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NR3/2019 

EGZEMPLARZ 

BEZPŁATNY 

Wydawałoby się,  że rok dopiero się zaczął, a tu Bo-

że Narodzenie tuż, tuż. Dopiero co wyszedł pierwszy 

egzemplarz naszej gazetki, aż nagle przyszedł czas na 

ostatni, ale spokojnie – ostatni w tym roku. Po No-

wym Roku powrócimy do Was z nowa energią, tym-

czasem życzymy miłej lektury, w tym roku po raz 

ostatni. 

O CZYM W TYM MIESIĄCU? 

 Nie zwalniamy tempa 

 Dla każdego coś fajnego 

 Sonda świąteczna 

 Kącik muzyczny 

 Okiem ucznia 

 Seriale 

 Noworoczne premiery 

 Życzenia świąteczne od redakcji 

,,Wszystko przeminie. Mądry czło-

wiek wie o tym od samego początku i 

niczego nie żałuje. „ 

Olga Tokarczuk 
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Piątek trzynastego? Wydaje się być pechową datą, jednak nic bardziej mylne-

go z tego względu, iż właśnie w piątek trzynastego nasi uczniowie: Wiktoria 

Ferencowycz, Paula Jakubik, Zuzia Pierańska, Natalia Geda, Natalia 

Wilchowska, Laura Grodzińska, Zuzanna Błaszczyk, Jakub Liniewicz z kl. 

2c oraz Oskar Marzec z kl. 3c1 pojechali do Szczecina na Olimpiadę Wiedzy 

o Mediach. Mimo takiej daty osiągnęliśmy sukces: Laura, Wiktoria, Zuzanna 

P oraz Oskar dostali się do etapu centralnego Olimpiady. Gratulujemy i ży-

czymy powodzenia w Warszawie! 

 

Nie zwalniamy tempa 

Olimpiada Wiedzy o Mediach 
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Best of The Best 

Mimo zbliżających się świąt Bożego Narodzenia nasza szkoła nie zwalnia i 

wciąż wygrywa wiele znakomitych konkursów. Jednym z nich był Best of the 

Best czyli konkurs z języka angielskiego, zmagania były zacięte, konkurs 

składał się z dwóch etapów. W półfinale znalazło się 27 uczestników, którzy 

testowali swoje umiejętności w znajomości pisowni angielskiego. Do finału 

przeszło 8 uczestników, którzy musieli zabłysnąć ogromną znajomością języ-

ka podczas pokazania własnej prezentacji. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął 

Jakub Karwacki-Rój z STO Szczecinek, drugie miejsce natomiast Grzegorz 

Kuczyński z ZS nr 1 im. KEN, na trzecim miejscu znalazł się nasz uczeń Ro-

land Schlamberger. Serdecznie gratulujemy. Oczywiście nie mogło zabraknąć 

naszych gwiazd: Kuby i Kuby.  
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Konkursy świąteczne 

Z czym Wam się kojarzy data szósty Grudnia? Mnie w szczególności z ob-

chodzonymi w szkole Mikołajkami. Jest to jeden z wyjątkowych momentów, 

ponieważ można wtedy odczuć prawdziwy świąteczny nastrój w szkole. Z 

tego powodu odbyły się dwa konkursy świąteczne, pierwszy na świąteczne 

przebranie, pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Mejka kl. 1c, drugie miejsce 

przypadło Laurze Grodzińskiej kl. 2c, zaś trzecie miejsce zajął Maciej Sycz 

kl. 2a. Nie zapominajmy, że każdy, kto brał udział w konkursie i nie tylko, 

wyglądał pięknie i zasługuje na wyróżnienie. Drugim konkursem był świą-

teczny wystrój klasy, gdzie nagrodzone zostały trzy sale. Najpiękniej została 

przygotowana sala konferencyjna należąca do klasy 1a, drugie miejsce dosta-

ła sala 16 zaś trzecie sala 25 należąca do klasy 3c1. Oczywiście wszystkie 

sale wyglądały przepięknie i wchodząc do nich można było odczuć magię 

świąt.  

 

 

 

Maciek Księżopolski 
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Dla każdego coś fajnego– Ciekawostki o świętach 

Boże Narodzenie - ciekawostki. O tym nie miałeś pojęcia!  

1. Jedzenie karpia podczas Wigilii to zwyczaj, który narodził się w PRL. Wokół 

niego narosło jednak kilka mitów w tym ten, że jego łuska włożona do portmo-

netki zapewni nam pieniądze w Nowym Roku 

2.  W Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach do zwyczajów wigilijnych należy 

wspólne czytanie Opowieści Wigilijnej i Pisma Świętego.  

3. Ostatni raz w Polsce śnieg na święta mieliśmy w 2012 roku. 

4.  Urządzanie Jasełek to tradycja wzorowana na średniowiecznych misteriach fran-

ciszkańskich. 

5. W Polsce prezenty roznosi nie tylko Święty Mikołaj. W Małopolsce podarki rozno-

si Aniołek, na Pomorzu i w Wielkopolsce Gwiazdor, a na Dolnym Śląsku Gwiazd-

ka. 

6. Zwyczaj ubierania choinki przywędrował do nas z Niemiec. 

7. Jemioła w domu to nie tylko pretekst do pocałunków. Ma również zapewnić powo-

dzenie finansowe.  

8. Najdroższa choinka na świecie kosztowała ponad 11 milionów dolarów i została 

ustawiona w Emiratach Arabskich. 

9. Największy bałwan na świecie miał 34,4 metra wysokości. 

10. W Japonii panuje tradycja jedzenia w Wigilię popularnego na świecie… KFC. 
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11. Gdyby Święty Mikołaj miał rozwieść dzieciom prezenty, to jego ważące 35 tys. ton 

sanie powinny pędzić z prędkością 1000 kilometrów na sekundę, a podczas tej se-

kundy Mikołaj powinien rozdać 800 prezentów. 

12. Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek ubrany w czerwone szaty to zasługa 

kampanii reklamowej Coca - Coli z lat dwudziestych poprzedniego stulecia. 

13. Święta Bożego Narodzenia są drugim najczęściej obchodzonym świętem na świe-

cie. Pierwszym jest Nowy Rok. 

14. W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych światełek choinkowych. 

15. Dopiero w IV wieku naszej ery papież Juliusz I  ustanowił 25 grudnia oficjalnym 

dniem na obchodzenie urodzin Jezusa  Chrystusa. 

 

 

 

 

 

 

Jakub 

Liniewicz 
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Szlacheckie opinie na Dworze Księżnej 

Elżbiety 

 

W tym wydaniu nasi dzielni dziennikarze postanowili zwrócić się 

do żaków, aby poznać ich oczekiwania, plany i postanowienia do-

tyczące Nowego Roku. 

 

„Chciałbym poprawić swój charakter, mieć wiernych przyjaciół i 

sam nim być. Planuje, także znaleźć miłość i wreszcie ukierunkować 

życie.” 

                                                                                       Żak klasy III 

 

„W następnym roku stawiam na kilka drobnych postanowień. Chcia-

łabym zacząć się zdrowo odżywiać i zwiększyć swoją aktywność fi-

zyczna.  Mam nadzieję, że uda mi się też bardziej skupić na swoich 

pasjach.”                                                                                                                                                                                    

                                                                                          Żak klasy I 

                              

,,W Nowym Roku na pewno chciałabym bardziej skupić się na sobie. 

Na tym, że to, jak się widzę i moje poczucie wartości nie zależy od in-

nych, tylko ode mnie samej. Zająć się moimi zainteresowaniami i się 

w tym spełniać. Oprócz tego chcę bardziej pomagać najbliższym w 

codziennym życiu, ale są także rzeczy, których za nic bym nie zmieni-

ła i moim celem jest także pielęgnowanie ich. Czuję, że to może być 

naprawdę dobry rok.” - Martyna 

 

Agata Łazor, Natalia Geda 
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Kącik muzyczny 

 
Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony kolędom. Kolęda jest pieśnią noworoczną, któ-

ra powszechnie przyjęła formie pieśni Bożonarodzeniowej. Chyba nikt z nas nie wy-

obraża sobie świat bez kolęd. W Polsce co roku odbywa się Ogólnopolski Festiwal 

Kolęd i Pastorałek . Teraz przedstawimy Wam propozycje kolęd ze względu na po-

szczególne kategorie. 

 Najważniejsza Polska kolęda 

,,W żłobie leży”-  Nie wiem czy wiedzieliście, ale jest to jedna z najważniejszych 

polskich kolęd, napisana przez Piotra Skargę na przełomie XVII w.  

 Najstarsza Polska kolęda 

,, Zdrów bądź, królu anielski” – powstała w 1424r 

     Ulubione kolędy Polaków  

- „Cicha noc” 

-„Przybierzeli do Betlejem” 

-,,Pójdźmy wszyscy do stajenki” 

      Na koniec kolędy, które nie są popularne, jednak warte posłuchania  

-„To już pora na wigilię” 

-„Kolęda dwóch serc ‘’  

-„Bracia patrzcie jeno” 

-„Mizerna, cicha, stajenka”  

Warto pamiętać, że oprócz typowych świątecznych angielskich 

piosenek mamy nasze polskie kolędy, bez których święta nie wy-

glądałyby tak samo.  

 

 

        Laura Grodzińska 

     Zuzanna Błaszczyk 
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OKIEM UCZNIA 

Wczesne święta 

Grudzień kojarzy nam się przede wszystkim z wyjątkowym czasem w roku – Świętami 

Bożego Narodzenia. Pomimo tego, że tak naprawdę trwają one zaledwie trzy dni – już w 

listopadzie, a nawet w październiku w sklepach pojawiają się świąteczne ozdoby. Na pół-

kach można zauważyć czekoladowe mikołaje wraz z bombkami oraz stojące obok nich 

znicze. Oddziałuje to na nas tak mocno, że budzi się w nas niepowtarzalny nastrój. Chce-

my przenieść się do przyszłości, zapominając o równie pięknym czasie, jakim jest jesień. 

Skąd w nas ten pośpiech? 

Wyżej wymienione święta to czas spędzony z rodziną oraz z dala od sprawdzianów, 

porannego wstawania – ogólnie od szkoły. Czas związany z odpoczynkiem, radością, bez-

troską. Czas, kiedy na wigilijnych stołach pojawia się jedzenie, na które czekamy cały rok. 

Nic dziwnego w tym, że chcemy, aby przyszedł on do nas jak najwcześniej wraz z tą wy-

jątkową atmosferą. Nie ma drugiego tak magicznego okresu w ciągu wszystkich dwunastu 

miesięcy. Drugą przyczyną pośpiechu jest to, iż to on jest stałym elementem współcze-

snych czasów, a więc pojawia się także przed Bożym Narodzeniem. Skutkiem jest to, że 

zapominamy o codziennych sprawach, ogólnie o teraźniejszości. Sami na własne życzenie 

odbieramy sobie niepowtarzalność dnia obecnego, myśląc o tym, co będzie dopiero za ja-

kiś czas. Gdy przychodzą święta, kłócimy się ze sobą niepotrzebnie, ponieważ jesteśmy 

tym zmęczeni, a na kolejną emisję „Kevina”w telewizji patrzymy z irytacją. Nie cieszymy 

się tym czasem, kiedy powinniśmy. Za to podczas prawdziwego okresu Bożego Narodze-

nia brakuje nam tej radości oraz ducha  świąt. 

Każdy się zgodzi z tym, że Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Przyspiesza-

jąc go, żyjąc przyszłością, zabieramy sobie jego niepowtarzalność. Nie możemy oczeki-

wać, iż ten czas będzie wypełniony czymś wyjątkowym, jeżeli będzie trwał kilka miesię-

cy. Magia zdarza się raz na jakiś czas oraz tylko wtedy przynosi ze sobą coś innego, niesa-

mowitego. Zastanówmy się, czy warto spieszyć się tak z przygotowaniami do świąt. Czy 

krótszy okres Bożego Narodzenia nie byłby bardziej prawdziwy, magiczny? 

 

 

 

Zizanna Pierańska 

Natalia Wilchowska 

Wiktoria Ferencowycz 
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Seriale 
 
   Cześć wam, ostatnio streściłem nadchodzące jeszcze w tym roku pre-
miery. Dziś natomiast sprawdzimy pierwszy miesiąc kolejnego. Co widać 
na horyzoncie i czy warto jest czekać? Przekonajmy się. 

 
 
      Zaczynając od pierwszego stycznia, napotykamy na nietypową historię Zbawiciela z 
Bliskiego Wschodu. Brzmi znajomo? Przed wami „Mesjasz”. Serial w reżyserii Michael’a 
Petroniego opowiada historie charyzmatycznego mężczyzny, który w niewyjaśnionych 
okolicznościach pojawia się w miejscach konfliktów, głosząc prawdę o miłości i pokoju. 
Na pytanie dlaczego, odpowiada, że tak nakazał mu jego ojciec. Sprawa jest na tyle tajem-
nicza, że rozwikłania jej podjęły się służby CIA. Agentka stara się przeprowadzić śledztwo, 
które ukazać ma prawdziwe oblicze tytułowego Mesjasza, premiera za 17 dni! 
 
 
 
       „[...] to jedna z najlepszych adaptacji moich książek!” - napisał Stephen King na 
Twitterze. „The Outsider” bo tak nazywa się serial i zarazem jedna z najlepiej sprzedają-
cych się powieści autora, opowiada nam o dziwnych okolicznościach związanych z brutal-
ną śmiercią chłopca i mocach, które są z nią powiązane. W rozwiązaniu zagadki, miejsco-
wemu detektywowi (Ben Mendelsohn) pomagać będzie Holy Gibney, (Cynthia Erivo) 
znana z trylogii King’a o detektywie Hodges’ie. Serial, a przynajmniej jego dwa pierwsze 
odcinki reżyseruje Jason Bateman, gwiazda „Ozark”. Musicie to zobaczyć, premiera 12 
stycznia w HBO Go! 
 
 
 
       Pierwszy miesiąc nowego roku zamknie „Ragnarok”. Lubiliście Chris’a ze „SKAM”? 
Świetnie, Herman Tømmeraas gra tam jedną z głównych ról (choć słyszałem, że ponoć 
pojawić ma się tez Magnus i Sonja). Serial opowiada o gwałtownych, klimatycznych 
zmianach, które zabijają planetę. Grupa przyjaciół nie ma wątpliwości, że całość zwiastuje 
nadchodzący Dzień Sądu - Ragnarök. 
Mówi się również o koncepcji, że bohaterowie porównani zostaną do nordyckich bogów 
(Thor, Baldur, Odyn), lecz są to jedynie wstępne teorie. Podana data mówi o 31 stycznia, 
chodzi mi oczywiście o serial! 
 
 
       W styczniu możemy na chwile, jeszcze usiąść przed ekranem i obejrzeć „Star Trek: 
Picard” czy trzeci sezon „Chilling Adventures of Sabrina”. Miesiąc zamknie nam drugi 
sezon „Diablero”. Jestem z nas dumny, że dotrwaliśmy do końca dzisiejszego artykułu, bo 
choć premiery są ciekawe, to wiemy, że aktualnie jedyne na co można czekać po premierze 
„Wiedźmina”, to drugi sezon.... „Wiedźmina”. Trzymajcie się ciepło w grudniowe noce, 
Wesołych Świąt! 

 
 

Kuba Mieczaj 
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Rok 2020 zapowiada się świetnie dla fanów kina!  

 
        Od dłuższego czasu, dostajemy informacje o ciekawych, nadchodzą-

cych premierach. Oto one: 

 

"1917" - Film w reżyserii Sam Mendesa, zdobywcy Oscara za American Beau-

ty, reżyser dwóch Bondów (SKYFALL i SPECTRE), który z artystycznego 

kina potrafi zrobić komercyjny hit, tym razem idzie na wojnę. Ten film ma 

szanse stania się hitem na miarę "Dunkierki" i "Szeregowca Ryana", które 

przybliża nam dramatyczne losy żołnierzy na froncie jednej z najbardziej trag-

icznych wojen w dziejach świata.  

Data premiery : 31 stycznia 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Birds of Prey"- Margot Robbie wcieli się ponownie w postać Harley Quinn. 

Tym razem w filmie całkowicie poświęconym jej postaci. Fabuła ma skupić 

się na okresie po rozstaniu z Jokerem. Po udostępnionych materiałach nie spo-

dziewamy się dobrego kina. 

Data premiery : 7 lutego 

 

 

 

Noworoczne premiery 
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"Bond 25" - Daniel Craig po raz ostatni wcieli się postać agenta 007 mimo te-

go, że  aktor zarzekał się, że nie powróci już do tej roli po "Spectre". Jesteśmy 

ciekawi tego jubileuszowego filmu o najsławniejszym agencie w historii Kina 

Data premiery : 25 lutego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ciche miejsce 2" - Ciche miejsce to jeden z "najgłośniejszych"  

horrorów 2018 roku. Niezwykle ciekawa fabuła i sposób kręcenia filmu, które-

go cała pierwsza połowa odbyła się w kompletnej ciszy, przypadła widzom do 

gustu. W sequelu filmu twórcy chcą niekoniecznie skupić się na dalszych lo-

sach rodziny Abbottów. Jesteśmy ciekawi, czym zaskoczy nas reżyser John 

Krasinski. 

Data premiery : 15 maja 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacper Bieniecki, Jakub Dąbrowski 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy panu Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu, 

innym pracownikom naszej szkoły, 

oraz wszystkim uczniom, 

cudownych Świąt Bożego Narodzenia, 

rodzinnego ciepła i wielkiej radości, 

pod żywą choinką zaś dużo prezentów, 

a w Waszych pięknych duszach wielu sentymentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek, 

oraz nadzieję na Nowy Rok 2020! 

 

Redakcja szkolnej gazetki „eLo” 

wraz z opiekunką: p. Iwoną Wilicką 

 

Wesołych Świąt! 
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