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Witajcie Kochani! Wielkimi krokami zbliżamy się do 

kooca pierwszego półrocza. Dla jednych z nas to dobra 

wiadomośd, a dla innych wręcz przeciwnie, ale pamię-

tajcie, ze  na swoją ocenę pracujemy cały rok, więc  nie 

ma się co załamywad. Za to przygotowaliśmy dla Was 

świeży numer waszej ulubionej gazetki,  w którym opi-

sujemy egzamin maturalny, zimowe sposoby na rozgrza-

nie organizmu, andrzejkowe wróżby i wiele, wiele in-

nych. Standardowo artykuły na wszelakie tematy i rów-

nież standardowo, miłej lektury! 
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KWESTA NA EKSHUMACJĘ I IDENTYFIKACJĘ ŻOŁNIE-

RZY WYKLĘTYCH 

Od 1 do 2 Listopada  fundacja „Niezłomni” organizowała na cmentarzach całej Polski 

kwestę w dniu Wszystkich Świętych na ekshumację i 

identyfikację Żołnierzy Wyklętych. W tą kwestę aktyw-

nie włączył się również nasz szkolny wolontariat, który 

kwestował na cmentarzu w Barlinku. Zebraliśmy  kwotę 

- 1800 zł, która została przekazana na cel odzyskania pa-

mięci o Żołnierzach Wyklętych i upamiętnienia ich ofiar-

nej walki o wolność Ojczyzny.   

Ks. Kryspin Gasiulewicz 

WOJEWÓDZKIE BIEGI PRZEŁAJOWE 

22 października w Przelewicach odbył się Wojewódzki Finał w 

Sztafetowych Biegach Przełajowych. Nasza szkoła wygrywając 

zawody powiatowe w kategorii dziewcząt i chłopców wywalczyła 

sobie prawo startu w finale wojewódzkim. Niestety w tym dniu 

pogoda nie dopisała młodym sportowcom, od rana padał deszcz, 

a malownicza trasa po ogrodzie dendrologicznym w Przelewi-

cach stała się wielkim grzęzawiskiem.  

Takimi słowami uczeń klasy I LOa Rafał Ka-
miński podsumował udział kl. I LOa i I LOb w 
zajęciach edukacyjnych w ramach  projek-
tu „Program wyrównywania szans edukacyj-
nych i poprawy wyników edukacyjnych w lice-
ach ogólnokształcących powiatu myśliborskie-
go” . Spotkanie podsumowujące odbyło się 6 li-
stopada w świetlicy szkolnej, a prowadzone było 
przez panią dyrektor Ewę Difort - Olejniczak. 
Całość upiększona została prezentacją multime-
dialną z ciekawymi  zdjęciami z zajęć.   

OCZYWIŚCIE, ŻE WARTO. 

3 



 

 

DZIEŁO TYSIĄCLECIA 

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski te-
goroczny Dzień Papieski  obchodziliśmy 
12 października pod hasłem „Jan Paweł II 
– Świętymi Bądźcie!”. W tym dniu nasz 
szkolny wolontariat przeprowadzał zbiór-
kę pieniężną na „Dzieło Tysiąclecia”, które 
ma na celu pomagać finansowo zdolnej, ale 
ubogiej młodzieży. „Dzieło Tysiąclecia” 
jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II, 
które finansuje stypendia dla zdolnej ubo-
giej młodzieży na realizacje i rozwój swo-
ich talentów. Nasz wolontariat szkolny 
kwestował przed kościołem pw. Niepokala-
nego Serca NMP i na ulicach naszego mia-
sta.  

Dnia 25 października 2014 r. w  filii Muzeum Regionalnego w Dziedzi-
cach odbyły się warsztaty historyczne pod hasłem  "Woldenberczycy - 
bohaterowie, którzy zasługują na pamięć''. Za organizację tegorocznej 
imprezy odpowiedzialne było Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic oraz 
PG Nr 2 w Barlinku. Na miejsce przybyli zainteresowani uczniowie wraz 
z opiekunami, by w miłym gronie spędzić sobotnie przedpołudnie. Część 
artystyczną rozpoczęły inscenizacje dotyczące wybranych Woldenber-
czyków. Mroźny poranek nie oziębił atmosfery panującej podczas rywa-
lizacji . Młodzi ,,aktorzy'' ukazując swoje talenty przedstawili historię 
jeńców Oflagu IIC Woldenberg, która poruszyła nasze serca. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlin-
ku reprezentowały dwie drużyny.  

WOLDENBERCZYCY- BOHATEROWIE, KTÓRZY ZASŁU-
GUJĄ NA PAMIĘĆ! 
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Wywiad z mamą Zuzi 
Martyną Chojnacką 

 
 
 
Rep.- Cześć bardzo miło jest nam cię poznać. Cieszymy się, że zgodziłaś się 
udzielić nam wywiadu. 
 
M.Ch.- Naprawdę nie ma za co dziękować. Cieszę się, że chcecie pomóc Zuzi. 
 
Rep.- Może na początek zapytam ile lat temu uczyłaś się w naszej szkole i jak to 
wspominasz? 
 
M.Ch.- Ja uczyłam się w tej szkole od 2011r. a moją wychowawczynią była Pani 
Izabela Ziobrowska. Razem dobrze wspominamy te 3 lata wiadomo, że czasami 
było trochę krzyku, trochę śmiechu, trochę różnych szaleństw ale wspominam to 
mile. Szkoła też jest bardzo fajna na pewno wyniosłam z niej dużo wiedzy. 
 
Rep.- A czy zmieniłabyś coś? 
 
M.Ch.- Patrząc z perspektywy lat nic nie chciała bym zmieniać. :) 
 
Rep.- Przejdźmy może do głównego tematu. Czy mogła byś powiedzieć jak to 
się stało że Zuzia zachorowała i może z czego ta choroba wynika? 
 
M.Ch.- Zuzia nie zachorowała wszystko wydarzyło się przy porodzie, są to tzw. 
skutki okołoporodowe. Lekarze za wszelką cenę chcieli bym urodziła naturalnie 
i nie doszło do cięcia cesarskiego. W wyniku czego Zuzia urodziła się martwa. 
Była reanimowana nie oddychała, nie miała akcji serca. Podano jej adrenalinę, 
po jakimś czasie Pani doktor powiedziała że moja córeczka urodziła się z wro-
dzonym zapaleniem płuc. Okazało się inaczej gdy pojechaliśmy do Szczecina. 
 
Rep.- Rozumiem. Powiedz proszę na czym polega ta wada i jakie są jej skutki? 
 
M.Ch.- Zuzia urodziła się w ciężkiej zamartwicy z encefalopatią niedotleniowo-
niedokrwienną. Skutki są takie, że Zuzia ma uszkodzenia mózgu co zostało wy-
kryte przez rezonans. Na szczęście uszkodzenia są nie wielkie dlatego mamy po-
dejrzenia porażeniem mózgowym ponieważ Zuzia ma sfastykę rączek i nie roz-
wija się prawidłowo fizycznie natomiast umysłowo idzie to lepiej. Ona ma 7 
miesięcy a lekarze specjaliści oceniają ją jako 2 miesięczne dziecko.  Teraz  dla 
nas najważniejszy jest czas by móc ją rehabilitować ponieważ im jest starsza 
tym więcej zachowuje tych negatywnych bodźców. 
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 Rep.- Jak wygląda jeden dzień z twojego życia. Taki jeden dzień spędzony z 
Zuzią? 
 
M.Ch.- Szaleństwo. Rano jeżdżę na rehabilitację na Zdroje na godzinę 10 i 
muszę o 9 wyjechać bo godzinę tam dojeżdżam. Później mamy logopedę a w 
międzyczasie ją dokarmiam więc czasem nie mam czasu żeby coś zjeść.  Na-
stępnie są kolejne rehabilitacje bo 4 razy dziennie rehabilituje ją sama. Dwa ra-
zy dziennie mamy specjalistów jeden przyjeżdża do domu do drugiego muszę 
dojeżdżać. Prócz tego różne wizyty u kardiologów, okulisty, laryngologa, ga-
stroenterologa ponieważ leczymy ją na przełyk, ma pierwszy stopień zapalenia 
refluksu. Ma duże problemy z jedzeniem i albo ją ćwiczę albo próbuję nakar-
mić. Ma osłabione napięcie mięśniowe w ustach i wargach a wzmożone w ję-
zyku i dlatego jest ogromny problem z karmieniem. 
 
Rep.- A czy w tym wszystkim znajdujesz chwilę dla siebie? 
 
M.Ch.- Czasem wieczorem robię obiad na drugi dzień żeby mieć co zjeść. Jest 
też tak, że czasem gdy mój narzeczony ma czas wolny to on się nią zajmuje, on 
ją ćwiczy i  a ja mam czas żeby coś spokojnie zjeść. 
 
Rep.- Ile kosztuje rehabilitacja i na czum polega? 
 
M.Ch.-  Jedna rehabilitacja 40 min. kosztuję 100 zł. Jest prowadzona w formie 
zabawy. Polega na kodowaniu jej nowych bodźców w mózgu.  

Stymulujemy jej bodźce które prowadzą do mózgu żeby mogła to wszystko za-
pamiętywać i ona wtedy się uczy sama, że wie jeżeli ją tu „naciśniemy” na da-
ny punkt to porusza nogą lub ręką. Rehabilitacje nie są bolesne ale mimo to ja 
wiem że nie dużej siły używam i mam wrażenie że ją to boli. Czasem musimy 
ją wyciągać za rączki, za szyję i mam wrażenie że czuje pewien dyskomfort. 
 
Rep.- Jeżeli miałabyś jedno życzenie możliwe do spełnienia co by to było i 
dlaczego? 
 
M.Ch.- Chciałabym cofnąć czas. Nie chciała bym rodzić w Barlinku. Chciała-
bym by Zuzia była zdrowa. 
 
Rep.- Z skąd pomysł z nakrętkami czy jest może inna opcja pomocy Zuzi? 
 
M.Ch.- Jest to na razie najprostszy sposób na pomoc choć kilo nakrętek kosz-
tuje od 0,60 do  0,80 gr. My potrzebujemy kilka ton. Chcieliśmy założyć jesz-
cze subkonto ale formalność jest okropna. Trzeba wiele razy starać się by ko-
misja mogła nas zakwalifikować. Organizujemy też koncerty charytatywne. 
Organizujemy aukcje, zbiórki itd. Każda opcja pomocy jest dobra. 
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Rep.- Czy możesz liczyć na wsparcie ze strony rodziny? 
 
M.Ch.- Jak najbardziej. Wspierają nas finansowo, opiekują się Zuzią. Rodzice 
nie wyobrażają sobie życia bez niej. Jest ich takim oczkiem w głowie. 
 
Rep.- Jakie masz plany na przyszłość? 
 
M.Ch.- Planuje iść w przyszłym roku zaocznie na fizjoterapię. 
 
Rep.- A jakie trzeba mieć ukończone kursy by pomagać takim dzieciom jak Zu-
zia? 
M.Ch.- Trzeba mieć skończone studia fizjoterapii, później warto mieć kurs Vojty. 
Jest bardzo mało osób rehabilitujących metodą Vojty. 
Rep.- Czy masz jakąś szczególną prośbę do czytelników? 
 
M.Ch.- Chciałabym prosić was o przynoszenie nakrętek, o uzbieranie jak naj-
większej ilości. To mogą być każde nakrętki po pastach, kremach, żelach po 
wszystkim. I zapraszam też do polubienia strony na facebooku. Strona nazywa 
się Zuzia Dziekońska i to też jest bardzo ważne.   
 
Rep.– Dziękujemy za udzielenie wywiadu, postaramy się jak najlepiej pomóc 
Zuzi. 

Rafał Kamiński,  
Agnieszka Reszka 

Magda Bunda 
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MarSz Niepodległości 
 Tradycyjnie 11 listopada odbył się Marsz Niepodległości w Warszawie. Z 
roku na rok w patriotycznej manifestacji uczestniczy coraz więcej osób, które 
pragną wyrazić swoje przekonania dotyczące naszego państwa. Marsz ten miał 
na celu pokazanie, że są jeszcze ludzie, którym zależy na naszym państwie. Był 

to również wielki protest przeciwko skorumpowanym i zakłamanym rządzącym 
w naszym kraju. Manifestanci krzyczeli patriotyczne hasła takie jak „Precz z ko-

muną”, „Cześć i chwała bohaterom!” czy też „Roman Dmowski, wyzwoliciel 
Polski”. Jak podawały niektóre media (TVN, Polsat itd.) w marszu uczestniczyło 
około 35 tysięcy ludzi, co jest kompletną manipulacją. Mówiono również, że 
szła tam cała masa chuliganów, co również jest nieprawdą. W marszu szło około 
100-110 tysięcy ludzi, jak podają organizatorzy. Manifestacja była spokojna i po-
kojowa, lecz przed marsz wybiegła nieliczna grupa chuliganów(150-200 osób), 
która do marszu się nie zaliczała. Byli to po prostu ludzie, którzy  przyszli tam 
tylko po to, aby wywołać rozruchy. Nie mieli nic wspólnego z ową manifestacją. 

Najprawdopodobniej byli to przedstawiciele skrajnie lewicowej organizacji 
(Antify), którzy mieli na celu podszycie się pod manifestantów. W dzień niepod-
ległości Policja również się nie wykazała. Na moich oczach bili bezbronnych, ni-
czemu winnych ludzi. Wracając po Marszu, na parkingu, gdzie stały autokary, 
policja wyłapywała przypadkowe osoby, i w miejscach postronnych biła ludzi 
pałkami (po nogach), łapano zupełnie przypadkowe osoby i traktowano ich, w 
sposób uwłaczający godności człowieka. Sam byłem świadkiem takich obraz-

ków, więc nie ma tu mowy o jakimkolwiek kłamstwie. Policja używała również 
gazu. Miał on być użyty na chuliganów, lecz problemy z oddychaniem miał każ-
dy, który przechodził. Również dzieci z rodzicami, czy starsi ludzie. W telewizji 
pokazywana była tylko i wyłącznie grupa osób, która robiła zamieszki, rzucali 

petardy i niszczyli rzeczy dookoła, tworząc wrażenie, że cały marsz się tak za-
chowuje, chociaż to była bardzo mała grupa osób. Nie dajmy się okłamywać 
propagandzie medialnej. 

Piotr Bartoszewicz 
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ANDRZEJKI TUŻ, TUŻ… 

Andrzejki zwane dawniej Jędrzejówkami to stara zabawa panieńska mająca na celu zdra-

dzić imię ukochanego. Chłopcy mieli taki dzień 24 listopada –  katarzynki. Dlaczego ta 

uroczystość „kryje się” pod nazwą Andrzejki? Jest to wigilia św. Andrzeja - patrona Szko-

cji. Pierwszy raz prawdopodobnie odbyły się w Grecji. Przypadają na 29 listopada. W dzi-

siejszych czasach to święto obchodzą zarówno kobiety jak i mężczyźni, właśnie tego dnia 

wróżą sobie szczęście w miłości czy w przyszłości. Jest to specjalna okazja do zorganizo-

wania hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Lanie woskiem, wróżenie z 

dłoni, gra w kolory, filiżanki to nieliczne wróżby andrzejkowe. Czy się zakocham? Kiedy 

wyjdę za mąż? Co mnie czeka? Kto z nas nie chciałby o tym wiedzieć… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYSŁOWIA  ANDRZEJKOWE 

„Każda panna wzrok wytęża, by odnaleźć swego męża.” 

„Czary mary, wosku lanie, 

co ma stać się, niech się stanie!” 

„Święty Andrzej ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze!” 

„Której but na progu stanie – pierwsza panna na wydanie.” 

„Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.”  
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WRÓŻBY ANDRZEJKOWE  

  

Buty 

Jest to sposób, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, która z panien z wasze-

go grona wyjdzie za mąż. Ustawcie buty z lewej nogi rzędem w kącie pokoju. 

Ostatni w kolejce przestawcie na początek. Właścicielka buta, który pierwszy 

dotknie czubkiem progu, może liczyć na błyskawiczną zmianę stanu cywilnego.  

 
Papierowe serce 

Sposób na poznanie imienia ukochanego bądź wybranki jest wycięcie z papieru 

serca oraz napisanie na nim imion męskich lub żeńskich. Po czym przebijacie igłą 

serce, imię na jakie traficie to jest ono przyszłego wybranka/wybranki.  

 

Lanie wosku 

Roztop wosk w małym naczyniu u lej na wodę przez ucho klucza. Według daw-

nych wierzeń, klucz bowiem ułatwia bowiem nawiązanie kontaktu z zaświatami, a 

tylko dobre duchy przodków mogą odsłonić przyszłość . Kształt woskowej figurki 

może wydawać się nieczytelny, ale gdy obejrzysz jego cień na ścianie, łatwiej do-

patrzysz się zarysu np. monety. Gdy puścisz wodze fantazji, dowiesz się, co cię 

czeka w nadchodzącym roku. I tak np. postać ciężarnej kobiety wróży powiększe-

nie rodziny. Moneta – polepszenie sytuacji materialnej, but lub plecak – daleką po-

dróż. Samolot przepowiada przyjazd kogoś z zagranicy. 

 
Filiżanki. 

Pod trzema filiżankami schowaj: obrączkę, monetę, listek, a czwartą zostaw pu-

stą. Zamień miejscami filiżanki. Wybierz jedną z nich. Jeśli trafisz na obrączkę, 

czeka cię miłość, listek – ślub, monetę – bogactwo. Gdy wybierzesz pustą filiżan-

kę, nowy rok nie przyniesie żadnych zmian.  

 

 

Zwierzęta 

Masz psa lub kota? Rozdaj, więc gościom po psim lub kocim smakołyku. Nikt 

nie może wołać zwierzaka. Poczekajcie, aż ulubieniec sam do kogoś podejdzie. 

Pierwsza osoba, którą się zainteresuje, będzie miała wspaniały rok. 
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A teraz przyglądamy się 

kształtowi dłoni… 
Dłoń prostokątna – raczej duża, o dosyć 

długich palcach i kwadratowych paznok-

ciach. Wróży długie życie i bardzo dobre 

zdrowie. Jeśli masz taką właśnie dłoń, ener-

gia wprost cię roznosi, nie możesz usiedzieć 

w jednym miejscu. Marzysz również o uroz-

maiconym życiu. Jeżeli tracisz zainteresowa-

nie pracą, związkiem z partnerem czy przy-

jaźnią – odchodzisz, nie oglądając się za sie-

bie. 

Dłoń spiczasta – długa, zwężająca się, palce 

długie, z wyraźnie szerszymi stawami. To 

ręka humanistów o szerokich zainteresowa-

niach i dobrym sercu. Jesteś praktyczny, ale 

równocześnie potrafisz myśleć abstrakcyj-

nie. Łatwo się wzruszasz i chętnie pomagasz 

innym, co często wykorzystuje otoczenie. 

Partnerowi stawiasz wysokie wymagania. 

Czekasz na miłość swojego życia. 

Dłoń zwyczajna – duża, szeroka i zaokrą-

glona, o palcach wyraźnie krótszych od dłoni 

charakteryzuje osoby nieśmiałe, które próbu-

ją ukryć to szorstkim sposobem bycia. Masz 

dobrą kondycję, interesujesz się sportem. Je-

steś inteligentny i uzdolniony, ale brakuje ci 

wytrwałości, by zrealizować plany. Twoja 

cecha charakterystyczna to odpowiedzial-

ność.  Jesteś idealnym partnerem,  przyjacie-

lem. 

Dłoń kwadratowa – krótka, masywna, o 

palcach tej samej długości co wnętrze dłoni. 

Jeśli masz właśnie taką, należysz do osób 

pracowitych, rzetelnych i punktualnych. Nie 

znosisz bałaganu, masz swoje zwyczaje, któ-

re mogą irytować twojego partnera. 

Dłoń „atystyczna” – średniej wielkości, 

dość słaba, o prostych, wyraźnie zwężają-

cych się palcach. Kto ma taką rękę, kieruje 

się impulsem, bywa nieobliczalny. 
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ANDRZEJKOWA NUMEROLOGIA 
  

Podaj datę urodzenia np. 29.12.1994 : 

2+9+1+2+1+9+9+4= 34 = 3+4 = 7  
 

1 – Cichy, spokojny, sumienny, obowiązkowy, dąży do własnych celów, uczeń 

idealny! Lubiany przez nauczycieli.  

2 – Łagodny, uprzejmy, skryty, ma własne plany i marzenia, ciekawski, docie-

kliwy, zawsze uśmiechnięty. 

3 – Klasowa gaduła, zadaje mnóstwo pytań. Mniej lubiany przez nauczycieli, 

ponieważ jest zbyt szalony na lekcjach. 

4 – Osoba obdarzona zdrowym rozsądkiem. Ulubiony przedmiot to w-f, ponie-

waż to jedyne w czym jest dobry. Wrażliwy na zło i krzywdę. 

5 – Szkolny „łobuziak”, który jest w stanie zrobić wszystko, aby się nie nudzić. 

Osoba ruchliwa i uparta, ale inteligentna i wszechstronnie uzdolniona. 

6 – Uczciwy, skromny, towarzyski, nauka to dla niego przyjemność. Wszystko 

wykonuje z pasją i pełnym zaangażowaniem, posiada poczucie obowiązku. 

7 – Uczy się sumiennie, ma naturę samotnika. Obowiązkowy, oporny, lojalny 

wobec przyjaciół, wierny, nie lubi imprez. 

8 – Kieruje się emocjami, do nauki podchodzi z pasją.  Ambitny, bierze aktyw-

ny udział w życiu szkoły. Chętnie wyjeżdża na szkolne wycieczki, nie lubi ry-

walizacji.  

9- Ambitny i zdolny, uwielbia być w centrum uwagi. We wszystkim musi być 

najlepszy. Uczynny, serdeczny przyjaciel. Pupilek nauczycieli.  
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Rano. Lustro. Nieokiełznany wygląd 

Kawa. Papieros. Nuta pobudki 

Samochód. Droga. Czas ostrożności 

Praca. Obowiązki. W imię budżetu 

Wyłączasz. Odkładasz. Powrót do domu 

Obiad. Rodzina. Chwila rozmów 

Praca. Dokumenty. Nic nie da spokoju 

Wieczór. Papieros. Nuta uśpienia 

Łóżko. Okno. Ruch gałek ocznych 

Gwiazdy. Księżyc. Czas marzeo 

Dotyk. Uścisk. Obok Ciebie 

Kobieta. Miłośd. Nic więcej nie trzeba 

Najlepsze na koocu. 

~Paix 

Psychologia tłumu 

To rani. 

Człowiek ambitny krzyż niesie 

Krzyż cierpieo od własnych przyjaciół. 

Nóż w plecy 

To by była radośd. 

Z uśmiechem na twarzy nóż wbiją Ci w serce. 

Ponod prawdziwych poznaje się w biedzie 

Bieda nadejdzie, inni odejdą. 

Ból wypełnia czasy naszej egzystencji 

Brak prawdziwych 

Wszędzie fikcja. 

~Paix 
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Okno Twego świata 

 mieszkaniu, o ozdobnej ciemnej framudze 

Rozglądasz się przez nie 

Trzecie piętro 

Pomaraoczowa łuna rozlana po ciemnych nawierzchniach. 

Widad życie 

W postaci podwójnych czerwonych, bądź białych par świateł 

Które znikają szybciej po mrugnięciu oczami. 

     Zauważasz białe iskry rozrzucone po granatowym już suficie świata 

Widad życie. 

W rogu okna 

Srebrzysta nid z dodatkiem kropli wody 

Która spływa w stronę ośmionożnego 

Widad życie 

Wszędzie życie 

Nie umieraj. 

~Paix 

Okropna jest 

Dopada często, jest przewidywalna 

Przewidywalna niespodzianka 

Najczęściej zła 

Nie warto wspominad. 

Czeka na potknięcie 

Potknięcie, które spowoduje upadek 

Upadek, który stanie się kolejnym wspomnieniem. 

Próbujesz wstad 

I wstaniesz 

W pamięci zostanie 

upadek. 

Zgromadzone potknięcia czekają do momentu 

Kiedy znów zaczniesz marzyd 

Wtedy znów nadejdzie niespodzianka. 

Przykra i chorobliwa. 

Obecna wszędzie. 

Czy to przedmiot, czy wydarzenie. 

Potrafi niszczyd. 

Okropna jest. 

Przeszłośd. 

~Paix 

Dla mnie  
  
Stoję wtulona w Ciebie 
Ty mówisz , że dla mnie żyjesz . 
Ja czuję Twoje serce  
więc ono dla mnie tak bije ? 
 

Patrycja Gawin 
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Jak ten czas szybko leci, dopiero co zaczął się rok szkolny, a już niedługo święta Boże-
go Narodzenia.  W sklepach pojawią się świąteczne dodatki, ludzie będą w szale biegać 

po galeriach handlowych w poszukiwaniu prezentów.  Mama będzie się krzątać po 
kuchni szykując potrawy.  Rodzina przyjedzie z najdalszych zakątków świata aby 

wspólnie zjeść wigilijną kolację.  My osobiście nie wyobrażamy sobie świąt bez piero-
gów z kapustą i grzybami i kompotu.  Już teraz chcemy wam życzyć wesołych i pogod-

nych świąt i oczywiście Smacznego! 
 

Pierogi z kapustą i grzybami 
Składniki: 
 -1 kg kapusta kiszonej  
-200g grzybów suszonych 
-100 ml oleju lniany 
-1 kg mąki pszennej 
-0,5 ciepłej wody 
-3 sztuki cebuli 
-½ kostki masła 
-sól 
-pieprz 
 
 Kapustę odsączyć, pokroić i ugotować w nie- wielkiej ilo-

ści wody. Uprzednio namoczone grzyby ugotować, drobno pokroić i wraz z wywarem dodać do gotu-

jącej się kapusty, chwilę razem gotować i odstawić do wystygnięcia. Pokrojoną w kostkę cebulę usma-

żyć na maśle i połączyć z kapustą i grzybami. Doprawić solą i pieprzem i olejem lnianym. Przesianą i 

posoloną mąkę połączyć z wodą i zagnieść ciasto. Na rozwałkowane ciasto układamy kulki farszu, 

szklanką wycinamy pierogi, sklejamy je i gotujemy we wrzątku. Ugotowane pierogi polewamy pokro-

joną w kostkę i usmażoną na oleju cebulą. 

Kompot wigilijny 

Składniki: 
 30 dag suszonych owoców: (jabłka, gruszki, morele, banany, figi) 
 garść rodzynek 
 10–15 dag suszonych śliwek bez pestek (najlepsze nasze polskie odmiany) 
 8–10 goździków 
 kora cynamonu 
 kilka łyżek miodu 
 po szczypcie imbiru i gałki muszkatołowej 
 dobrze umyta pomarańcza i cytryna 
 
Mieszankę owoców przelewamy na sicie wrzątkiem, przekłada-
my do garnka i zalewamy 1,5 litra przegotowanej zimnej wody, tak 
aby lustro wody znajdowało się 2–3 cm nad owocami. Odstawiamy na minimum 2 
godz. Dodajemy goździki i cynamon. Gotujemy ok. 20 min. Jeśli owoce wchłonęły zbyt 
dużo wody, uzupełniamy ją. Kompot dosładzamy miodem.  
Jeśli użyliśmy owoców o dużej zawartości cukru, np. figi lub rodzynki, to dodatkowe 
słodzenie może nie być konieczne. Wigilijny kompot doprawiamy imbirem i gałką 
muszkatołową. Zanim ostygnie, dodajemy spiralnie skrojoną skórkę z pomarańczy i cy-
tryny, po kilka plasterków cytryny i pomarańczy oraz sok z połowy pomarańczy i poło-
wy cytryny. Schładzamy. 
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Szybki obiad - makaron z warzywami 

Składniki: 
- 6 pomidorów 
- jeden średni bakłażan 
- jedna średnia cebula 
- jedna duża marchewka 
- mała paczka pieczarek 
- szpinak 
- makaron 
- przyprawy (oregano i bazy-
lia) 
- 3 ząbki czosnku 
 

Przygotowanie: 
- makaron gotujemy 

- warzywa kroimy w kostkę (cebulę i 
marchewkę drobno) 

- podsmażamy cebulę na patelni 
- dodajemy resztę składników i dusimy 
szpinak na ostatnie 5 minut duszenia)  

 
Klaudia Sieczkowska 
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Sposoby na rozgrzanie organizmu zimą 

       

Nadchodzi mroźna zima, okres sprzyjający prze-

ziębieniom i wychłodzeniu organizmu. Niełatwo jest rozgrzać się, kiedy nasze 

ciało się wyziębi. Podajemy kilka szybkich i skutecznych sposobów na rozgrza-

nie organizmu domowymi metodami.  

1. Pij rozgrzewające napoje-kakao, herbata lub kawa  z miodem, imbi-

rem i cynamonem. 

2. Korzystaj z aromaterapii-  1 lub 2 krople olejku eukaliptusowego, po-

marańczowego lub tymiankowego wlej na chusteczkę i przez kilka 

minut wdychaj opary. Tymi olejkami możesz skropić poduszkę, na 

której śpisz lub dodać je do ciepłej kąpieli. 

3. Jedz kaszę jaglaną-  przygotowana z rozgrzewającymi przyprawami 

np. z cynamonem, świetnie rozgrzeje organizm przed wyjściem z do-

mu – dietetycy polecają ją spożywać właśnie na śniadanie. 

4. Używaj rozgrzewających przypraw- imbir, chili, gałka muszkatoło-

wa, goździki, kurkuma, cynamon. 

5. Unikaj potraw i produktów wychładzających organizm- takich jak cy-

trusy, jogurty, zimne napoje 

6. Nie zapomnij o gorącej, relaksującej kąpieli 

 

Mamy nadzieję, że nasze rady okażą się pomocne i dzięki nim uda się Wam 

przetrwać ten mroźny, zimowy czas :) 

 

                                               GORĄCO pozdrawiamy 

                                              Weronika & Beata  
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POZBĄDŹ SIĘ PLEMNICZKÓW! 

Praktycznie każda dziewczyna reguluje brwi. 

Ale czy na pewno wiecie jak zrobić to dobrze, by 

wasza twarz nie wyglądała zabawnie lub wręcz 

wrogo? 

Jestem pewna, że nie raz widziałyście jakąś dziewczynę, której brwi 

szpeciły twarz. Często są one za krótkie, zbyt ciemne, albo po prostu ich 

kształt zupełnie nie pasuje do urody. Jednak to, co najbardziej uderza, 

są to tzw. „plemniczki”. Mówi wam to coś? 

YouTube oferuje nam mnóstwo możliwości, a w tym porady odnośnie 

idealnego doboru kształtu brwi do twarzy. Wiele zarówno polskich jak i 

zagranicznych Youtuberów tłumaczy, pokazuje jak dobrze wypełniać 

brwi kredką.  

Jeśli któraś z was ma problemy z rzadkimi brwiami, to również znajdzie 

filmik dla siebie, który najprawdopodobniej pomoże wam wyjść z opre-

sji. 

Jednak regulacja brwi jest nie tylko dla dziewczyn, ale i dla chłopaków! 

Nie pozwólcie, by wasza twarz odstraszała!   
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I. KALENDARZ EKOLOGICZNY 

LISTOPAD/GRUDŹIEO: 

25 listopada - Światowy Dzieo Rzucania Palenia 
25 listopada - Dzieo Bez Futra 
28 listopada - Międzynarodowy Dzieo bez Kupowania 
29 listopada - Dzieo ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologów 
10 grudnia - Międzynarodowy Dzieo Praw Zwierząt (International Ani-
mal Rights Day) 
11 grudnia - Międzynarodowy Dzieo Terenów Górskich 
 
II. CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 
Które zwierzę jest największym śpiochem??? 

 Każdy z nas wie, że borsuki, niedźwiedzie czy susły lubią spad, a zimowe 

miesiące wręcz przesypiają w swoich norach czy, jak to robią niedźwiedzie, 

w specjalnie temu służących schronieniach czyli gawrach. Ale daleko im do 

australijskich misiów koala. Te zasługują na miano prawdziwych śpiochów, 

bo na sen poświęcają zdecydowaną większośd dnia – do 22 godzin dzien-

nie. Nieco krócej, około 18 godzin każdego dnia, śpią pangoliny, czyli żyjące 

w tropikalnych okolicach Azji i Afryce łuskowce. 

 

Które zwierzę śpi najkrócej??? 

 Najkrócej śpiącym zwierzęciem jest żyrafa. Prze-

sypia ona przeciętnie nieco mniej niż 2 godziny 

na dobę, ale jednorazowo najwyżej kilka minut. 

Natomiast walenie np. delfiny czy wieloryby w 

zasadzie nie śpią w ogóle. A raczej śpią 

„połowicznie” : potrafią spad połową mózgu – 

gdy jedna półkula śpi, druga pracuje normalnie. 

Marta :D 
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Dziewięć sezonów Supernatural a aktorzy 

Jednym z ważnych elementów każdego serialu są jego bohaterzy, 

a co za tym idzie aktorzy, którzy w tych bohaterów się wcielają. 

W ciągu dziewięciu lat emisji Supernatural przez jego plan prze-

winęły się setki aktorów. Oczywiście prym zawsze wiedli Jensen 

Ackles, Jared Padalecki (Dean i Sam Winchester), lecz oprócz 

nich w naszych domach gościło też wielu innych. Jedni tylko mi-

gnęli na ekranie, inni zagościli na dłużej. I jak niektórzy bohatero-

wie powracali z nową twarzą, tak i aktorzy powracali z nowymi 

bohaterami. Czasami tylko w epizodycznej roli, lecz przez fanów 

nie mniej zauważeni. 

Wraz z upływem kolejnych sezonów jako redaktor odpowiedzial-

ny za opisy odcinków buduję  bazy danych: aktorów, odniesieo 

do muzyki, filmów, książek, bajek, seriali itp., jakie się w Super-

natural pojawiły, a trzeba przyznad, że twórcy nie szczędzą fanom 

nawiązao. I chod bazy te są bogate i rozległe czasami, wydaje się, 

że mogłyby, lub nawet powinny byd jeszcze większe (zdarza się 

bowiem, że coś umknie uwadze i dopiero po latach inne oko wy-

chwyci, czego zabrakło). 

Mati Szklarz 
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DROGI MATURZYSTO PRZED TOBĄ WIELKIE WYZWANIE-EGZAMIN 
MATURALNY. NIE JESTEŚ PIERWSZYM, ANI OSTATNIM GDYŻ W 

KOLEJCE CZEKAJĄ NASTĘPNE ROCZNIKI. 

MASZ ZASZCZYT PISAĆ MATURĘ W NOWEJ POSTACI.    

W maju 2015 r. do egzaminu maturalnego w liceach ogólnokszt-

ałcących przystąpi pierwszy rocznik absolwentów. Rok później, w 

maju 2016 r., maturę według nowych zasad zdawać będą po raz 

pierwszy absolwenci techników. Egzamin maturalny stwierdza 

spełnienie wymagań określonych w podstawie programowej. Często 

określa się go mianem egzamin dojrzałości. Jest w tym pewna myśl, 

chodzi o coś więcej niż sprawdzenie wiedzy. To przede wszystkim 

okazanie dojrzałości do dalszego kształcenia na studiach. 

Jaka będzie matura w roku 2015? Co ją wyróżnia i jak się do niej przygotowad?

Jakie warunki należy spełnid, żeby ją zdad? 

Osoby zdające egzamin dojrzałości w 2015 roku będą musiały zdad – tak jak dotychczas – 

trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego nowo-

żytnego i z matematyki. Egzaminy te będą przeprowadzane tylko na poziomie podstawo-

wym. Maturzyści będą musieli przystąpid także do dwóch egzaminów ustnych: z języka pol-

skiego i języka obcego. Obecnie maturzysta może, ale nie musi, 

przystąpid do egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Od roku 

2015 maturzysta będzie miał obowiązek przystąpid do – co naj-

mniej jednego – pisemnego egzaminu z grupy przedmiotów do-

datkowych, które zdawane będą tylko na poziomie rozszerzo-

nym. W grupie tych przedmiotów są: biologia, chemia, filozofia, 

fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, infor-

matyka, język łacioski i kultura antyczna, wiedza o społeczeo-

stwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regio-

nalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język pol-

ski. Z dotychczasowej grupy przedmiotów dodatkowych usunięto 

wiedzę o taocu. 

. 
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Absolwent - oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego - ma również prawo przystą-

pid do nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych. 

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawad z następujących języków: 

angielskiego, francuskiego, hiszpaoskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Wybie-

rając określony język obcy, należy przystąpid do tego samego języka zarówno w części ust-

nej, jak i pisemnej. 

Od 2015 roku egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę. Zamiast przedsta-

wiania przygotowywanych wcześniej prezentacji zdający będzie losował zadanie, w którym 

polecenie odnosid się będzie do tekstów kultury, np. wiersza, tekstu popularnonaukowego 

czy obrazu. Będzie miał 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Na własną wypowiedź 

otrzyma 10 minut, kolejne 5 minut będzie trwała rozmowa z egzaminatorami. Wprowadze-

nie nowej formuły egzaminu ustnego z języka polskiego wynika z faktu, że coraz łatwiej 

można było nabyd gotowe prezentacje. 

 

      UWAGA! Reguły obowiązujące podczas egzaminów pisemnych: 

 każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku, 

 na stolikach znajdują się tylko arkusze, karty odpowiedzi i przybory 

pomocnicze, których lista zostanie podana w komunikacie dyrekto-

ra CKE, 

 obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeo telekomunikacyjnych do sali 

egzaminacyjnej oraz innych materiałów i przyborów niż wymienio-

ne w komunikacie, 

 absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu eg-

zaminacyjnym, tzn. tworzy własny tekst lub własne rozwiązania za-

dao w czasie trwania egzaminu maturalnego. 
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Najczęściej słuchane polskie 

gwiazdy popu 

Kamil Bednarek (ur.10 maja 1991 w Brzegu), znany również jako MaccaBraa – pol-

ski wokalista reggae, kompozytor, autor tekstów i instrumentalista. W 2010 roku Bednarek wziął udział w 

trzeciej edycji programu Mam talent! emitowanego przez stację telewizyjną TVN. 

Tytuły utworów:  

‘Chwile takie jak te’ 

‘Cisza’ 

‘Dni, których jeszcze nie znamy’ 

‘Chodź ucieknijmy’ 

‘Nie chce wyjeżdżać stąd’ 

Gościnnie wystąpił w: 

Donatan & Cleo - "Ten czas"  

Mesajah-‘Szukając szczęścia’ 

                                        

 

Grubson (Tomasz Iwańca) ur.  28 stycznia 1986 w Rybniku. Iwańca działalność artystyczną rozpoczął 

pod koniec lat 90. XX wieku. Występował w formacjach 3oda Kru, Siła-Z-Pokoju i Super Grupa. W 2009 

roku nakładem MaxFloRec ukazał się pierwszy oficjalny album rapera zatytułowany O.R.S. 

Grubson współpracował z takimi wykonawcami i grupami muzycznymi jak: EastWest Rockers, Junior 

Stress, Jamal, Abradab, Natural Dread Killaz, DJ Feel-X, Rahim, Skorup, Dreadsquad, O.S.T.R., Bob 

One, PMM czy DonGURALesko. 

Tytuły utworów: 

 ‘Na szczycie‘ 

‘ ‘Naprawimy to 

 ‘Wakacje‘ 

 ‘Szansa‘ 

 ‘Śpiesz się powoli‘ 

 ‘Dzień dobry‘ 
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Gatunek muzyczny- identyfikujący dźwięki muzyczne przez ich przynależność do określo-

nej kategorii i rodzaju muzyki, które to można odróżnić od innych rodzajów muzyki. 

Czynniki, które wpływają na zaklasyfikowanie wykonawcy bądź utworu do danego gatunku 

to: 

 Tradycyjne rozróżnienie 

 Okres 

 Dom Dinom 

 Regionalne i krajowe wyróżnienia 

 Technika i oprzyrządowanie 

 Pochodzenie 

 Funkcja socjologiczna 

 

A cappella- styl muzyczny polegający na wykonywaniu przez chór utworów wielogłoso-

wych bez towarzyszenia instrumentów  

 

Blues- wywodzi ze śpiewów Afroamerykanów z południa USA. Tematyka bluesa często-

kroć skupia się wokół realistycznie ujętych relacji damsko-męskich (miłość, zazdrość, wier-

ność, samotność). Niejednokrotnie poruszane są wątki podróży, pracy zarobkowej, wolno-

ści. W bluesowych tekstach obecny jest też krytyczny akcent społeczny, od nierówności ra-

sowej po kwestie polityczne. 

 

Country- powstała w USA w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku z ballad kowbojskich i 

traperskich, śpiewanych przez wędrownych grajków, wyposażonych w bardzo skromne in-

strumentarium - banjo, gitara, skrzypce itp. 

 

Dancehall- gatunek muzyczny wywodzący się z Jamajki, powstały pod koniec lat siedem-

dziesiątych z klasycznego reggae. 

Dubstep-gatunek elektronicznej muzyki tanecznej (klubowej) , powstały pod koniec lat 90. 

XX wieku w Wielkiej Brytanii. 

 

Funk rock- gatunek muzyczny wywodzący się z funka. Funk rock powstał w Kalifornii w 
połowie lat 80. XX wieku. 

Gatunki muzyczne 
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„Przypominam wszystkim – w języku polskim 
nazwiska należy odmieniać” – Profesor Miro-
sław Dragon 
 

Pewnie każdy z Was kiedyś zastanawiał się czy nazwiska w języku polskim w ogóle się od-

mienia, a jeśli tak to  kiedy. Oto rozwiązujemy Wasze wątpliwości na ten temat, dołączając 

wyszukany wywiad z profesorem Mirosławem Dragonem, mamy nadzieję, po przeczytaniu 

tego artykułu nie będziemy zastanawiać się już czy mamy odmieniać nazwiska czy nie :) 

 

- Panie profesorze, dlaczego ludzie nie chcą odmieniać nazwisk? 

- Krąży jakaś fałszywa opinia, że w tekstach oficjalnych nazwisk się nie odmienia. 
Bo w życiu codziennym, w mowie żywej nie jest źle. Ludzie chodzą do Nowaka, 
przyglądają 

się Nowakowi, podchodzą do Widery, Pietraszki i Widerze albo Pietraszce coś 

dają. Ale jak teraz trzeba temu Nowakowi, Widerze albo Pietraszce 

dać dyplom, nagle następuje jakieś zdumiewające usztywnienie postaw 

gramatycznych i dyplom uznania jest "dla Jana Nowak”. Ja to widzę na 

dyplomach, ja to widzę w dedykacjach uczniowskich, ja to widzę i słyszę w 

intencjach mszalnych! 

- W kościele na każdej mszy odczytywane są nazwiska w intencjach, z reguły 
nieodmienione.  

- Ja kiedyś 

usłyszałem, że to jest msza koncelebrowana: jedna intencja w 10. rocznicę 

śmierci Jana Kowalczyka, a druga w 5. rocznicę śmierci Stanisława Pawełczyk. Ja 

wiem, skąd się to wzięło. Rodzina tego pierwszego na kartce z 

intencją po ludzku to nazwisko odmieniła, druga podyktowała proboszczowi formę 

nieodmienioną.  

- Proboszcz mógł poprawić na ambonie, ale zazwyczaj nazwiska w intencjach 
są nieodmienione.  

- Ja się raz na 

kolędzie zapytałem księdza, dlaczego to tak wygląda w 
kościele. Proboszcz mi 

odpowiedział, że ludzie się obrażają, jak nazwiska są od-
mienione. No, ja tego 

pojąć nie mogę! 
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 - Nazwisk nie odmieniają także niektórzy nauczyciele.  

- W zeszłym tygodniu dowiedziałem się, jak to jedna nauczycielka powiedziała, że 
nie należy odmieniać nazwisk znaczących. Trudno mi było zachować spokój, bo nie 
ma ani 

jednego nazwiska etymologicznie nieznaczącego! I Miodek, i Nossol, i Bednorz, i 

Tkocz, i Kowalski, i Potocki to są nazwiska znaczące. Etymologia niektórych 

nazwisk może być co najwyżej zatarta, ale ono na pewno coś 

znaczyło.  

- A nazwiska obce? 

- Też się odmieniają, 

zwłaszcza te, które takiej prostej odmianie podlegają: Smith-Smitha-Smithowi, 

Kennedy-Kennedy'ego-Kennedy'emu, Chirac-Chiraca-Chiracowi itd.  

- Pisaliśmy o jubileuszach złotych godów. Jeden z Czytelników zapytał mnie, 
czy pytałem pary małżeńskie o zgodę na odmienianie ich nazwisk. 

- Mój Boże kochany! 

Wiadomo, że jest 50-lecie małżeństwa państwa Nowaków, chociaż oczywiście 95 

procent ludzi napisze w oficjalnym tekście, że to złote gody "państwa 

Nowak”. To jest błąd! 

- Ale największy kłopot jest w tym, że wiele osób nie życzy sobie odmieniania 
ich nazwiska. 

- Genialny matematyk 

i świetny aforysta Hugo Steinhaus powiedział takim, którzy nie życzyli sobie 

odmieniania ich nazwiska: "Pan jest właścicielem swojego nazwiska tylko w 

mianowniku liczby pojedynczej. Pozostałymi przypadkami rządzi gramatyka!”. To tak 

samo, jakbym ja zażyczył sobie, że w telewizji ma być plansza "Był to 

program pana Miodek”. To jest przecież nonsensowna prośba!  

Przypominam wszystkim – w języku polskim nazwiska należy odmieniać. 

Rozmawiał Mirosław Dragon 
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SUDOKU - łamigłówka, której celem jest wypełnienie 

diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, 

w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubio-

nych kwadratów 3 × 3 znalazło się po jednej cyfrze od 

1 do 9. 

Pierwsze mistrzostwa Polski zakończyły się 5.11.2005r. 

i mistrzem został Michał Karwański. Natomiast tytuł mi-

strza świata w Sudoku zdobyła Jana Tylová z Czech w 

2006r.  
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Holandia pewnie pokonała Łotwę 6:0 (3:0) w meczu 

grupy A eliminacji Euro2016. Dwa gole dla gospoda-

rzy zdobył Arjen Robben.  

Faworyci grupy nie zachwycili na początku eliminacji. 

"Oranje" wygrali 3:1 z Kazachstanem, ale przegrali z Cze-

chami (1:2) i Islandią (0:2).  

 

Zmotywowani Holendrzy bardzo szybko, bo już w 6. minucie 

objęli prowadzenie. Po kapitalnym dośrodkowaniu Robbena 

piłkę głową do bramki skierował Robin van Persie.  

 

Goście pierwszy atak przeprowadzili dopiero po upływie pierwszego kwadransa. W 

18. minucie ich próby mogły zakończyć się powodzeniem. Valerijs Sabala minimal-

nie przeniósł piłkę nad poprzeczką.  

 

W 35. minucie Holendrzy prowadzili już 2:0. Arjen Robben popisał się kapitalnym 

strzałem zza pola karnego. Piłka poszybowała nad interweniującym Kolinką i wpa-

dła do bramki.  

 

Trzy minuty przed końcem pierwszej połowy padła trzecia bramka. Po dośrodkowa-

niu z lewej strony gola zdobył Klaas-Jan Huntelaar. W 58. minucie podopieczni Guu-

sa Hiddinka mogli podwyższyć wynik. Piłka jednak po strzale Robbena trafiła w po-

przeczkę. W 77. okazji sam na sam nie wykorzystał Depay. Chwilę później po rzucie 

rożnym wynik podwyższył Bruma.  

 

Pięć minut później swoją drugą bramkę zdobył Arjen Robben. Pilkarz Bayernu popi-

sał się precyzyjnym strzałem z około 15 metrów. Dwa gole na swoim koncie zaliczył 

również Huntelaar, który pokonał bramkarza rywali strzałem z linii pola karnego.  

 

Po 4. kolejkach Holandia ma na koncie 6 punktów. Łotysze zgromadzili dwa oczka. 

JW   
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Mistrzostwa Europy siatkarzy w 2017 roku odbędą się w Polsce! ME 

będą piątą wielką imprezą siatkarską or-

ganizowaną w naszym kraju.  

To wielkie wyróżnienie dla naszego kraju a 
także zaufanie przedstawicieli CEV i FIVB 
po wrześniowych MŚ. Prezentacja oferty 
naszego kraju na kongresie CEV w Antalyi  
wypadła znakomicie i władze nie miały 
żadnych wątpliwości, kto powinien zostad gospodarzem.  Zawyżył o 
tym oczywiście sukces sportowy ale też organizacyjny, hale pełne kibi-
ców, miasta gospodarze przyjazne dla przyjezdnych.  
 
Jestem pewna, że i tym razem osiągniemy sukces organizacyjny bo 
przecież wiadomo, że Polska jest nazywana „mekką” siatkówki a kibice 
są „najlepszymi kibicami na świecie!!!!”. A sukces sportowy? Kilku siat-
karzy po zdobyciu MŚ zapewniało, że kooczy już karierę reprezentacyj-
ną, ale czy mamy się o co martwid? Nie!! J Bo z odejściem zasłużonych 
graczy przychodzą następni, pełni odwagi i siły aby powtórzyd sukces 
starszych kolegów.  
 

A więc, odliczamy?...... :) 
Siatkarsko pozdrawiam  

Marta ;D 
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POLSKA W GAZIE!  

Po historycznym zdobyciu mistrzostwa świata przez reprezentację Polski w siatkówce, w 

koocu czas na naszych Orłów w piłce nożnej. Nasi piłkarze dostali wiatru w skrzydła i ostat-

nio szybują bardzo wysoko. To nie żart! Nieraz naprawdę  idzie oczy przecierad, że to grają 

nasi! 

Zaczęło się pięknie od 7 września, gdy to biało-czerwoni rozegrali pierwszy mecz eliminacji 

Euro 2016 z Gibraltarem. Przypomnijmy, że Polacy wygrali 7:0. Ale i tak nic tak nie cieszy, 

jak wygrana z odwiecznym rywalem, czyli z naszymi zachodnimi sąsiadami z Niemiec. W 

drugim meczu eliminacyjnym reprezentacja Polski pokonała podkreślmy to – pierwszy raz 

w historii! – aktualnego Mistrza Świata 2:0! Co to był za mecz i co za emocje! Nasze orły 

były w takim gazie, że już 3dni później rozegrali kolejny bardzo dobry mecz, tym razem ze 

Szkocją, który zakooczył się remisem 2:2. Po tych wspaniałych chwilach, które mogliśmy 

przeżywad wspólnie przed telewizorami przyszedł czas na trochę odpoczynku i oczekiwa-

nia na kolejne mecze. Czekaliśmy do listopada z nadzieją, że forma piłkarzy się utrzyma. I 

co? Nie zawiedli nas! 14 listopada Polacy zmierzyli się z Gruzją, którą rozbili aż 4:0. Ale, że-

by tego było mało, wczoraj tj. 18 listopada, rozegrali ostatni mecz w tym roku, grając pięk-

nie i dynamicznie, z wielkim zaangażowaniem i wolą walki remisując 2:2 z 12.drużyną w 

rankingu FIFA czyli Szwajcarią. Można tylko rzec – pięknie, wspaniale, nareszcie! Ręce sa-

me składają się do oklasków, bo w koocu widad zjednoczoną drużynę, która ma szanse coś 

osiągnąd. Nasz krótki artykuł zakooczmy opinią specjalistów, których zdaniem Polska ma 

aktualnie najlepszą kadrę w XXI wieku. A więc.. do boju Polska reprezentacjo! Do boju Or-

ły! Czekamy na rok 2015..  

Manuela 3LOB 
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Pozdrowienia: 
Pozdrowienia dla zamykacza tabel z 1TiE (Kark) 

Pozdrawiam Karczusia oraz Patryka ;) 

Pozdrowionka dla Tloszczmina 

Pozdrowienia dla Pameli  

Antkowiak z 2LOb  

Pozderki dla Gośka-Mośka z 1LOa! 

Pozdrowienia dla Dawida z 1 TiE 

Pozdrowienia dla Procesora :D 

Pozdrawiam Wercię z 1loa! :D :* 

Podrowienia dla Pani Leszczyńskiej :) 

Pozdrawiam Michcia i Szmexa z 2LOa, szanuje :D ! 

Pozderki dla Patkispatki i Alki pralki! 

Pozdrówki dla Łazęckiej <3 

Pozdrowienia dla Rutko i Giertycha :* 

Pozdrowienia dla 3 TIE ;DD 

Pozdrowienia dla Bumy! :)) 

Pozdrawiam całą 1LOa oraz 1TIE 

Pozdrawiam całą szkołę :) 

Serdecznie pozdrawiam Karinę z 2LOb  
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