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 Witryny sklepowe zapełniają się reniferami, choinkami 
i Mikołajami. W domach trwają przygotowania do świąt. 
„Nowa Jedynka” również zaprezentuje Wam artykuły i cieka-
wostki związane ze świętami Bożego Narodzenia, które prze-
cież za kilka dni. Na kolejnych stronach Waszej gazetki znaj-
dziecie zaskakujący wywiad z Mikołajem, który (jak Się oka-
zuje)  nie jest do końca święty. Przedstawimy pomysły na orygi-
nalne prezenty dla najbliższych. Klasa 2 C przygotowała spe-
cjalny dodatek „Merry Christmas”- czyli święta po angielsku. 
  
 Oczywiście nie zabrakło stałych rubryk, takich jak: 
„Kulturomaniacy”, „Kącik liryczny” i „Głodny licealista”.   
Sprawią one, że lektura gazetki w czasie przerwy świątecznej 
będzie przyjemna i ciekawa. Wszystko to, tak jak obiecaliśmy 
przed miesiącem, w nowej oprawie graficznej! 

 W imieniu całej Redakcji pragnę złożyć Gronu          
Pedagogicznemu, pracownikom szkoły oraz wszystkim 
uczniom Żoliborskiej Jedynki najcieplejsze życzenia.          
Radosnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych 
w kręgu najbliższych Waszym sercom osób. Niech nadchodzący 
Rok 2009 przyniesie mnóstwo satysfakcji i szczęścia.  
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Jacek Kaczmarski Wigilia na Syberii 

(według obrazu Jacka Malczewskiego) 

 

Zasyczał w zimnej ciszy samowar, 

ukrop nalewam w szklanki — 

przy wigilijnym stole bez słowa 

świętują polscy zesłańcy. 

Na ścianach mroźny osad wilgoci, 

obrus podszyty słomą; 
płomieniem ciemnym świeca się kopci,  

słowem — wszystko jak w domu. 

Nie będzie tylko gwiazdy na niebie, 

grzybów w świątecznym barszczu. 

Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie, 

cukier dzielony na kartce. 

Talerz podstawiam, by nie uronić 
tego, czym życie się słodzi; 

inny w talerzu twarz ukrył… 

Bóg się nam jutro narodzi! 

Nie, nie jesteśmy biedni i smutni, 

chustka przy twarzy to katar. 

Nie będzie klusek z makiem i kutii, 

będzie chleb i herbata. 

Siedzę i sam się w sobie nie mieszczę,  
patrząc na swoje życie. 

Jesteśmy razem — czegóż chcieć jeszcze, 

jutro przyjdzie Zbawiciel. 

Lulajże, Jezuniu, moja perełko, 

Lulaj ulubione me pieścidełko, 

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, 

A ty go matulu w płaczu utulaj. 

Byleby świecy starczyło na noc,  

długo się czeka na niego, 

by jak co roku sobie nad ranem 

życzyć tego samego… 

Znów się urodzi, umrze w cierpieniu 

znowu dopali się świeca, 

po ciemku wolność jego imieniu 

Jeden drugiemu obieca… 

Franciszek Karpiński Bóg się rodzi 

Bóg się rodzi, moc truchleje,  

Pan niebiosów obnażony.  

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,  

Ma granice - Nieskończony.  

 

Wzgardzony - okryty chwałą,  
Śmiertelny król nad wiekami,  

A Słowo Ciałem się stało  

I mieszkało między nami.  

 

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?  

Bóg porzucił szczęście twoje.  

Wszedł między lud ukochany,  

Dzieląc z nim trudy i znoje. 

  

Niemało cierpiał, niemało.  

Żeśmy byli winni sami.  

A Słowo Ciałem się stało  

I mieszkało między nami.  

 

Podnieś rękę, boże Dziecię,  
Błogosław ojczyznę miłą.  
W dobrych radach, w dobrym bycie  

Wspieraj jej siłę swą siłą.  
 

Dom nasz i majętność całą  
I wszystkie wioski z miastami.  

A Słowo Ciałem się stało  



 

 

 

  

 

 

 Święta Bożego Narodzenia, to szczególny 

czas. Na choinkę, prezenty i kolędy czekamy 

cały rok! Jednak najbardziej zainteresował mnie 

ofiarodawca podarunków —  Św. Mikołaj.       

Jaki jest naprawdę? Niestety nie było możliwe 

spotkać się z Mikołajem osobiście, więc rozma-

wialiśmy przez… Skype’a.:-) 

Angela: Witaj Św. Mikołaju! 

Święty Mikołaj: Ho, ho, witaj drogie dziecko! 

A: Jak to się stało, że na Biegunie Północnym jest Internet? 

Ś.M.: Magia… :P 

A:  Czy masz rodzinę? 

Ś.M.: Rodziną są moje elfy: Ola, Tola, Jola, Eustachy, Ksawery, Dragon i wiele, wiele    

innych elfów oraz moja prawa ręka: Migotka. Mieszkają ze mną również renifery: Hiacynt, 

Hieronim, Heweliusz i Heraklit. 

A: Jaki jest Twój dom? 

Ś.M.: Mój dom jest pełen miłości i radości. Ma kształt renifera, przez którego rogi wyskaku-

ją prezenty. Mamy mnóstwo pokoi, tak więc mieszkamy oddzielnie. Obok domu jest wielka 

fabryka prezentów, w której pracujemy przez cały rok. 

A: Wróćmy do magii świąt i Twojej osoby… Czym są dla Ciebie święta? 

Ś.M.: Są one dla mnie najpiękniejszym okresem w roku. Jestem wtedy bardzo, bardzo szczę-
śliwy, gdyż właśnie wtedy mogę obdarować wszystkich prezentami. Wsiadam w sanie i pę-
dzę wraz z moimi reniferami z wielkim czerwonym workiem prezentów do różnych kra-

jów… 

A: Co robisz gdy komin jest za mały lub niedrożny? :P 

Ś.M.: OŁ, OŁ! Gdy jest za mały, to do komina wchodzi moja Migotka, która jest karłem        

i wszędzie się mieści. Kiedy zaś komin jest niedrożny? Hm.. wtedy nabieram duuużo powie-

trza do płuc i dmucham w komin z całej siły… Po czym wpadam do domu po cichutku,         

na paluszkach, zostawiam prezenty i wracam z powrotem do sań. 

A: Czym jest „Fabryka prezentów”? 

Ś.M.: Jest miejscem, do którego przychodzą listy, z prośbami o prezenty. Wtedy cała armia 

moich podopiecznych z elfami na czele, wyczarowywuje istne cudeńka: śpiewające kwiatki, 

fruwające zwierzaki, psotne ptaki…. 

 

Imię: Mikołaj 

Nazwisko: Święty 

Wiek: Niepojęty 

Pochodzenie:        
Laponia                 

Hobby:  

Uszczęśliwianie 

innych 



A: O co najczęściej proszą dzieci (bądź też dorośli) w swych listach? 

Ś.M.: Proszą o zabawki, o nowe ubrania, słodycze. Dla mnie nie ma znaczenia, czego chcą, 
ważniejsze jest, by byli szczęśliwi. Najfajniejszy list, jaki kiedykolwiek dostałem, był nastę-
pujący: ”Drogi Mikołaju! Ostatnio ukradłem cukierka mojej siostrze, podpaliłem trawę, ob-

ciąłem bratu włosy, jak spał, pociąłem książkę, żeby mieć plakaty na ścianach, wyrwałem 

kwiatki z ogródka sąsiadce, żeby mi ładnie pachniało w pokoju, ale proszę nie dawaj mi ró-

zgi. Pozdrawiam Maciek” 

A: Jak to się dzieje, że Twoja broda co roku jest tak śnieżno biała? 

Ś.M.: Bardzo o nią dbam. Myję ją często, kręcę na papilotach i utrwalam lakierem. 

A: Czy co roku prezenty są dostarczane na czas, nigdy nie mieliście żadnych opóźnień? 

Ś.M.: Ojojoj ach ta moja pamięć, momencik… 

5 minut później... 

Ś.M.: Parę lat temu zdarzył się nam wypadek. Jeden z reniferów złamał sobie nogę i niestety 

nie mógł z nami podróżować. Myśleliśmy, że to już koniec. Byliśmy przerażeni, bo co to za 

święta bez prezentów? Wtedy wpadłem na pomysł, żeby poleciały tylko trzy renifery, w koń-
cu i tak nie mieliśmy już nic do stracenia. Chociaż trochę dłużej trwało rozwożenie prezen-

tów, to jednak udało się nam uszczęśliwić wszystkie dzieci. 

A: Jak się przygotowujesz do świąt? 

Ś.M.: Przez cały rok zastanawiam się nad jak najlepszymi prezentami nawet dla tych, którzy 

nie przysłali listu… Przygotowujemy prezenty wraz z elfami. Pakujemy, przyklejamy wstąż-
ki, piszemy kartki. W grudniu atmosfera zaczyna robić się gorąca… Sprawdzamy listę, czy 

jest tyle prezentów, ilu mamy odbiorców. Wybieramy się na wigilijne zakupy ale tylko dla 

tych osób, które wchodzą w skład naszej ekipy. Jakby ich tak wszystkich policzyć, to będzie 

jakieś…500 osób . Gdy mamy już prezenty zabieramy się za przygotowanie 12 ogromnych 

potraw. Moim pomocnikom też robię prezenty, ale do samego końca są wielką tajemnicą. 
Trzymam je w specjalnym pokoiku, do którego tylko ja mam wstęp. Elfy i renifery odkrywa-

ją prezenty po wigilii. 

A: Jak wygląda Twoje życie codzienne ?  

Ś.M.: W dzień odpoczywam, a w nocy pracuję i tak jest przez cały rok. Moja noc wygląda 

następująco: wstaję o 22, jem to, co przygotuje Migotka. Codziennie noszę ciepłe: skarpecio-

chy, spodniochy, swetrzoch i czapulinę, gdyż na biegunie jest bardzo zimno! Bywam także    

u kosmetyczki, gram z elfami w piłkę nożną oraz w hokeja na lodzie. Chodzę na basen,        

do kina oraz na siłownię. Funkcjonuję jak każdy człowiek na ziemi tylko za jednym wyjąt-
kiem - pracuję w nocy. 

A: Drogi Mikołaju! W imieniu całej Redakcji życzę Ci byś zawsze był pogodny. Żeby 

nigdy nie odpadła Ci bródka z powodu nakładania dużej ilości lakieru. Oraz abyś nigdy 

się nie zmieniał, bo bez Ciebie nadchodzące święta nie miałyby uroku… 

Ś.M.: Dziękuję bardzo.  

A: WESOŁYCH, RADOSNYCH ORAZ SPOKOJNYCH  ŚWIĄT -                               

ŚWIĘTY MIKOŁAJU!!! 

Angelika Łuczak II G 



 

 

 

 

 

  

 Przy okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia nie sposób zapomnieć o pre-

zentach. Co, gdzie, komu i za ile kupić? Są to standardowe pytania, które zadaje sobie każdy  

z nas. A może warto byłoby zastanowić się nad upominkami wykonanymi własnoręcznie?…  

Pierwsze skojarzenia, jakie budzą — oryginalne, ciekawe, od serca. Niby same superlatywy, 

dlaczego więc większość z nas decyduje się na kupno gotowego souveniru, a tym samym 

pójścia (po prostu) na łatwiznę? Odpowiedź jest prosta — z czystego lenistwa, bo po co 

utrudniać sobie życie. Nie dość, że potrzebujemy pomysłu, to jeszcze skąd wziąć materiały. 

Tymczasem prawda jest taka, że często mniej wysiłku włożylibyśmy w zrobienie własnego 

prezentu, niż w zabierające mnóstwo czasu, cierpliwości i energii zakupy świąteczne. Wielu 

ludziom działa na nerwy „gorączka świątecznych zakupów”. Wykonując natomiast samemu 

podarunek, może nas ona ominąć. Pod uwagę weźmy również cenę prezentów. W naszym 

wieku niestety najczęściej trzeba się liczyć z mocno ograniczonymi możliwościami finanso-

wymi… Ile razy zdarzyła się każdemu z nas sytuacja, w której zabrakło nam funduszy na 

prezent dla przyjaciela, rodziców, barta lub siostry?  

 Nie tylko w takich momentach powinniśmy pomyśleć o zrobieniu czegoś własnoręcz-

nie. Czy ktoś z Was kiedykolwiek dostał taki prezent? Nie musiał być on szczególnie piękny, 

ale jeśli otrzymaliśmy go od kochającej nas osoby, na pewno sprawił nam przyjemność.          
Na myśl przychodzi obraz uśmiechniętej mamy, która dostaje od swojej pociechy nieudolnie 

wykonaną laurkę. Takie na pozór „drobiazgi” są czymś wyjątkowym, szczerym i na pewno 

bardzo miłym. Są dowodem na to, że osobie, która go wykonała, bardzo zależy na bliskim, 

dla którego przygotowała podarunek. Wystarczy minimum wysiłku i chęci. A jeśli jest już       
pragnienie wykonania prezentu, znajdzie się zarówno pomysł jak i materiały… 

 A oto kilka pomysłów na wyjątkowy prezent: 

♦ Ramka na zdjęcie z makaronu. Na zwykły karton 

naklejamy różne rodzaje i kształty makaronów.              

Wygląda to bardzo efektownie. Dobrym pomysłem 

będzie również wstawienie swojego zdjęcia wraz          

z osobą, której podarujemy prezent. 

♦ Ozdoba świąteczna z pomarańczy (duńskiej). Wy-

starczy w jedną dorodną pomarańczę wbić goździki 

po południkach (tak, żeby wyznaczały ćwiartki po-

marańczy), następnie czerwoną wstążką owinąć po-

marańczę jak prezent, prowadząc ją między tymi 

"południkami". Na czubku związujemy mocną ko-

kardkę, a potem zawieszamy na karniszu. Wygląda 

bardzo efektownie, a jak pięknie pachnie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Inga Nowak II G 

8.Drzewko, które ubieramy, przystrajamy na                                

Święta Bożego Narodzenia. 

9…… Mikołaj. 

10.Potrawa Wigilijna popularna na Śląsku. 

11.Zwierzęta, które napędzają pojazd Świętego Mikołaja. 

12.Składnik każdego ciasta. 

13.Dzielimy się nim z najbliższymi przy wigilijnym stole. 

♦ "Bombki" z nitek do szycia. Nadmuchujemy balon, smarujemy do-

kładnie oliwką (może być dziecięca), a następnie nawijamy na niego 

nasączoną w rozcieńczonym kleju (wikolu) - nić. Gdy wyschnie prze-

bijamy balon i bombka gotowa.  

♦ Choinki z makaronu. Najpierw należy zrobić stożek z papieru 

(najlepiej twardego np. z brystolu). Makaron (rurki lub świderki)   

naklejamy za pomocą pistoletu na gorąco. Klejenie zaczynamy od 

dołu, później rzędami w górę. Gotową choinkę najlepiej spryskać 
farbą w sprayu, w kolorze złotym lub srebrnym.  

♦ Własnoręcznie malowane butelki, słoiczki będą piękną i praktyczną 
dekoracją. 

♦ Szydełkowe ozdoby na choinkę dodadzą uroku naszemu drzewku. 

♦  Oryginalnym pomysłem będzie także, ozdobiony przez nas kubek.  

Adrianna Smoczyńska II G        

 

         1)                       
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       11)                         

           12)                     

     13)                           

1.Czas w Kościele poprzedzający Święta Bożego Narodzenia. 

2.Pojazd Świętego Mikołaja. 

3.Dzień poprzedzający Nowy Rok. 

4.Potrawa wigilijna, której głównym składnikiem jest kapusta. 

5.Powstałe w średniowieczu przedstawienie teatralne                          

o tematyce narodzin Jezusa.                                                                                                                    

6.Dajemy bliskim w Święta i zostawiamy je pod choinką.            
7.„Anioł pasterzom mówił, ….. się wam narodził.” 

 



Christmas in Great Britain 

 

In Great Britain, Christmas celebrations continue until the Twelfth Night. Preparing 

foods, sending Christmas cards, house and church decorations and wrapping up gifts keep 

everyone busy. On Christmas Eve, younger kids hang up their stockings on the ends of the 

beds or by the chimney for the Father Christmas. On Christmas morning, presents are 

opened up and a grand feast is served just after midday. Table setting includes the use of 

best china and glassware and a cracker for everyone. Meal starts with a toast and popping of 

the crackers. The traditional Christmas speech of the British Monarch is broadcasted on the 

television. In the afternoon, people visit family and friends. Some churches in Great Britain 

have a Christingle service (a carol service that originated in Scandinavia) on the fourth Sun-

day of Advent. After the service, every child received an orange and candle wrapped in         

a red ribbon to represent Jesus, his blood and his love for the world. British children write 

letters to Father Christmas and throw them into the fireplace so they float up the chimney    

to the North Pole. If letters get burn, they need to be rewritten. The traditional plum pudding 

is served with little treasures hidden inside it and people who find it are considered lucky for 

the whole year. The tradition of hanging mistletoe began in Britain. 

Christmas Eve is the name given to December 24, the day before the Christmas holiday.    

As per the Western Christian Churches, the Christmas season is supposed to begin on the 

Christmas Eve itself. The late afternoon or early evening of December 24 is reserved for 

saying the 'Mass of the Vigil'. The Christmas season comes to an end on the Feast of the 

Baptism of the Lord, which is celebrated on the Sunday following the Solemnity of the 

Epiphany.  

 Most Catholics, following the old traditions, celebrate the midnight Mass at midnight 

on Christmas. Christmas Eve has today gained almost the same level of importance as the 

holiday itself. Christmas celebrations start on the eve of Christmas itself. In the following 

lines, we have provided some ideas for celebrating the Eve of Christmas.  

Jumbled Christmas Carols  

     Below some fragment of traditional Christmas carols have been jumbled. Put them together.  

        

 Oh come all ye faithful 

 Silent night, Holy night 

 Noel, Noel, Noel, Noel! 

 On the first day of Christmas, 

 Away in a manger 

 Got rest ye merry gentlemen 

 Let nothing you dismay 

 No crib for his bed 

 Joyful and triumphant 

 My true love sent to me 

 All is calm, all is bright 

Born is the king of Israel 



WHAM – LAST CHRISTMAS 

Last Christmas  

I gave you my ____ 

But the very next ___ you gave it away 

This year 

To save me from ____ 

I’ll give it to someone special 

Once bitten then twice shy 

I keep my distance 

But you still ____ my eye 

Tell me baby 

Do you ______ me? 

Well  

If it’s been a year 

It doesn’t _____ me…Merry Christmas 

I wrapped it up and sent it  

With a ____ saying "I love you” 

I meant it  

Now I know what a ____ I've been  

But if you kissed me now  

I know you'd ____ me again  

Refrain 

A crowded room  

______ with tired eyes  

I'm hiding from you  

And your solemn ____  

My god I thought you were  

Someone to rely on Me?  

I guess I was a shoulder to ___ on  

A face on a lover with a fire in his ___  

A man under cover but you tore me 

apart  

Now I've found a real love you'll never 

___ me again . 

 

recognize / catch / fool (3x) / heart 

(2x)/ give / tears / friends / eyes / 
cry / surprise / day  

Christmas In Poland 

 

 For days in advance, Poles prepare the tra-

ditional foods and everyone anxiously awaits the 

moment when the first star, known as the Gwiaz-

dka, appears in the eastern sky. For that is when 

the feast to commemorate the birth of the Christ 

Child begins. 

There is always a thin layer of hay under the white 

tablecloth in memory of the Godchild in the man-

ger. Before sitting down at the table, everyone 

breaks the traditional wafer, or Oplatek and ex-

changes good wishes for health, wealth and happi-

ness in the New Year. This is such a deeply mov-

ing moment that often tears of love and joy are 

evoked from the family members who are break-

ing this symbolic bread. The Oplatek is a thin, 

unleavened wafer similar to the altar bread in the 

Roman Catholic Church. It is stamped with the 

figures of the Godchild, the blessed Mary, and the 

holy angels. The wafer is known as the bread of 

love and is often sent by mail to the absent mem-

bers of the family. 

The dinner itself differs from other evening meals 

in that the number of courses is fixed at seven, 

nine or eleven. According to myth, in no case 

must there be an odd number of people at the ta-

ble, otherwise it is said that some of the feasters 

would not live to see another Christmas. A lighted 

candle in the windows symbolizes the hope that 

the Godchild, in the form of a stranger, may come 

to share the Wigilia and an extra place is set at the 

table for the unexpected guest. This belief stems 

from the ancient Polish adage,                                         

"A guest in the home is God in the home." 

 

Klasa II C pod kierunkiem prof. Krystyny Jasińskiej 



Dzień Niepodległości 

19 listopada w Żoliborskiej Jedynce odbył się uroczysty apel  

z okazji Dnia Niepodległości. Goście, Dyrekcja, nauczyciele    

i uczniowie zebrali się w auli szkolnej, by wspólnie uczcić 
pamięć o poległych za naszą wolność.  

Na nowej scenie z fantastycznymi, poruszającymi spektaklami 

wystąpiły dwie grupy uczniów naszej szkoły. Ekipa Theatr     

d’Esprit zaprezentowała „Katyń”, zaś grupa pod kierunkiem 

prof. Reny Sobocińskiej i prof. Grażyny Nowakowskiej od-

śpiewała w pięknej oprawie słowno-muzycznej piosenki zwią-
zane z tematem niepodległości. Wszyscy byliśmy oczarowani.  

Nad przygotowaniem uroczystości czuwali nauczyciele:       

Joanna Sałasińska, Kinga Berłowska, Jolanta Karpowicz, 

Krystyna Pazio, Grażyna Nowakowska, Rena Sobocińska    
i Maciej Witowski, oraz pracownicy szkoły: panie Maria 

Gawda, Maria Sryjek i pan Piotr.     

W okrąglaku przez cały dzień można było konsumować pysz-

ności w Kawiarni Pod Pikadorem, gdzie przy jednym ze 

stolików popijali sok sami Skamandryci. Odbył się także kon-

kurs na strój z lat 20-tych. Był to efekt działań Samorządu 

Szkolnego. Do akcji włączyła się również Redakcja „Nowej 

Jedynki”, która pod kierunkiem Sławomiry Sudnickiej wyda-

ła z tej okazji gazetkę szkolną.  

Uroczystość udowodniła, że szkolne apele wcale nie muszą 
być ani „szkolne”, ani „nudne”, a młodzież Żoliborskiej       

Jedynki jest młodzieżą wyjątkową. Z niecierpliwością       
oczekujemy następnych imprez! Redakcja gratuluje sukcesu! 



  Myślimy już o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia, niezapomnia-

nych chwilach w rodzinnym gronie, o prezentach, Sylwestrze, Nowym Roku, zabawie do 

rana i nadchodzących wielkimi krokami feriach… ale rozmyślania o tych przyjemnych, 

wolnych od szkoły i stresu chwilach, zaprząta nam sprawa „KS” – KONIEC SEME-

STRU… Zaczyna się coroczna nerwówka… którą można pokonać! 

 Nerwy nie są takie złe — jeśli umiemy je odpowiednio przeło-

żyć na nasz język i zinterpretować… Pomyśl, czy stres nie jest pewne-

go sposobu motywacją? Czy nie mobilizuje Cię do większego wysiłku 

i cięższej pracy? A może pomaga Ci się skoncentrować? Trudno w to 

uwierzyć, ale to właśnie stres zwiększa sprawność naszego umysłu,     

a nawet zdolność wykazania się wiedzą, którą posiadamy. Jesteśmy 

takimi jakby aktorami, którzy przed wyjściem na scenę odczuwają 
tremę, która mobilizuje ich wszystkie siły do jak najlepszego przeka-

zania widzom tego, co myślą, tego, co gra im w sercach i umysłach.  

Akcja Ingi Nowak 

Nasza redakcyjna Koleżanka Inga Nowak z klasy II G udowodniła, że chcieć, to znaczy 

móc. Inga jest autorką projektu akcji dobroczynnej na rzecz zwierząt ze schroniska „Na Palu-

chu”, zrealizowanego 29 listopada na terenie naszej szkoły. Opieki nad przedsięwzięciem 

podjęła się prof. Jolanta Kuźma. Dzięki 31 ofiarodawcom z całej szkoły udało się zebrać 
sporo ciepłych koców i karmy dla oczekujących naszej pomocy zwierzaków.                          

W imieniu Organizatorek szczególnie dziękujemy 

uczniom klasy II G, III E oraz II E i I G, z których poda-

runki napłynęły najliczniej, także uczniom z klas III A, 

IC i I R. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani 

Agnieszki Nowak, która zorganizowała transport i po-

mogła przewieźć zebrane rzeczy do schroniska.  

Mistrzostwa Dzielnicy w Wioślarstwie                                         

dla Osób Niepełnosprawnych 

Zawody w wioślarstwie trwały 14 grudnia, w niedzielę,        
na terenie naszych obiektów sportowych. Zorganizował         

je Wydział Sportu Urzędu Dzielnicy Żoliborz. Opiekę 
nad zmagającymi się uczniami objęli prof. Krystyna 
Pazio i prof. Tadeusz Czosnecki. Gościem specjalnym 

był wioślarz, szef polskiej misji olimpijskiej w Pekinie, 

brązowy medalista w Barcelonie Kajetan Broniewski. 

Wydarzenie urozmaicił pokaz tańca, baseballu i judo. 

Spośród uczniów naszej szkoły najlepszy był Marcin 

Młynarski, uczeń klasy ID, który zajął IV miejsce      

(fot. obok). Gratulujemy!   



 Przyjaźń odgrywa ważną rolę w życiu każde-

go człowieka… Pod tym pojęciem kryją się: wzajem-

ne zrozumienie, zaufanie, życzliwość, dobroć, bezin-

teresowność, szczerość, a także umiejętność wyba-

czania. Takich określeń można by wymieniać mnó-

stwo, lecz jak jest w rzeczywistości?               Jacy 

jesteśmy MY jako przyjaciele? Czy w stu procentach 

jesteśmy tacy, jacy chcemy być? Myślę, że nad tym 

pytaniem powinien zastanowić się każdy z nas, bo 

przecież przyjaźń    nie ogranicza się tylko do pustej 

deklaracji uczuć. To coś więcej. To pomoc, wsparcie 

i zrozumienie w trudnych chwilach. 

      Stare, polskie przysłowie mówi, że prawdziwych 

przyjaciół poznaje się w biedzie”. To prawda. W mo-

mencie, gdy mamy wszystko: pieniądze, karierę, 
dom, samochód, są wokół nas i liczni znajomi, tylko 

czy ich wszystkich możemy nazwać przyjaciółmi? Według mnie nie. Z własnych obserwacji 

wiem, jak jest naprawdę. Z chwilą, gdy tracimy wszystko, najczęściej znikają  też nasi 

„przyjaciele”. Nie jesteśmy już im potrzebni, ponieważ nie mamy im zbyt wiele do zaoferowa-

nia. Prawdziwy przyjaciel zostałby przy nas, przeżywając z nami burze, pomagając przetrwać 
wszelkie zawirowania losu. 

Tuż przed odpowiedzią czy klasówką oczyść swój umysł, a pomoże Ci w tym przywołanie 

jakiejś miłej myśli, wspomnień, może sukcesów jakie kiedyś odniosłeś? A może sylwetka 

bliskiej Ci osoby, która na pewno myślami jest przy Tobie i wierzy w Twój kolejny suk-

ces…? 

Teraz rada, która, myślę, wywoła małe oburzenie i być może słowa „Tak się nie da! To nie 

jest możliwe!”… Mianowicie, spróbuj być przygotowany na każdą lekcję,          z każdego 

przedmiotu… Może pomoże Ci w tym myśl, że robisz to dla siebie, uczysz się dla siebie, 

bo w przyszłości Ty odniesiesz sukces i będziesz sam sobie wdzięczny za samozaparcie?  

Pamiętaj, że oceny w dzienniku (mimo iż są podstawą dla nauczyciela w wystawieniu noty 

na koniec semestru), nie świadczą  w 100% o Twoich możliwościach! Poszukaj w nauce 

tego, co lubisz, co Cię interesuje, czego uczenie sprawia Ci przyjemność. 

Przede wszystkim nie staraj się być perfekcjonistą. Przecież każdy z nas popełnia 

błędy, które nie powinny nas zniechęcać ani załamywać, ale właśnie dawać motywację do 

dalszej pracy, która na pewno — wcześniej czy później — będzie zwieńczona sukcesem! 

Nie musisz wszystkiego robić idealnie i być we wszystkim najlepszy! Bądź dla siebie tole-

rancyjny i wyrozumiały. 

 Szczęśliwego, satysfakcjonującego i owocnego końca I semestru! Powodzenia!  

Inga Nowak II G 



3. Przyjaźń rodzica i dziecka 

To chyba najważniejszy rodzaj przyjaźni. Od samego początku rodzice powinni stwo-

rzyć dziecku dom, w którym wychowywać się będzie w klimacie przyjaźni, miłości       

i lojalności. Przyjaźń rodzica z dzieckiem nie powinna opierać się na luźnych kontak-

tach, pozbawionych szacunku, lecz na wzajemnym zaufaniu. 

Każde dziecko – niezależnie od wieku, małe bądź duże, powinno wiedzieć, że ma       

w swoich rodzicach oparcie, że może do nich przyjść w każdej chwili i o wszystkim 

porozmawiać. Natomiast zadaniem rodziców jest wysłuchanie swej pociechy i wspólne 

rozwiązanie problemu. Tylko w ten sposób przyjaźń dziecka z rodzicem jest możliwa. 

Kończąc swe rozważania na temat przyjaźni pragnę przytoczyć słowa amerykańskiego 

poety i eseisty Ralpha Waldo Emmersona:  

 

Jedyny sposób, żeby mieć przyjaciela,                  

to być przyjacielem.  

Wnioski wyciągnijmy sami:) 

 

Tak naprawdę nie ważna jest sfera materialna, lecz to, co mamy w sercu, jakimi jesteśmy 

ludźmi. Sami dobrze wiemy, że pieniądze szczęścia nie dają. Co natomiast może dać nam 

przyjaźń? Zapewniam, że bardzo dużo. Rozwija, uczy bezinteresowności. Sprawia, że je-

steśmy zupełnie inaczej postrzegani przez świat. Rozważane tu pojęcie może być rozumia-

ne      w różnoraki sposób. Uczuciem tym obdarzamy przecież nie tylko ludzi. Jakie więc 

imiona nosi przyjaźń? 

1. Przyjaźń szkolna 

 Dla niektórych jest to zwyczajny stan, zaś dla innych osób, taka odmiana przyjaźni 

jest postrzegana jako coś niemożliwego do osiągnięcia. Wszyscy dobrze wiemy, jak to jest 

w szkole. Każdy robi tak, aby to jemu było najlepiej, zapominając przy tym o innych.      

 A przecież wystarczy rozejrzeć się dookoła i spostrzec, że są  w szkole osoby zagu-

bione, nieśmiałe, mające problemy z nauką. Do każdego należy podejść indywidualnie,     

ale myślę, że pierwszy krok polegający na wyciągnięciu pomocnej dłoni w kierunku takich 

osób, jest najlepszy. Nie musimy od razu bywać u siebie nawzajem w domach, czy chodzić 
na wspólne zakupy, by być postrzegani jako szkolni przyjaciele. Bezinteresowna pomoc, 

np. w odrobieniu pracy domowej, jest przejawem życzliwości. Pamiętajmy o innych,         

nie tylko dlatego, że w przyszłości sami możemy oczekiwać pomocy. 

2. Przyjaźń człowieka i zwierzaka 

 Najczęstszym wybrańcem jest pies. Pomimo tego, że nie rozumie naszych proble-

mów, to i tak możemy mu się wyżalić i wypłakać. Nie oczekuje od nas nic w zamian, prócz  

miłości i ciepła. Dlatego ten przykład przyjaźni uważam za szczególnie wzruszający.  

Paulina Kopeć II G 
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 12 listopada w warszawskim klubie „Stodoła” miało się odbyć  
jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych tej jesieni. Irlandzka    

wokalistka, niegdyś wchodząca w skład grupy „Moloko”, planowała dać 
już czwarty, a zarazem drugi w Warszawie, koncert w tym roku, promują-
cy jej nowy album „Overpowered”. Róisin Murphy — bo o niej mowa     

—  wzbudza zainteresowanie coraz liczniejszej grupy ludzi. Bilety zostały 

wyprzedane na ponad miesiąc przed jej występem, a spragnieni muzycz-

nych doznań „spóźnieni” wielbiciele domagali się zwiększenia puli wej-

ściówek. W związku z tym organizatorzy postanowili przenieść imprezę 
do większej — ursynowskiej — „Areny”. 

 Koncert rozpoczął się punktualnie, a wokalistka została przywitana 

gromkimi brawami. Już pierwsze dźwięki doskonale znanego przeboju 

„Overpowered” wprowadziły publiczność w trans. Kolejno prezentowała 

utwory z promowanego krążka w nowej aranżacji. Róisin, oprócz swojego 

doskonałego wokalu, zaprezentowała niezwykłe umiejętności sceniczne. 

Podczas występu kilkakrotnie zmieniała kreacje. Urzekła nas kraciasta 

marynarka z reniferem na ramionach oraz berecik z porożem. Utwory, 

które najbardziej przypadły nam do gustu, to swingujące „the ID”, remix 

„Movie star” oraz zwariowana „Ramalama” na bis. Już po zakończeniu 

występu, tłum długo skandował, przywołując imię gwiazdy. Jedynym 

mankamentem koncertu była kwestia organizacyjna — źle dopasowana 

scena do tego typu przedsięwzięć. Mimo wszystko artystka potrafiła sku-

pić na sobie uwagę publiki. 

 Róisin nie zawiodła fanów i tym występem potwierdziła wysoką 
klasę, której pozazdrościć jej mogą inne „gwiazdy”. Z niecierpliwością 
czekamy, aż zawita u nas ponownie. 

Róisin na bis w stolicy 
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Kinga Wiatr  

Idealny? 

 

Ulepiłam dziś tego jedynego 

z trwałej, mocnej… najlepszej gliny. 

Najpierw wymodelowałam posturę. 

Efekt - rzecz jasna - nieziemsko  przystojny 

mężczyzna. 

Potem tchnęłam w niego wrażliwość i miłość 

Efekt - rzecz jasna - doskonałe  

serce. 

Swoje dzieło przyprawiłam  

wspaniałymi manierami. 

Kiedy skończyłam pracę, popatrzyłam z lubością. 

Każda kobieta, bez wyjątku, uznałaby go za ideał. 

Pytanie jednak, czy można by było, 

zaznać z nim  

szczęścia... 

Witam Was, kochani Wierszokleci, w kolejnym numerze naszej gazetki. Zbliża się koniec semestru Witam Was, kochani Wierszokleci, w kolejnym numerze naszej gazetki. Zbliża się koniec semestru Witam Was, kochani Wierszokleci, w kolejnym numerze naszej gazetki. Zbliża się koniec semestru Witam Was, kochani Wierszokleci, w kolejnym numerze naszej gazetki. Zbliża się koniec semestru 
krzątanina świąteczna, potem Sylwester i... Nowy rok 2009! Mam nadzieję, że niesie on dla Was krzątanina świąteczna, potem Sylwester i... Nowy rok 2009! Mam nadzieję, że niesie on dla Was krzątanina świąteczna, potem Sylwester i... Nowy rok 2009! Mam nadzieję, że niesie on dla Was krzątanina świąteczna, potem Sylwester i... Nowy rok 2009! Mam nadzieję, że niesie on dla Was 
( i dla mnie;( i dla mnie;( i dla mnie;( i dla mnie;----)) wiele ekscytujących niespodzianek oraz moc inwencji twórczej, by pracowało nam się )) wiele ekscytujących niespodzianek oraz moc inwencji twórczej, by pracowało nam się )) wiele ekscytujących niespodzianek oraz moc inwencji twórczej, by pracowało nam się )) wiele ekscytujących niespodzianek oraz moc inwencji twórczej, by pracowało nam się 
jak najlepiej (szczególnie tegorocznym maturzystom…;jak najlepiej (szczególnie tegorocznym maturzystom…;jak najlepiej (szczególnie tegorocznym maturzystom…;jak najlepiej (szczególnie tegorocznym maturzystom…;----)). A ponieważ lada dzień po raz kolejny )). A ponieważ lada dzień po raz kolejny )). A ponieważ lada dzień po raz kolejny )). A ponieważ lada dzień po raz kolejny 
urodzi nam się Mały Jezusek, życzę wszystkim pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz radosne-urodzi nam się Mały Jezusek, życzę wszystkim pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz radosne-urodzi nam się Mały Jezusek, życzę wszystkim pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz radosne-urodzi nam się Mały Jezusek, życzę wszystkim pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz radosne-
go przekroczenia progu Nowego Roku.go przekroczenia progu Nowego Roku.go przekroczenia progu Nowego Roku.go przekroczenia progu Nowego Roku.    

Paulina NeskaPaulina NeskaPaulina NeskaPaulina Neska    

Bartosz Jaroszewski 

*** 

Samotność w swym przeczuciu, 

Nie zrozumiana, nie pojęta. 

Nicość swego ja, idę coraz 

Niżej. Ciekawym, kiedy się zatrzymam. 

Umysł jakby ciemny, wąski, 

Niezadowalający raczej. 

Wyjątkowy? - nie. 

Inny? - tak. 

Ciągle bardziej innym się czuję. 

Czy czas się dla mnie zatrzymał, 

Czy może popędził dalej niezauważony? 

 

Niepotrzebne, 

Spadające wciąż ja…  

Poczuć,  

że dla kogoś warte więcej niż wspomnienie. 

A gdyby ja nie było? 



 Witamy w kolejnej odsłonie „Głodnego licealisty”. Już za kilka dni święta, 

dlatego przygotowaliśmy dla Was przepisy, które na pewno umilą ten wyjątkowy czas. 

Na osłodę zimowych wieczorów w gronie rodzinnym, proponujemy Wam smakowite 

pierniczki. A dla „zmarzluchów”, rozgrzewającą herbatę z nutą pomarańczy i goździ-

ków. Obydwie te rzeczy są bardzo łatwe w przygotowaniu, a serwowane razem,   

świetnie się komponują.   

PIERNICZKI 

Składniki: 

-0,5 kg mąki   

-0,5 szklanki miodu 

-0,5 kostki margaryny 

-2 żółtka 

-łyżeczka sody oczyszczonej 

-łyżka cukru 

-łyżeczka przyprawy do piernika 

Przygotowanie: 

 Wszystkie składniki wymieszaj, aż do otrzymania jednolitej masy. Ciasto     

odstaw na 3 godz. do lodówki. Następnie rozwałkuj je na placek o grubości ok. 2 cm      

i wycinaj ciasteczka za pomocą świątecznych foremek. Pierniczki przełóż na papier   

do pieczenia i wstaw je do piecyka rozgrzanego do temperatury 150ºC na 15 min. 

Wskazówki na dziś: 
-przed wstawieniem ciastek do piecyka posmaruj je rozmąconym jajkiem, aby utwo-

rzyła się „glazurka”, 

-po ostygnięciu udekoruj pierniczki lukrem. 

HERBATA ZIMOWA 

Składniki: 

-1 litr herbaty 

-1 duża pomarańcza 

-2 plastry cytryny 

-5 goździków,  

-szczypta cynamonu 

-2 łyżki miodu 

Przygotowanie: 

Gorącą herbatę przypraw cynamonem i goździkami,                                                      

dodaj miód oraz drobno pokrojone owoce. Gotowe! 

Życzymy smacznych i wesołych świąt! 
 

Monika Chojnowska i Mateusz Lewandowski II G 


