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Możecie również zapoznać się z wywiadem,
którego udzieliła nam pani Ewa Rutkowska,
nauczycielka języka polskiego oraz
wychowawczyni klasy IV TL.
Z naszej strony nie pozostaje nic innego, jak
życzyć miłej lektury, Wesołych Świąt oraz
szczęśliwego Nowego Roku!
Kinga M.

Witajcie drodzy czytelnicy!
Zaczął się grudzień. Kto nie lubi tego
miesiąca? Najpierw Święty Mikołaj przynosi
prezenty, potem wyczekiwana przerwa
w nauce.
Później
przedświąteczna
krzątanina, strojenie choinki, Wigilia, opłatek
z życzeniami dla najbliższych, wspólnie
śpiewane kolędy i wieczerza, po której idzie
się na pasterkę. I oczywiście prezenty pod
choinkę.
Aby umilić Wam ten wolny czas, polecamy
lekturę naszej gazetki. Jest to świątecznonoworoczne wydanie.
W tym numerze polecamy sposoby na
zimową nudę, czyli filmy i książki dla
każdego.
Zachęcamy
również
do
zapoznania się z tradycjami związanymi ze
Świętami Bożego Narodzenia. Może
dowiecie się czegoś zupełnego nowego i
uda się Wam zabłysnąć przy wigilijnym
stole? Przeprowadziliśmy również sondę
świąteczną i już wiemy, z czym kojarzą się
Wam święta oraz poznaliśmy wasze
marzenia związane z prezentami, których
wyczekujecie pod choinką! W tym numerze
możecie również odnaleźć ciekawe przepisy,
idealne na świąteczne stoły. Przedstawiamy
również sprawozdanie z dnia języków jak i
z apelu z okazji Święta Niepodległości.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Cisło Marta - kl. III TE
Faltynowska Judyta (rys.) - kl. I TOT
Kirstein Agata - kl. III TE
Kujawska Natalia - kl. III TE
Markiewicz Kinga kl. I TOT
Rogowski Dariusz - kl. III TMH
Węglerska Marta - kl. I TE
Opiekunowie:
Lucyna Jachimowicz, Hanna Kowalska
Korekta: zespół
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mnóstwa emocji uczniom, śledzącym
zmagania swoich koleżanek i kolegów.
Równie ciekawie wypadł Mini Playback
Show – widowiskowe przedstawienie
dowcipnej interpretacji utworów znanych
wykonawców.

WYCIECZKA EDUKACYJNOINTEGRACYJNA
KLASY II TE/THO
Dnia 24 października br. odbyła sie
wycieczka edukacyjno-integracyjna klasy II
TE/THO do Torunia. Uczniowie odwiedzili
toruńskie planetarium i uczestniczyli w
seansie pt. "WIRUJĄCA ZIEMIA". Poznali
podstawowe informacje dotyczące ruchu
wirowego i obrotowego Ziemi, zjawisko dnia i
nocy oraz pór roku. Następnie grupa
uczennic uczestniczyła w seansie filmowym
"Obława" a pozostali mogli spróbować
swoich sił w kręgielni w Galerii Plaza.

Na zdjęciu Artur Lewalski, Bartek Kuligowski i Paweł
Jabłoński przed przygotowaniami do Dni Języków

Zabawa był przednia, ale śmiech
wywoływały też żarty opowiadane przez
uczestników "Bitwy na dowcipy". Po
zakończeniu tej konkurencji przyszedł czas
na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na
flagę wybranego przez siebie państwa oraz
hasła propagującego naukę języka obcego.
Bezkonkurencyjne okazały się: II TMH/TM i
IV TE, które ex aequo zdobyły pierwsze
miejsce w konkursie plastycznym, oraz II TL
z najciekawiej wymyślonym hasłem. Na
zakończenie
Igrzysk
Językowych
przygotowany został pokaz mody, który
zachwycił
zebranych
nie
tylko
pomysłowością strojów, lecz także ich
czytelnym związkiem z kulturą i obyczajami
poszczególnych
państw
europejskich.
Wszyscy spisali się świetnie, jednak jury

DNI JĘZYKÓW OBCYCH
(25 - 26.10.2012) ,,Na językach"
Zespół Szkół Zawodowych po raz
kolejny włączył się w obchody Europejskiego
Dnia Języków. W zorganizowanych w sali
gimnastycznej Igrzyskach Językowych wzięli
udział reprezentanci wielu klas, a ich
zmagania oceniało jury w składzie: dyrektor
p. T. Gierszewski, p. Sandra Różyńska, p. M.
Lewicki, p. L. Szwulińska, L. Przybylska, L.
Szczygłowska-Rarus i przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego. Pierwszym
sprawdzianem był quiz, weryfikujący wiedzę
młodzieży o krajach, obywatelach i językach
Unii Europejskiej. Z pewnością dostarczył on
3

musiało wyróżnić najlepszych we wszystkich
konkurencjach: klasę I TE/TMH

dyskurs dowodząc, że może być niebanalny.
Uroczystość została przygotowana przez pp.
Lucynę Szwulińską, Stanisławę Kowalską i
Karola Alichnowicza.

Karol Kuświk w stroju bawarczyka

za zdobycie najwyższej liczby punktów (44),
równie zdolną klasę IV TE (40) oraz II TL
(38). Gratulujemy! Uroczystość została
przygotowana przez nauczycielki języków
obcych.

Mateusz Moch, Paweł Barański, Paweł Jabłoński,
Szymon Kleszczyński, Marta Balmas, Joanna
Makowska, Alicja Borzykowska

UROCZYSTOŚĆ SZKOLNA
Z OKAZJI NARODOWEGO
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

DAJ COŚ OD SIEBIE ZBIÓRKA ZABAWEK
DLA DZIECI ZE ŚWIETLICY
SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

Dnia 9.11. br. nasza szkoła włączyła się do
ogólnopolskich obchodów święta odzyskania
niepodległości. W przededniu 94. rocznicy
uczniowie wzięli udział w akademii
upamiętniającej wydarzenia z 11 listopada
1918 roku. Montaż słowno–muzyczny
przypomniał najistotniejsze fakty historyczne,
a także przybliżył atmosferę jedności
narodowej, zapisaną w wykonanych tego
dnia piosenkach. Zaangażowanie uczniów
oraz atrakcyjność zastosowanych środków
przekazu
uwspółcześniły
patriotyczny

Młodzieżowa
Rada
Miasta w Wąbrzeźnie
zorganizowała zbiórkę
zabawek, książek oraz
gier planszowych dla dzieci ze świetlicy
socjoterapeutycznej
przy
Wąbrzeskim
Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji
Społecznej. Każdy mógł przekazać swoje
zabawki, książki oraz gry planszowe
dzieciom. W naszej szkole koordynował to
Samorząd Uczniowski.
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WYCIECZKA DO TORUNIA
W RAMACH „TYGODNIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WSB”

POZNAJEMY REGIONALIA
ZIEMI WĄBRZESKIEJ

W dniu 12 listopada br. odbyła się wycieczka
przedmiotowa młodzieży klas maturalnych
do Torunia. Uczniowie wzięli udział w
warsztatach prowadzonych w ramach
Tygodnia Przedsiębiorczości w WSB.
Uczestniczyli w następujących zajęciach:
 Teraz Ty masz głos! Wykorzystaj to
podczas maturalnej prezentacji.
 Are you talking to me? Warsztaty
efektywnej komunikacji.
Organizatorem wycieczki była p. Edyta
Sroka, opiekunem pani
Stanisława
Kowalska. W wycieczce uczestniczyło
osiemnaście osób z klas: IV Technikum
Logistycznego, IV Technikum Hotelarskiego,
IV Technikum Ekonomicznego. Młodzież
aktywnie uczestniczyła w warsztatach,
zdobywając
praktyczną
wiedzę
i
umiejętności z zakresu autoprezentacji i
efektywnej komunikacji – werbalnej i
pozawerbalnej. Zdobytą wiedzę uczniowie
wykorzystają zarówno podczas prezentacji
maturalnej,
jak
i
w
rozmowach
kwalifikacyjnych, ubiegając się o pierwszą
pracę. Młodzież uświadomiła sobie, jak duże
znaczenie w życiu zawodowym ma nasz
wizerunek oraz poznała praktyczne
możliwości jego kreowania. Uczestnictwo
w warsztatach łączy szkolną teorię
z przygotowaniem
do
funkcjonowania
na współczesnym rynku pracy.

Dnia 15.11.2012 r. uczniowie klasy I TE/TMH
mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę o
naszym regionie, odwiedzając ponownie
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną
w Wąbrzeźnie. Pani dyrektor Aleksandra
Kurek zaprezentowała młodzieży zbiory
archiwalne poświęcone naszemu regionowi.
Uczniowie obejrzeli publikacje, maszynopisy,
rękopisy, prace magisterskie, dyplomowe
oraz konkursowe, wycinki prasowe, broszury
dotyczące Wąbrzeźna i okolic. Jedną
z najcenniejszych książek wśród regionaliów
jest z pewnością pozycja z 1902 roku Heym B.: Gescichte des Kreises Briesen und
seiner Ortschaften, Briesen Westpreussen
1902/Historia powiatu wąbrzeskiego i jego
miejscowości.
Młodzież szczególnie zaciekawiła mapa
Wąbrzeźna z przedwojennymi nazwami ulic i
nazwiskami właścicieli kamienic oraz
dokumenty życia społecznego, takie jak
zaproszenia, podziękowania itd.
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PRÓBNA MATURA Z OPERONEM

WYRÓŻNIENIE DLA UCZNIÓW
UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE
"SZKOŁA SUKCESU"

W dniach 20.11 - 23.11. br. odbyła się
próbna matura z Operonem, która już na
stałe zagościła w naszym szkolnym
kalendarzu. Uczniowie ostatnich klas (67
uczniów) mają okazję zmierzyć się
z arkuszami maturalnymi i ocenić swoje
umiejętności już teraz.

Kilka tygodni temu rozpoczął się kolejny etap
realizacji projektu "Szkoła sukcesu ponadregionalny
program
rozwijania
umiejętności
uczniów
w
zakresie
kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków
obcych i ICT". Przypominamy, że projekt ten
będzie trwał 3 lata. Miło nam poinformować,

MAŁGORZATA JANKOWSKA

że nasi uczniowie w ramach zadań
dotyczących odpowiedzialnego biznesu
zostali wyróżnieni za przygotowanie mapy
odpowiedzialnego i nieodpowiedzialnego
biznesu. Nauczycielom i uczniom "Szkoły
sukcesu" gratulujemy.

STYPENDYSTKĄ PREMIERA

ZMIANY W MATURZE w 2015 r.

Tegoroczną laureatką stypendium Prezesa
Rady Ministrów została uczennica klasy

(informacja ta dotyczy uczniów
klas pierwszych)

IV Technikum Ekonomicznego Małgorzata

Odejście od prezentacji na rzecz wypowiedzi
na zadany wylosowany temat na egzaminie
ustnym z języka polskiego oraz obowiązek

Jankowska.
Magda naukę w roku szkolnym 2011/2012
zakończyła średnią 5,2, wzorowym zachowaniem
oraz aktywną pracą na rzecz klasy i szkoły.
Gratulujemy!
Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom
Prezesa Rady Ministrów w województwie
kujawsko-pomorskim z rejonu toruńskiego (59
uczniów) odbyła się 22 listopada br. w Auli
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.

przystąpienia do egzaminu pisemnego
z jednego z tzw. przedmiotów do wyboru – to
najważniejsze zmiany na maturze w 2015 r.
W 2015 r. maturę będzie zdawał pierwszy
rocznik uczniów, który uczy się zgodnie
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z nową podstawą programową nauczania; to
uczniowie klas I.

pytania przygotowane przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną. Pytania dotyczyć

Egzaminy z przedmiotów do wyboru
zdawane będą tylko na jednym poziomie,
odpowiadającym obecnemu poziomowi
rozszerzonemu. Maksymalnie – tak jak teraz

będą fragmentów lektur, tekstów o języku,
lub odnosić się do reprodukcji dzieła sztuki.
Zdający po wylosowaniu pytania będzie miał
15 minut na przygotowanie swojej

– będzie można zdawać egzaminy z sześciu
przedmiotów dodatkowych.

wypowiedzi.

Zgodnie z nową podstawą programową
nauczania, uczeń szkoły ponadgimnazjalnej

musiał - tak jak obecnie - uzyskać minimum
30
proc.
punktów
z
egzaminów
obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych
z polskiego i języka obcego oraz pisemnego

Aby zdać maturę w 2015 r. abiturient będzie

będzie musiał się uczyć wybranych
przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Wybrany przez ucznia przedmiot będzie

z matematyki. Wynik z egzaminu z
przedmiotu dodatkowego do wyboru nie
będzie miał wpływu na uzyskanie

mógł być jednak inny niż te, których
maturzysta uczył się w zakresie
rozszerzonym w szkole.

świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko
przy rekrutacji na studia.

POWIATOWY KONKURS
LITERACKO-TEATRALNY
Dnia 27 listopada br. w sali kolumnowej
Wąbrzeskiego Domu Kultury odbyło się
uroczyste
podsumowanie
X
edycji
POWIATOWEGO
KONKURSU
LITERACKO-TEATRALNEGO o "Złoty
kałamarz" i "Złotą maskę.
W tym roku szkolnym z naszej
szkoły do konkursu przystąpiło trzech
uczniów: Paulina Stankiewicz (kl. II a wz),
Marek Piotrowski (kl. II d wz) - opieka
merytoryczna P. Lucyna Szwulińska oraz

Maturzyści '2015 będą musieli – tak jak
dotąd – przystąpić także do dwóch
egzaminów ustnych: z polskiego i języka
obcego, przy czym egzamin z języka
polskiego będzie miał zmienioną formułę.
Zamiast dotychczasowej, przygotowywanej
wcześniej, prezentacji maturalnej, zdający
będzie odpowiadał na wybrane losowo
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zeszłoroczny laureat, zdobywca "Złotego
kałamarza" Radosław Błażejewicz (kl. II d
wz) - opieka merytoryczna P. Karol
Alichnowicz.

magiczne drzewo, dzięki czemu wyprawa
do lasu okazała się pełna niespodzianek.

tuż tuż
Informujemy, że Studniówka odbędzie się
11 stycznia 2013r. o godz. 17.00. Tradycyjnie
już część oficjalna będzie miała miejsce
w sali gimnastycznej ZSZ, a bal
studniówkowy w restauracji Oaza. Koszt od
osoby to 250 zł plus 80 zł od osoby
towarzyszącej.
Już
teraz
życzymy
szampańskiej zabawy!

Zadaniem każdego uczestnika
konkursu literackiego było napisanie
krótkiego utworu literackiego na temat
jesieni. Mogły to być wiersze, fraszki,
humoreski lub proza, czyli opowiadanie,
bajka list, itp., w kategorii wiersze – prace
powinny były obejmować zestaw do 5
utworów, w kategorii prozy do 5 stron
formatu A4.
Miło nam poinformować, że w tym
roku Radosław Błażejewicz otrzymał
Nagrodę Burmistrza, zaś uczennica Paulina
Stankiewicz i uczeń Marek Piotrowski
otrzymali
wyróżnienia.
Serdecznie
gratulujemy nagrodzonym i ich opiekunom.
"Jesienna historia" Radosława
Błażejewicza to trochę żartobliwa, a trochę
poważna opowieść o niezwykłej przygodzie
pewnego chłopca, który wraz z przyjaciółmi
wybrał się do lasu. Jednak zamiast zbierać
grzyby i liście, jak zamierzał, spotkał

Przeprowadziliśmy ją
wybiórczo wśród
niektórych uczniów
naszej szkoły. Oto
odpowiedzi:

Co chciałbyś/chciałabyś dostać
od Gwiazdora?
Zestaw małego chemika, pieniądze,
telefon, motocykl, komputer,
Porsche 911, latawiec,
nowy migomat, rower,
„kasiooorkę, kaskę, kasę”,
mandarynki, bluzę Pumy,
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Jakie masz pierwsze skojarzenia
z Wigilią i Świętami Bożego
Narodzenia?

bilet do Dortmundu i do Barcelony,
„sikającą Agatkę”.
xbox 360, iPhona,
wrotki,









rolki, buty Pumy,
bokserki Playboy`a.
Odpowiedzi naszych
nauczycieli i innych pracowników szkoły:
 tydzień w SPA w górach
 skrzynka z narzędziami, wiertarkowkrętarka, szlifierka,
 dużo książek - nowości, z list
bestsellerów,
 tyle pieniędzy, żeby wyjść na prostą,
 toaletkę do sypialni,
 Nokia Lumia 820, na pohybel

Choinka, prezenty, kolędy, bombki,
Mikołaj, śnieg, karp, węgiel, rodzina,
mandarynki, wolne od szkoły, goździki,
światełka, bałwan, pierniczki, adwent,
reklama Coca-Coli i Teslo, opłatek,
niestrawność, spotkania z rodziną,
Kevin, głos zwierząt, pasterka.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:
 rodzinna atmosfera, spotkania z bliskimi,
 zapachy: goździków, igliwia, pasty do
podłóg, no i oczywiście cały dzień
gotowania, pieczenia,
 mnóstwo światełek,
 zielona, pachnąca choinka oraz prószący
za oknem śnieg,
 choinka, rodzinne spotkania i radość
dzieci,
 pasterka, kolędy,
 wydatki, zapach mandarynek,
 miły nastrój, kocham Święta Bożego
Narodzenia, lubię całą atmosferę
przygotowań, piernik, makowiec
zawijany i ciasteczka świąteczne,
 zapachy z kuchni
 choinka, zapachy ciast i karp, opłatek,
 dużo pracy związanej z przygotowaniami
do Wigilii i Świąt, zachwyt w oczach
mojego dziecka
zebrał zespół

zwolenników Androida
 wycieczkę do Peru, perfumy i dobrą
książkę,
 to musi być niespodzianka, ewentualnie
może być bilet na ciekawą wycieczkę,
 stary zegar na ścianę -"bijący", bilet na
wycieczkę do Chin,
 szczęśliwy los na loterii,
 bilet na wczasy na Majorce,
 czasowstrzymywacz
 Konsolę PlayStation
 więcej kasy,
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Czy mając 18 lat wiedziała Pani, co
chciałaby robić w życiu?
Tak - „nauczycielskie fatum” ciążyło na mnie
już od szkoły podstawowej.

z nauczycielem języka polskiego
i wychowawcą klasy IV TL

Życiowe motto...
…”Żyj i pozwól żyć.”

Czy lub Pani słuchać muzyki i jakiej?
Najbardziej lubię muzykę Zbigniewa
Preisnera. Słuchając jej, mam wrażenie, że
jestem lepszym człowiekiem.

Najważniejsza książka to…
…poezje B. Leśmiana, „Sedno sprawy”
G. Greene`a.

Ulubiony film to...
…”Fortepian” J. Campion, filmy
K. Kieślowskiego.

Internet to dla mnie...
…źródło informacji (nieco nużące,
przyznaję).

Jak Pani spędza wolny czas?
Z rodziną, z dobrym filmem, w bliskim
kontakcie z naturą (spacery, zwłaszcza
nad morzem).

P. EWĄ RUTKOWSKĄ

Najważniejszy wynalazek ludzkości...
…kinematograf.

Czy lubiła Pani chodzić do szkoły?
Tak (nie wypada przecież powiedzieć
inaczej).

Najbliższy z czterech żywiołów jest mi...
…woda, bo jestem zodiakalną rybą.

Czy lubi Pani pracować z młodzieżą?
Tak - lubię obserwować proces dojrzewania
emocjonalnego uczniów (u niektórych trwa
baaardzo długo).

Najważniejszym dniem w moim życiu
był...
…narodziny mojego syna.
Nie lubię...
…zbyt wiele mówić o sobie.

Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Słodycze - moja słabość.

Nie wierzę...
…politykom.

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi
na nasze pytania.
Agata i Natalia

Podróż życia...
…jeszcze przede mną (zapewne do kresu
życia…)
Jaka porę roku lubi Pani najbardziej?
Wiosnę, bo wszystko budzi się do życia.
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Książki z serii Millennium to doskonałe
powieści kryminalne z zawiłymi historiami i
interesującymi,
bardzo
rozwiniętymi
charakterami bohaterów. Wywodzą się
z najlepszej szwedzkiej tradycji literatury
kryminalnej.
Powieści te są
wyjątkowym
zjawiskiem nie
tylko w
Skandynawii.
Stają się jedna
po drugiej hitami
na listach bestsellerów w całej Europie.
Prawa do tłumaczenia serii sprzedano do
ponad 34 krajów. W Danii i Norwegii książki
Stiega Larssona zajęły pierwsze miejsce na
liście najlepiej sprzedających się książek
2007 roku, wyprzedzając nawet Harry'go
Pottera.

Informujemy, że wymienione książki znajdują
się w zbiorach naszej szkolnej biblioteki.

Stieg Larsson: „Mężczyźni, którzy
nienawidzą kobiet”
Pewnego wrześniowego
dnia w 1966 roku
szesnastoletnia Harriet
Vanger znika bez śladu.
Prawie czterdzieści lat
później Mikael Blomkvist
- dziennikarz i wydawca
magazynu "Millennium"
otrzymuje
nietypowe
zlecenie od Henrika Vangera - magnata
przemysłowego, stojącego na czele
wielkiego koncernu. Ten prosi znajdującego
się na zakręcie życiowym dziennikarza o
napisanie kroniki rodzinnej Vangerów.
Okazuje się, że spisywanie dziejów to tylko
pretekst
do
próby
rozwiązania
skomplikowanej zagadki. Mikael Blomkvist,
skazany za zniesławienie, rezygnuje z
obowiązków zawodowych i podejmuje się
niezwykłego zlecenia. Po pewnym czasie
dołącza do niego Lisbeth Salander - młoda,
intrygująca
outsiderka
i
genialna
researcherka. Wspólnie szybko wpadają na
trop mrocznej i krwawej historii rodzinnej.

Bohaterami wszystkich trzech serii są Mikael
Blomkvist - dociekliwy dziennikarz finansowy
i wydawca niezależnego magazynu
Millennium oraz Lisbeth Salander intrygująca outsiderka i utalentowana
hakerka komputerowa, pracująca jako wolny
strzelec dla służb bezpieczeństwa. Ta
niezwykła para w każdej z części serii
podejmuje wyjątkowo trudne wyzwania. W
opinii wielu wydawców wszystkie historie
zawarte w trylogii: śledztwa, dochodzenia w
sprawie morderstwa, czy finansowe
krętactwa wydarzyły się naprawdę.

Seria "Millennium"
Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet,
wyd. pol. - listopad 2008.
Dziewczyna, która igrała z ogniem,
wyd. pol. - maj 2009.
Zamek z piasku, który runął,
wyd. pol. - październik 2009.
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Jodi Picoult: „Jak z obrazka”

Gina, pragnąca spotkać byłego chłopaka i
naprawić związek. Po drodze zabierają
Candy: nieznośną i tajemniczą dziewczynę,
która przeszła w życiu prawdziwe piekło i
przed czymś wyraźnie ucieka... Niezwykła
podróż przez cały kraj zmieni ich życie na
zawsze.

Młoda kobieta, którą
policja znajduje błąkającą
się po cmentarzu w Los
Angeles, nie pamięta, jak
się
nazywa.
Kiedy
zgłasza się po nią mąż,
Cassie Barrett dowiaduje
się ze zdumieniem, że jest nie tylko
uznanym antropologiem, ale też żoną Aleksa
Riversa, jednego z najpopularniejszych
hollywoodzkich gwiazdorów.
Stopniowo wraca jej pamięć: szalony romans
w Tanzanii, ważne odkrycie naukowe,
którego tam dokonała, kariera Aleksa, za
którą zapłacił emocjonalnym rozchwianiem.
Ale Cassie nie może się odnaleźć w swoim
luksusowym życiu i na pozór doskonałym
małżeństwie. Kiedy znajduje w łazience test
ciążowy z pozytywnym wynikiem, nagle
wracają do niej ponure wspomnienia. Cassie
czuje, że musi natychmiast uciec przed
swoją przeszłością i przed Aleksem.

Jeśli zaciekawiła Was któraś z powyższych
książek, zapraszamy do naszej szkolnej
biblioteki już dziś, by móc poznać dalsze
losy bohaterów. Tam też znajdziecie wiele
innych ciekawych książek, ale o nich
w następnym numerze.
Marta C.

Podczas chłodnych wieczorów, gdy o
szesnastej jest już ciemno, wielu z nas
zastanawia się, jak wypełnić sobie czas
wolny. Jednym ze sposobów rozwijających
naszą wyobraźnię i wiedzę, jest oglądanie
filmów. Ważne jest jednak to, by miały w
sobie jakiś pożyteczny przekaz, chociaż
czasami nie zaszkodzi pewna porcja
rozrywki.

Paullina Simons: „Droga do raju”
Poruszająca
historia
o kobiecej
przyjaźni,
lojalności,
miłości
i poszukiwaniu
celu
w życiu. Shelby kończy
szkołę i dostaje od
ciotki
kultowego,
jaskrawożółtego
mustanga. Zamierza jechać nim do Kaliforni,
by odnaleźć tam swą matkę. Dołącza do niej

Polecamy:
Forrest
(1994)

Gump

Historia życia Forresta,
chłopca o niskim
ilorazie
inteligencji
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Temple Grandin (2010)

z niedowładem kończyn, który staje się
miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.
Film jest poruszający, pokazuję siłę i wolę
walki chłopaka (a potem już mężczyzny),
który na przekór przeciwnościom losu i
nieżyczliwym ludziom, chce spełnić swoje
marzenia.

To
historia
autystycznej kobiety,
która
mimo
przeciwności
losu
osiągnęła w życiu
sukces i spełniła
swoje
marzenia.
Temple
Grandin
(Claire
Danes)
urodziła się z autyzmem i zaczęła mówić
dopiero w wieku czterech lat. Dziewczynka
miała trudności w szkole i nie radziła sobie
w kontaktach z innymi ludźmi. Zawsze
jednak mogła liczyć na wsparcie ze strony
matki (Julia Ormond). Temple dużo czasu
spędzała na farmie wujostwa, gdzie
nauczyła się miłości i współczucia dla
zwierząt.
Jako
dorosła
kobieta
zaangażowała się w propagowanie wiedzy o
autyzmie i właściwym traktowaniu zwierząt
rzeźnych. Zaprojektowała wiele specjalnych
urządzeń do humanitarnego ich uboju. Jej
działania zostały docenione m.in. przez
międzynarodową organizację PETA. Dziś
jest cenionym naukowcem - profesorem na
Stanowym Uniwersytecie w Kolorado.
Temple Grandin to obraz determinacji i
wytrwałości młodej kobiety zmagającej się
z izolującym ją od świata autyzmem
w czasach, kiedy choroba ta nie była jeszcze
tak znana.

Zielona Mila (1999)
Emerytowany
strażnik więzienny
opowiada
przyjaciółce
o
niezwykłym
mężczyźnie, którego
skazano na śmierć
za zabójstwo dwóch
9-letnich dziewczynek. Dramat, miłość,
poświęcenie. Fantastyka w dobrym guście.
Film o więźniach, nie tylko o więzieniu.

Szósty zmysł (1999)
Psycholog dziecięcy
próbuje
pomóc
ośmioletniemu
chłopcu widzącemu
zmarłych poradzić
sobie
z
tym
niezwykłym darem.
Cole widzi zmarłych,
słyszy ich głosy.
Zaczyna rozumieć, czym jest śmierć dla
kogoś, kto przestał żyć.
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Gran Torino (2008)

Dla wielbicieli horrorów:
Walt

Kowalski to
emerytowany
weteran żyjący we
własnym
poukładanym
świecie. Jego spokój
zostaje
zburzony
przez
nowych
sąsiadów z Azji,
których syn spróbuje ukraść mu ulubione
auto.

Grave encounters (2011)
Lance Preston i jego
ekipa
łowców
duchów
"Grave
Encounters"
telewizyjnego reality
show, postanawiają,
nakręcić jeden z
odcinków
w
opuszczonym
szpitalu psychiatrycznym, gdzie na
przestrzeni lat, dochodzi do niewyjaśnionych
zjawisk. Postanawiają zamknąć się w tym
miejscu na jedną noc, licząc na zbadanie
wszelkich zjawisk paranormalnych i
możliwość nagrania ich na kamerze. Szybko
zauważają, że budynek jest więcej niż
nawiedzony, jest żywy i nie zamierza
kogokolwiek wypuścić.

13 Dzielnica (2004)
13 Dzielnica to specjalna strefa Paryża roku
2013 otoczona
murem. Gangi są tu
jedyną władzą,
żadnych praw,
żadnych reguł,
żadnych zasad...
Damien (Cyril
Raffaelli),
znakomicie wyszkolony agent oddziału
prewencji, w ciągu 24 godzin musi odzyskać
bombę masowego rażenia skradzioną przez
gang Tahy (Bibi Naceri). Wraz
z sojusznikiem Leito (David Belle)
rozpoczynają
śledztwo, by
poznać
prawdziwych
sprawców i
unieszkodliwić
bombę.

zebrała Kinga

W wierzeniach ludowych noc wigilijna to noc,
w czasie której błąkają się duchy. Jest to
czas dziwów i nadprzyrodzonych mocy,
rządzony przez nieodgadniony świat
zmarłych. Tej nocy nie ma rzeczy
14

niemożliwych. Ptaki rozmawiają ludzkim
głosem, mówią także zwierzęta domowe.
Zatopione w zamarłych jeziorach dzwony
głucho jęczą. Woda w źródłach i rzekach na
chwilę zamienia się w wino i miód, a nawet w
płynne złoto.

drobnych
zdarzeń
całego
dnia
przywiązywano wielką wagę - mogły bowiem
zadecydować o pomyślności i zdrowiu w
przyszłym
roku.
Wierzono,
że
nieposzanowanie świętego wieczoru może
spowodować wszelkie nieszczęścia.

Jaka Wigilia - taki cały następny rok
Na przestrzeni wieków zwyczaje ludowe i
obrzędy
religijne
różnych
wyznań,
narodowości i kultur splatały się ze sobą i
łączyły w przedziwne formy. Część z nich
zanikała, inne wzbogacały się i rozrastały.
Antyczne, pogańskie zwyczaje zespoliły się
ze zwyczajami chrześcijańskimi, a każdy
naród zabarwił je specyficznymi cechami
swojej kultury i nadał im własną treść.

Korzenie wieczerzy wigilijnej sięgają czasów
prasłowiańskich. Zamiast wieczerzy wigilijnej
dawni Słowianie mieli stypę zaduszną. Do
niedawna na wsi wierzono, że w dzień
wigilijny zjawiają się na ziemi dusze
zmarłych i przybierając postać wędrowców
czy
zwierząt
(szczególnie
wilków),
przychodzą do swoich domów. Jeszcze w
XIX wieku wierzono, że w czasie wieczerzy
wigilijnej można ujrzeć osobę zmarłą w
bieżącym roku, należy tylko wyjść do sieni i
spojrzeć przez dziurkę od klucza, a wówczas
ujrzy się ją siedzącą na opróżnionym
miejscu. Dla przybysza z zaświatów
zostawiano wolne miejsce przy stole. Dziś
puste
miejsce
zostawiamy
dla
niespodziewanych gości.

Niektóre zwyczaje zachowały się
w Polsce do dzisiaj,
choć nie zawsze w pierwotnej formie
Gospodarz rozpoczynał dzień wigilijny
wyprawą do lasu po zielone gałęzie lub po
drzewko. Las traktowany był jak tamten
świat, a wyniesiona z niego ukradkiem
choinka miała przynieść "złodziejowi"
szczęście i powodzenie. Od wieków zielone
gałęzie stanowiły symbol
życia, płodności i radości.
Wcześniej wiejskie izby
ozdabiane
były
podłaźnikami. Podłaźnik
był
robiony
z gałęzi
świerku, sosny lub jodły, przystrojony

Wigilii przypisywano znaczenie symboliczne,
wręcz magiczne. Za symboliczny uznawano
sposób zachowania się przy stole, do wielu
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orzechami, jabłkami,
kolorowymi
wstążkami.
Wieszano go pod
sufitem, nad stołem
wigilijnym,
nad
drzwiami
czy
futrynami okien. Miał przynieść ludziom
dobrobyt, szczęście, urodzaj i zdrowie,
chronić przed złem i urokami.

doskonałość. Pod obrusem układano
siano lub słomę - jako symbol narodzin
Pana
Jezusa
w
stajence.

Do tradycji wigilijnych należało
dopilnowanie, aby do wieczerzy
wigilijnej zasiadała parzysta liczba
osób; nieparzysta wróżyć miała rychłą
śmierć jednego z biesiadników.
Wieczerza rozpoczynała się wspólną
modlitwą i do końca miała charakter
uroczysty i poważny. Nikomu - oprócz
gospodyni - nie wolno było wstawać od
stołu (wróżyło to nieszczęście lub
śmierć) ani rozmawiać (aby w ciągu
roku nie było kłótni).
Liczba postnych potraw wigilijnych
powinna być nieparzysta: dawniej u
chłopów było 5 do 7 potraw, 9 u
szlachty, 11 lub 13 u arystokracji. Taka
liczba potraw miała zapewnić urodzaj
w następnym roku.
Uważano, że należy skosztować
wszystkich potraw wigilijnych, wówczas
w ciągu roku nie zazna się głodu.
Stół był nakryty śnieżnobiałym
obrusem, ponieważ biel w symbolice
chrześcijańskiej wyraża radość i
symbolizuje prawdę, czystość i

Wiele obrzędów i wierzeń wigilijnych
związanych jest ze zdrowiem.
Wierzono, że kto w Wigilię kichnie, ten
będzie zdrowy przez cały rok. Wiele
potraw gotowano z rzepy, z nadzieją, że
uchroni to przed bólem zębów. Jabłka
jedzone podczas wieczerzy miały
zapobiegać bólowi gardła, a orzechy
bólowi zębów.
W Wigilię starano się nic nie pożyczać,
uważano bowiem, że kto tego dnia coś
z domu swojego wydaje, ten niczego
się nie dorobi.
Pamiętano, aby przy wieczerzy mieć
przy sobie pieniądze - wtedy będą
przez cały rok. Myjąc się rano,
wkładano do wody kilka srebrnych, a
nawet złotych monet. Dotykano ich, aby
być silnym jak kruszec, z którego
monety zrobiono.
Cały dzień spędzano w spokoju i
wesoło, gdyż zapewniało to szczęście i
pomyślność w przyszłym roku.
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Należało uważać, aby w poranek
wigilijny pierwszy do domu wszedł
mężczyzna, a nie kobieta. Przyjście
mężczyzny wróżyło na cały rok zdrowie,
natomiast kobieta przynosiła choroby.
Do wieczerzy wigilijnej zasiadano, gdy na
niebie ukazywała się pierwsza gwiazda - na
pamiątkę
Gwiazdy
Betlejemskiej
prowadzącej pasterzy do Betlejem.

Najpopularniejsze
potrawy
wigilijne
w dawnych czasach to: zupa migdałowa,
karp na szaro, szczupak z szafranem, groch
z kapustą, kluski z makiem i miodem,
tradycyjna kutia, przyrządzana z kaszy
pszennej, miodu i maku oraz kompot
z suszonych owoców.
Wszystkim daniom wigilijnym przypisywano
symboliczne
znaczenie,
np.
chleb
symbolizował dobrobyt i początek nowego
życia, wypieki z mąki zapewniały
pomyślność w nadchodzącym roku, ryba
przypominała o chrzcie, zmartwychwstaniu,
odradzaniu życia oraz nieśmiertelności,
groch - chronił przed chorobami, mak był
symbolem płodności.

Prezenty wręczano wtedy, gdy na niebie
zapłonęła pierwsza gwiazdka. Wigilijny
zwyczaj obdarowywania się wywodzi się
z rzymskich Saturnaliów. Potem wiązano go
z podarkami składanemu małemu Jezusowi
przez Trzech Króli.

Jeszcze jakieś pięćdziesiąt lat temu nie tylko
każdy region Polski, ale niemal każda wieś
miała swoje miejscowe, regionalne potrawy
wigilijne.
„Najpierw był buraczany kwas, gotowany na
grzybach z ziemniakami całymi, a potem
przyszły śledzie w mące obtaczane i
smażone w oleju konopnym, później zaś
pszenne kluski z makiem, a potem szła
kapusta z grzybami, olejem również

Prezenty gwiazdkowe były różne, choć
dzieciom na ogół dawano zabawki. W
domach zamożnych, oprócz cennych
przedmiotów, młodym pannom i chłopcom
kładziono na stole także pięknie napisane
karteczki
z
dowcipnymi
wierszami
zawierającymi przeważnie aluzję do
małżeństwa.
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omaszczona, a na
ostatek
podała
Jagusia przysmak
prawdziwy,
bo
racuszki
z gryczanej mąki z miodem zatarte i
w makowym oleju uprużone, a przegryzali to
wszystko prostym chlebem, bo placka ni
strucli, że z mlekiem i masłem były, nie
godziło się jeść dnia tego”.
(Władysław Stanisław Reymont, Chłopi)

PIERNICZKI
 1/2 kg miodu, 125 g

margaryny
 1/2kg cukru, 4 jajka
 3 łyżeczki sody

oczyszczonej
 4 łyżeczki cynamonu
 4 łyżeczki goździków
(zmielonych)
 1 opakowanie przyprawy do pierników
 3 duże łyżki kakao, 2/3 szklanki mleka
 karmel (3-4 łyżki cukru białego
podgrzewamy z niewielką ilością wody na
patelni, aż do uzyskania brązowej, płynnej
masy)
 1 i 1/4 lub 2 kg mąki (ile się wgniecie
w masę), skórkę pomarańczową.

Ścisły
post zachowywała prosta ludność. Uczty
wigilijne w staropolskich dworach wyróżniały
się ogromną różnorodnością.
Po kolacji zapalano na choince świeczki i
zaczynano śpiewać kolędy, oglądano
podarunki, a później, aż do pasterki, grano
w kości i karty na orzechy. Od wieków
istniała tradycja, że gra w ten właśnie
wieczór ma przynosić szczęście, lecz
zwyczajowe prawo zabraniało gry na
pieniądze.

Przygotowanie:
Rozpuścić w garnku: miód, tłuszcz, cukier,
korzenie, kakao, mleko, wszystko razem
starannie
wymieszać.
Po
lekkim
przestudzeniu
dodać
całe
jajka,
przestudzony (ale płynny) karmel, skórkę
pomarańczową.
Następnie
stopniowo
dodawać mąkę, aż ciasto da się wałkować.
Pierniki wykrawać w dowolny kształt,
przekładać powidłami. Piec w średnio
nagrzanym piekarniku 170-180 st. (zależy od
grubości ciasta).
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PIERNICZKI AGATY

 Obtocz banany w cieście.

Składniki
50 dag mąki pszennej
3 łyżeczki proszku do pieczenia
15 dag miodu
pół szkl. cukru
2 łyżki przyprawy do piernika
10 dag margaryny
2 jajka

 Smaż na głębokim tłuszczu, aż ciasto się

zarumieni.
 Podawaj z sosem czekoladowym (nie jest

to konieczne).
Dariusz Rogowski

Sporządzanie
Zrumienić 4 łyżki cukru i zalać pół szklanki
wrzącej wody. Tak przygotowany karmel
wlać do miodu. Dodać rozpuszczoną
margarynę i wymieszać. Jajka ubić z resztą
cukru, wsypać mąkę z proszkiem do
pieczenia, przyprawę do piernika, karmel
z miodem i dokładnie wymieszać. Wyrobić
ciasto, rozwałkować na grubość 3-4 mm i
wykrawać pierniczki o dowolnych kształtach.
Piec 8-10 minut w piekarniku nagrzanym do
temperatury 200 stopni C.

TATAR Z ŁOSOSIA NA SAŁATCE
Z OGÓRKA

 1 jajko, łyżka wody przegotowanej

Składniki
400 g fileta z łososia
5 łyżek siekanego koperku
2 łyżki siekanej bazylii
2 łyżki siekanej natki pietruszki
3 filety anchois
200 g ogórka
4 łyżki majonezu
sok z 1,5 cytryny
2 łyżki miodu
sól
pieprz
tabasco

Przygotowanie:
 Łyżkę mąki wysypać na talerzyk.
 Pokroić banana na mniejsze części.
 Obtoczyć banana w mące.
 Do miski wbić jajko, dodać resztę mąki i
wodę.
 Dobrze rozmieszać, aby nie było grudek.
 Ciasto nie może być za gęste, ale nie
może być też za rzadkie.

Przygotowanie
Mięso łososia oddzielić od skóry. Sprawdzić i
usunąć ewentualne ości. Posiekać rybę i
anchois. Wymieszać z 4 łyżkami koperku,
bazylią i natką. Dodać sok z 1 cytryny, sól i
pieprz. Wymieszać z majonezem i sprawdzić
smak. Odstawić. Sok z ½ cytryny wymieszać
z miodem i odrobiną soli. Ogórka pokroić w
plastry i wymieszać z 1 łyżką koperku.
Dodać sok z miodem i wymieszać. Tatara

BANANY
W CIEŚCIE
Składniki :
1 banan, ok. 1/2
szklanki mąki pszennej
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ułożyć na sałatce z ogórka i udekorować
ziołami.
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