaciół wcielili się: Jolanta Pichalska (III LO), Konrad 

Borzym (III LO), Michał Borowski (III LO), Paweł Kozłowski (III LO), Barbara Kosewska (III TE) i 

Marcin Rutkowski (I LO). Scenografię pomogły przygotować Aleksandra Popowska i Marta 

Daniszewska z klasy II LO. 

   

Paweł Kozłowski 
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GWIAZDY „WIECZORU ZE SŁOWACKIM” 

 

Michał Borowski – uczeń klasy III LO. Debiutował w roli drużby w spektaklu „A to Polska 

właśnie…” (na podstawie „Wesela”). Jego Jasiek jest pełen ekspresji i szybko zyskuje sympatię nie 

tylko scenicznych panienek z miasta, ale i żeńskiej publiczności. W „Zemście”, do wystawienia której 

zaczęliśmy przygotowania w czasie ferii zimowych, miał być Wacławem, ale wybrał wyjazd na narty. 

Zagrał dwukrotnie w przedstawieniu „Na zamku nasielskim”. Prawdziwą sławę przyniosła mu rola 

Michała w przedstawieniach „We mnie jest płomień, który myśli…” oraz w „Wieczorze ze 

Słowackim”. Nikogo w tych sztukach nie gra, jest sobą: pogodny, dowcipny, wciąż przekomarzający 

się ze scenicznym Konradem. Niezastąpiony konferansjer „Gali Oskarowej” i „Dnia Wiosny”. Michał 

prezentuje wysoki poziom artystyczny i ogromne zaangażowanie w działania szkolnego teatru. To 

również utalentowany recytator, który odniósł w tej dziedzinie wiele sukcesów. Do jego osiągnięć 

należą między innymi szczytowe miejsca w indywidualnym Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 

na etapie trzech powiatów. 

 

Konrad Borzym - uczeń klasy III LO. Drugi, obok Jaśka, drużba w „Weselu”. Cieszy się dużym 

powodzeniem zarówno u wiejskich dziewcząt, jak i u tych z miasta. Zagrał w przedstawieniu „Na 

zamku nasielskim” nieszczęśnika, zakutego w dyby. W przedstawieniach o Herbercie i Słowackim gra 

rolę Konrada, czyli kogoś, kto „tyle o kobietach wie”, bardziej niż poezja interesują go finanse i celnie 

ripostuje złośliwe przycinki swojego scenicznego kolegi Michała. Jego grę aktorską cechuje 

niezwykła autentyczność. 

 

Barbara Kosewska – uczennica klasy III TE, związana od wielu lat z teatrem w Winnicy. Gra na 

scenie przynosi jej wiele radości. Swoje mistrzostwo aktorskie zawdzięcza między innymi dobrej 

emisji głosu, dykcji, wyrazistości ruchu i mimiki, umiejętności wywoływania i odgrywania uczuć. 

Wszystko to w pełni wykorzystała w spektaklu „Wieczór ze Słowackim”, grając postać Basi. 

Największym jej sukcesem jest zwycięstwo w indywidualnym Ogólnopolskim Konkursie 

Recytatorskim na etapie trzech powiatów i reprezentowanie naszej szkoły w eliminacjach 

ogólnopolskich w 2008 roku. Mogliśmy ją podziwiać także w ubiegłorocznej Gali Oskarowej. Basia 

brawurowo odtworzyła postać Baby. Znakomicie sobie poradziła z tą rolą, za co została nagrodzona 

przez publiczność w trakcie uroczystości gromkimi brawami.  

 

Paweł Kozłowski – uczeń klasy III LO. Po raz pierwszy na scenie wystąpił w sztuce „A to Polska 

właśnie…” jako Dziennikarz, którego zagrał z nutą komizmu. Świetna kreacja wywyższającego się 

inteligenta, uznającego rozmowę z Czepcem za stratę czasu. Największy sukces przyniosła mu rola 

Rejenta Milczka w „Zemście”. Pozornie cichy i pokorny, w rzeczywistości przebiegły, cwany i 

inteligentny. Mimo licznych wad wzbudza sympatię publiczności, która wybucha śmiechem za 

każdym razem, gdy pojawia się na scenie, a to za sprawą doskonałej gry aktorskiej. W 

przedstawieniach o Herbercie i Słowackim wciela się w postać Pawła: inteligentnego, dociekliwego 

młodzieńca, który nie stroni od gier komputerowych.  
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Jolanta Pichalska - uczennica klasy III LO. Zadebiutowała w przedstawieniu „A to Polska właśnie”, 

w którym stworzyła niezapomnianą kreację Panny Młodej. Różni się ona zasadniczo od oryginału, nie 

jest prostą chłopką, twardo stąpającą po ziemi, ale wdzięczną młodziutką dziewczyną. Oprócz 

świetnej dykcji Jola obdarzona jest, jak mało kto, wyrazistą mimiką. Ma tak wiarygodną twarz z 

wypisanym na niej uczuciem do męża, że kiedy nawet nie mówi, to i tak mówi. Niezwykle trudna 

rola, wymagała mówienia gwarą, z czym świetnie sobie Jola poradziła. Zupełnie inaczej zagrała 

postać Klary w „Zemście”. Przeistoczyła się w rezolutną dziewczynę, rozważną i energiczną. Świetnie 

poprowadzona rola, zagrana z dużą dozą humoru. W przedstawieniu „Na zamku nasielskim” wcieliła 

się w postać średniowiecznej damy. W spektaklach o Herbercie i Słowackim grała … Jolę. Jej 

osobiste cechy, a więc ciepło, subtelny sposób bycia i niezwykła wrażliwość przenikają do granej 

przez nią postaci sprawiając, iż widz darzy ją sympatią, mimo że jest typowym molem książkowym.  

 

Marcin Rutkowski – uczeń klasy I LO. Występ w roli Marcina w przedstawieniu „Wieczór ze 

Słowackim” to jego debiut. Trzeba przyznać - debiut udany.. Marcin ma w sobie niepowtarzalny 

autentyzm i naturalność. Gra bardzo wiarygodnie. Obdarzony jest doskonałą dykcją i talentem 

aktorskim. Jego niski, ciepły głos i niewymuszony sposób poruszania się po scenie stanowią dobry 

prognostyk przed kolejnymi przedstawieniami. Życzymy kolejnych udanych premier. 

 

Mateusz Rutkowski - uczeń klasy III LO, debiutował w roli Poety w spektaklu „A to Polska 

właśnie…” Stworzył niespełnioną i zagubioną postać subtelnego, pełnego ironicznego humoru 

intelektualisty, który staje się jedną z czołowych postaci sztuki. Głos, umiejętność operowania nim, to 

podstawowy środek gry Mateusza, a oprócz tego znakomicie wykorzystuje ekspresję ciała. Wystąpił 

również w roli Rycerza Jakusza z Radzanowa w spektaklu „Na zamku nasielskim”. W „Zemście” 

zaprezentował widzom nie tylko ogromny talent aktorski, ale i zdolności muzyczne. Akompaniując 

sobie na gitarze, brawurowo odśpiewał „Oj, kot, Pani Matko…”, co docenione zostało gromkimi 

brawami przez publiczność w czasie trwania przedstawienia. Jego Papkin to postać bardzo zabawna, 

niewątpliwie najśmieszniejsza w naszym spektaklu. Fantastycznie sugestywną i mistrzowską grą 

zabłysnął w rolach Herberta i Słowackiego. Mateusz ma prawdziwą charyzmę, dosłownie hipnotyzuje 

publiczność - kiedy jest na scenie, nie sposób oderwać od niego oczu. Ekspresji ciała, mimiki, gestu, 

ruchu scenicznego, intonacji mógłby mu pozazdrościć niejeden zawodowy aktor. Autor 

najciekawszych wydarzeń kulturalnych w życiu szkoły, cechuje go kreatywność i ogromne 

zaangażowanie. Niezastąpiony konferansjer „Gali Oskarowej” i „Dnia Wiosny” oraz znakomity 

recytator utalentowany muzycznie, który zajął wysokie miejsce w indywidualnym Ogólnopolskim 

Konkursie Poezji Śpiewanej na etapie trzech powiatów w 2008 roku. 

 

Dzięki wielogodzinnej pracy i wysokim wymaganiom, które aktorzy sobie stawiają, 

możemy dziś podziwiać naprawdę świetne przedstawienia z udziałem osób z prawdziwą pasją. A 

dla nas, opiekunów szkolnego teatru, to ogromne szczęście móc pracować z tak utalentowaną 

młodzieżą. 

Agata Żbikowska, Krzysztof Turek 
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„Lektor” to książka napisana przez Bernharda Schlinka (ur. 1944), niemieckiego profesora 
prawa i powieściopisarza, laureata wielu nagród literackich. Została wydana po raz pierwszy w roku 
1995, doczekała się również filmowej adaptacji. W obrazie Stephena Daldry'ego.  Główne role zagrali 
Kate Winslet jako Hanna Schmitz, David Kross jako młody Michael Berg oraz Ralph Fiennes jako 
starszy Michael Berg. 

Niemiecki nastolatek, Michael, przypadkowo poznaje  znacznie starszą od siebie Hannę. Ich 
znajomośd szybko przeradza się w romans. Mimo że kobieta jest chłodna, niedostępna i tajemnicza, 
fascynuje chłopca, który znosi upokorzenia, by móc z nią byd. Ich związkowi nadaje szczególnego 
charakteru i umacnia poczucie bliskości codzienny rytuał: czytanie przez chłopca książek Hannie. 
Pewnego dnia kobieta znika. Burzy to szczęście Michaela, który za jej odejście obarcza winą samego 
siebie. Nie wie, że za kilka lat spotkają się ponownie na sali sądowej, gdzie Hanna będzie rozliczana ze 
swej przeszłości. Wydaje się jednak, że kobieta skrywa sekret, którego wstydzi się bardziej niż 
popełnionych zbrodni... 

Bernhard Schlink mistrzowsko prowadzi fabułę. Nie pozwala czytelnikowi przerwad 
zagłębiania się w niezwykłą, chod tak prostą historię. Książkę czyta się przyjemnie i łatwo, mimo 
powagi zagadnieo, jakie przedstawia. Autor skupia się na wielu kwestiach, powieśd nie ma jednego, 
konkretnego tematu, prowadzonych jest kilka wątków powiązanych osobami głównych bohaterów.  

Kiedy bierze się do ręki książkę niemieckiego autora dotyczącą nazizmu, zawsze pojawia się 
myśl, że będzie starał się usprawiedliwiad swój naród, tłumaczyd się z czegoś, co nie było zależne od 
współczesnych ludzi , a mimo to wywołuje w nich poczucie winy. 

Zupełnie niepotrzebnie. Schlink w przemyśleniach Michaela przedstawia problem, analizuje 
go, zadaje pytania i stara się na nie odpowiadad. Nie próbuje nikogo usprawiedliwiad. Daje 
czytelnikowi szansę na własną interpretację i ocenę problemu.  

„Lektora” nie da się opisad w kilku słowach. Trudno jest też określid o czym dokładnie 
opowiada. O zakazanej miłości, ogromnej fascynacji i nieopisanej namiętności, tęsknocie, poczuciu 
winy i pustki. O zagubieniu w dorosłym życiu. Zbrodni, karze, wstydzie i ludzkich słabościach. O 
haniebnej historii narodu i wrodzonym poczuciu winy. To jednak nie wszystko. Myślę, że każdy kto 
sięgnie po tę pozycję, dostrzeże wiele innych problemów. 

Naprawdę warto poświęcid swój czas na zapoznanie się z tą niezwykłą książką, bo porusza 
istotne kwestie, zmienia punkt widzenia i rozbudza wyobraźnię. 

                                                                                   

Olga Zakrzewska 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stephen_Daldry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kate_Winslet
http://pl.wikipedia.org/wiki/David_Kross
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ralph_Fiennes
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 Kartka z pamiętnika   

      ,,Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta…” la, la, la… Uwielbiam tę reklamę coca-coli, a 

najbardziej jej koniec ,,…poczuj magię tych świąt…”. Heh, każą nam poczuć, a ja nic nie czuję. 

Śniegu nie ma, mrozu nie ma i gdzie ta nasza fajna zima? Gdzie te śnieżnobiałe, wspaniałe święta? 

Pytam się, zastanawiam, a odpowiedzi brak. Nawet mojej ulubionej reklamy jakby mniej. Jedyne, co 

mi przypomina o Bożym Narodzeniu, to ten pośpiech. Wszędzie… w sklepie, w domu, no i w szkole z 

ocenami, nerwowe szukanie kasy na prezenty, bo przecież zaraz będą te dwa upojne, czarujące i co 

najważniejsze, wolne od szkoły tygodnie. Kurka, co ja kupię na gwiazdkę moim ,,ziomkom”? 

Rodzinkę mam liczną, oszczędności niewielkie i żadnej pracy, a wydatki spore… Jeszcze trzeba 

pomyśleć o prezenciku dla mojego chłopca, który też ,,wierzy” w Św. Mikołaja. W klasie prawie 

każda dziewczyna ma z tym problem. Dobrze, że człowiek jest ,,trzciną myślącą” =) i zawsze wpadnie 

na jakiś pomysł. Przeraża mnie tylko sprzątanie domu. Cała chałupę, zaczynając od piwnicy, a 

kończąc na strychu, trzeba bardzo dokładnie ogarnąć. Rzecz jasna, najbardziej komin, no bo Mikuś 

musi mieć czyściutko. Tak wiem, jestem już ,,trochę dużą dziewczynką”, a dbam o Św. Mikołaja. Ale 

jeśli nie ja, to kto? I gdy już się tak wysprząta, ugotuje, co trzeba, nadejdzie Wigilia. Podzielimy się 

opłatkiem, zjemy kolacyjkę, otworzymy prezenty i po raz niewiadomo już który obejrzymy ,,Kevina”. 

Minie pierwszy i drugi dzień świąt, nadejdą normalne dni. I w tym momencie się zacznie…Ujeee… 

Mega przygotowania do imprezy roku, czyli Sylwestra! Uwielbiam to. Grono znajomych, jedzenie 

przygotowane przez nas i długa zabawa do rana przed nami. A następnego dnia wspomnienia…. He, 

he, he, śmieję się, bo co niektórzy jakąś amnezję mogą mieć=) i duży ból głowy (czasem za mocno 

muza daje=). Po takich wrażeniach długo nie będzie można dojść do siebie, a przecież zaraz trzeba 

wracać do szarej rzeczywistości. Poniedziałek, godz. 8.00:  WITAJ SZKOŁO!  =) 

 

Marta Trzcińska 
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     Z diagramu wykreśl wyrazy związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Umieszczono je 

poziomo i pionowo. Nieskreślone litery, czytane rzędami utworzą rozwiązanie. 

 

C H O I N K A Ś K A R P 

B W A N I O Ł O W I E C 

O I Ę P R E Z E N T Y H 

M G W I A Z D K A T W Ó 

B K A S I A N O B K I R 

K O M O C Z K A O O G Ż 

I Ł E G Z I M A O L I U 

N A A Ś N I E G R Ę L S 

O C B A R S Z C Z D I Z 

D Z Z M O N E T A A A K 

M A K Ó W K I E N I A A 

S I E M I E N I O T K A 

Wyrazy do wykreślenia: choinka, karp, aniołowie, bombki, chór, prezenty, gwiazdka, 

wigilia, siano, kołacz, moczka, kolęda, zima, śnieg, uszka, makówki, barszcz, moneta, 

siemieniotka.  

 

Rozwiązanie: 
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     Jak zawsze witam Was młodzieży i liczę, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny jakże interesujący i zapierający dech w 
piersiach artykuł mego autorstwa. Idą święta! Tak jest , moi mili. Zakładam, że nie zaskoczyłam nikogo tą błyskotliwą myślą, ale 
jednak czym może zadziwid blondynka :) Koocząc już o moich kompetencjach wracamy do tematu, któremu ten numer jest 
poświęcony. Powtórzę się więc jeszcze raz, idą święta, co za tym idzie w naszych domach, na ulicach, a także w naszej szkole 
zabłysnęło mnóstwo świecidełek, zawisły łaocuchy o kolorach, które szczerze mówiąc ,ciężko nawet jakoś nazwad.  Kiczowato 
czy nie, wszystko musi byd wielobarwne, wesołe i przesłodzone. Oczywiście rodziny spędzające czas przy jednym stole, 
choinka, prezenty pod nią i związane z nimi coraz cieosze portfele mają tu priorytetowe znaczenie  W tym wszystkim tkwi 
magia świąt i towarzyszący nam w owym okresie entuzjazm. Nie zaskoczę  zapewne faktem, że przedstawię wydarzenia, które 
pozwolą nam poczud ducha tegorocznych świąt. Powinnam zamieścid jak najwięcej propozycji z naszej gminy, jednak NOK  na 
ten czas wprowadza nas w Bożonarodzeniowy  klimat filmem familijnym pt. „Renifer Niko ratuje święta”, wnoszę, że jednak 
najlepiej będzie,  gdy Niko będzie  ratował je z trochę młodszą publiką  Sprawdźmy więc, co oferują nam nasze okolice.  
 

  

WARSZAWA: 
Blues pod choinkę: 
Data początku: 
19.12.2009, 18:00 
Data zakooczenia: 
20.12.2009, 23:59 
Adnotacja: impreza długoterminowa 
Miejsce: Wiślicka 8 
Cena biletu:5 zł 
Koncerty bluesowe z udziałem takich zespołów jak: 
Crossroads, Hoodoo Band i J.J. Band. Prezent „pod 
choinkę” dla wszystkich fanów bluesa. 
 
A my do Betlejem- spektakl 
Data: Sobota, 19 grudnia 2009r., 19:00 
Miejsce: Teatr rampa ul. Kołowa 20 
Cena biletu:  
-bilet normalny - 50 zł 
- bilet ulgowy - 40 zł 
- bilet grupowy – 30 zł 
Reż. : Piotr Furtman 
Występują : Katarzyna Kozak, Katarzyna Żak, Ola Pietraś, 
Agnieszka Fajlhauer, Piotr Furman, Mieczysław Moraoski, 
Jarosław Witaszczyk, Daniel Zawadzki 
Opis spektaklu: "A my do Betlejem" to przedstawienie 
teatralne sensu stricte. Wydawałoby się, że tak ograny 
temat może byd tylko estradą lepiej zrobioną. W tym 
przypadku chodzi o coś innego. Piotr Furman wraz z 
kolegami – aktorami stworzyli specyficzne przedstawienie 
– teatr na pustej podłodze. Nie ma tu szopy, żłóbka, 
osiołka, realistycznie ich nie ma, ale w zaskakujący sposób 
są! Spektakl bez scenografii – wydawałoby się 
niemożliwe – a jednak! Tylko muzyka (wspaniałe 
wielogłosowe aranżacje) aktor, światło i wysublimowane 
poczucie humoru jakie znają Paostwo z wcześniejszych 
Spektakli RAMPY. A co najważniejsze: brzmienie idealnie 
dobranych i wydwiczonych głosów. 

NASIELSK: 
Kolejne spotkanie ze Sceną Zaułek- koncert. 
Data: 17.12.2009, 19:00 
Miejsce: NOK 
Cena biletu:  
-normalny- 10 zł 
-ulgowy- 5 zł 
Co prawda wydarzenie to mało wspólnego ma z Bożym 
Narodzeniem, jednak uznałam, że powinno znaleźd się w 
dzisiejszym numerze. Basia Raduszkiewicz, czyli główna 
bohaterka tego przedsięwzięcia ma na koncie wiele 
sukcesów, NOK pisze: „Zdobyła I nagrodę na Olsztyoskich 
Spotkaniach Zamkowych Śpiewajmy Poezję. Na Festiwalu 
Sztuki Estradowej została doceniona jako najciekawsze 
zjawisko sezonu. W nagrodę otrzymała możliwośd 
nagrania recitalu w Studiu Agnieszki Osieckiej w 
Warszawie.” Łączy ona w swojej muzyce elementy muzyki 
awangardowej,  jazzowej i sakralnej. Wydaje mi się, że jest 
to postad godna uwagi. Powiew jakiejś świeżości w 
naszych skromnych okolicach . Wypadałoby chod trochę 
to docenid. 
 

Wesołych świąt, zdrowia, szczęścia życzy 
Wam - Wasza ulubiona…  
 

Aleksandra Popowska 
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Świnia ślubna! Wożę pary ! 

Tanio i Dostojnie ! 

Mariusz Rosa II TE 

 

 

Organizacja wycieczek  po oczyszczalni ścieków.  

 Przejazdy szambo wozem, kąpiele lecznicze . 

Kamil Sobolewski II TE 

 

Do sprzedania suczka rasy Shin-Tzu. Zainteresowanych proszę o kontakt do pani Moniki 

Duchnowskiej. Zdjęcie jest zamieszczone obok. 

 

Kupię kosiarkę w dieselu . Pilnie! 

Łukasz Troszczyński II TE 

 

 

Nabędę welon z koca. 

Paulina Młyńska II TE 

 

Wypożyczę oczy kobry - 5 zł/godz. 

Mariusz Rosa II TE 

 

Sprzedam stado prosiaków, mało ujeżdżane, polecam ! 

Kamil Sobolewski II TE 

 

 

Sprzedam torbę dymu z węgla i słoik powietrza kuchennego .  

Kamil Ostrzeniewski II TE 

 

 

Wynajmę mysią norę w przedmieściach korytarza parteru szkoły. Opuszczona, dobrze wyposażona . 

Stuart Malutki 

 

 

Sprzedam kozie bobki, tanio ! 

Mateusz Kaczyński II TE 

 

Ogłoszenia zebrała dla was jak zawsze, Agata Kosewska 
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 Dlaczego Mikołaj chodzi zawsze wesoły??? 

-Bo zna adresy wszystkich niegrzecznych dziewczynek. 

 Dziecko do św. Mikołaja: 

- Przyślij mi na święta braciszka! 

Św. Mikołaj do dziecka: 

- To przyślij mi przed świętami swoją mamusię... 

 Do Somalii przyjechał Św. Mikołaj. Chodzi po ulicach i pyta: 

- Dlaczego te dzieci są takie chude? 

- Bo nie jedzą. 

- Nie jedzą? To nie dostaną prezentów… 

 -Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w Boże Narodzenie?  
-Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta? 

 - Jak samobójca spędza święta Bożego Narodzenia?  
- Wiesza się na choince. 

 W czasie świąt Bożego Narodzenia w domu rodziny Fąfarów śpiewa się kolędy. Małej 

Małgosi podoba się kolęda “Wśród Nocnej Ciszy”. Niedługo po jej zaśpiewaniu babcia jedząc 

pieczonego zająca mówi: - Patrzcie, znalazłam śrut! 

Małgosia pyta: - Mamo, czy to jest właśnie ten śrut nocnej ciszy? 

 Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych". 

 Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy dorosną. Dzieci 

wymieniają zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta... tylko Jasio mówi, że chciałby 

zostać św. Mikołajem. 

- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku. 

 

Dominika Kordulska 
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