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SPIS TREŚCI
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Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia

składamy wszystkim uczniom i pracownikom 

szkoły serdeczne życzenia zdrowych, wesołych, 

spokojnych, bezpiecznych i szczęśliwych świąt! 

Niech nadchodzące dni będą inne niż zwykle, 

bez pośpiechu, zmartwień i smutku. 

Niech uśmiech i pogoda ducha Was 

nie opuszczają, a magiczna moc wigilijnego 

wieczoru napełni wasze serca miłością, 

radością i spokojem. 



Zima wita nas co roku 21 grudnia i zostaje z nami do 20 marca. Zwiastuje
nam ona coraz to niższe temperatury, opady śniegu, zwisające sople i
krótsze dni. 

Zimowe/ świąteczne piosenki:
*„Grudniowy”- LemOn
* „Dzień jeden w roku”- Czerwone Gitary
* „Od nieba do nieba”- Anna Wyszkoni
* „Last Christmas”- Wham!
* „Merry Christmas Everyone”- Shakin’
Stevens
* „All I Want For Christmas Is You”- Mariah
Carey
* „It's The Most Wonderful Time Of The Year”-
Andy Williams
* „Jingle Bell Rock”- Glee Cast
* „Let it Snow”- Dean Martin
* „Rockin' Around The Christmas Tree”-
Brenda Lee

Święta i obchody zimowe:
* Dzień Cukrowej Laski- 26 grudnia
* Dzień Piernika- 22 grudnia
* Dzień Korzeni Rodzinnych- 23 grudnia
* Dzień Gwiazdy Betlejemskiej- 12 grudnia 
* Dzień Anioła- 6 grudnia

Mikołajki: zwyczaje i tradycje 
w Polsce i na świecie

Zima 
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 Każda okazja, aby podarować bliskiej osobie drobny podarunek, jest
dobra. Dlatego moim zdaniem, nawet będąc dorosłym, wcale nie trzeba
rezygnować z obchodzenia mikołajek. Tradycja wręczania prezentów
występuje na całym świecie, jednak Mikołaj, w zależności od kraju,
regionu lub kultury,  może przybierać różne postaci i obdarowywać dzieci
w innym czasie. Bez względu na zwyczaje i tradycje, mikołajki na całym
świecie łączy jeden cel – szerzenie szczęścia i radości. Ta sama misja
przyświecała pewnemu biskupowi z Miry, na którego cześć świętujemy
mikołajki. 

Julia i Julia  
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Jak zrodził się zwyczaj rozdawania prezentów?
Zwyczaj wręczania dzieciom prezentów powstał w średniowieczu.
Zapoczątkowało go udzielanie stypendiów i zapomóg przez szkoły mające
za patrona św. Mikołaja. Z upływem lat zwyczaj ten przekształcił się w
obdarowywanie prezentami dzieci, a także wszystkich członków rodzin. 
 Wzmianki o św. Mikołaju przynoszącym prezenty z okazji swojego
święta są udokumentowane od XV wieku w źródłach polskich, czeskich,
austriackich, holenderskich, belgijskich i niemieckich. W różnych krajach
na całym świecie tradycje mikołajek są różne. Czasami różni je tylko data,
ale w niektórych państwach również gość z prezentami, który nie zawsze
ma postać pana z brodą.

Tradycja obchodów mikołajek w Polsce
 W Polsce mikołajki obchodzone są od XVIII wieku. Na początku
wręczaliśmy sobie tradycyjne bożonarodzeniowe podarunki, takie jak
pierniki i jabłka. Obdarowywaliśmy zazwyczaj bliskie nam osoby dorosłe.
Zwyczaj wręczania upominków dzieciom zaczął rozwijać się w Polsce
dopiero w XIX wieku. Najwcześniej prezenty zaczęły otrzymywać dzieci
mieszkające na dworach i w domach mieszczańskich. Na wsi, w domach
chłopskich, nie było tradycji obdarowywania dzieci prezentami w
mikołajki ani na Boże Narodzenie. Prezenty wiązały się za to z
konkretnymi etapami w życiu człowieka.  Obdarowywano dzieci z okazji
narodzin i ślubu. 

 Obecnie w Polsce w nocy z 5 na 6 grudnia Mikołaj zjawia się
niezauważony i zostawia podarunki pod poduszką, w bucie lub w dużej
skarpecie. 6 grudnia w wielu szkołach, domach kultury, parafiach i
miastach organizuje się wydarzenia upamiętniające postać Świętego
Mikołaja. Częstym zwyczajem jest publiczne wręczenie prezentów przez
mężczyzn przebranych za Mikołaja. 

Mikołaj przychodzi do nas również z upominkami w Wigilię Bożego
Narodzenia 
Wciąż istnieją jednak regiony, gdzie prezentami w ten dzień obdarowuje
Gwiazdka (Dolny Śląsk i Opolszczyzna), Gwiazdor (zachodnia i północno-
zachodnia Polska), Dzieciątko Jezus (Górny Śląsk), Aniołek (Małopolska i
Śląsk Cieszyński) lub Dziadek Mróz (region Puszczy Białowieskiej). 
  
Tradycja obchodów mikołajek na świecie 

Czechy i Słowacja 
 Święto, podobnie jak w Polsce, jest obchodzone 6 grudnia. Mikuláš, czyli
św. Mikołaj, zostawia prezenty w butach, które przygotowywane są przy
drzwiach lub na parapecie okien. Warto ozdobić swoje buty – legenda
głosi, że do piękniejszych butów Mikołaj wrzuca więcej prezentów. Święty
nie wchodzi przez komin ani przez drzwi. Zsuwa się po złotej nici, która
jest rozciągnięta między niebem a ziemią w towarzystwie anioła i czarta.
Towarzysze mają mu podpowiadać, kto zasłużył na prezenty, a kto był
niegrzeczny i należy mu się rózga. 



Niemcy 
 Niemieckie dzieci nazywają Mikołaja świątecznym gościem, czyli
Weihnachtsmann. Odwiedza domy dwa razy w roku: 6 grudnia zostawia
prezenty w butach lub specjalnych skarpetach mikołajkowych oraz w
Wigilię. Niemieckie dzieci mogą także otrzymać podarunek od Frau Berty,
która przypomina wyglądem włoską Befanę, ma wielkie stopy i długi nos.
Odstrasza swoją brzydotą. Zakrada się do dziecinnych pokoi przez
domowy komin i pozwala dzieciom zasnąć. Następnie zostawia prezenty
albo w kolorowych skarpetach, albo na parapetach i schodach.   
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Austria 
 W Austrii  mikołajki również obchodzone są 6
grudnia. Wraz z Mikołajem chodzi Anioł i
Krampus, którzy noszą ze sobą wielki zeszyt, w
którym zapisują, które dzieci były grzeczne, a
które niekoniecznie. W nocy przed przyjściem
Mikołaja dorośli i dzieci przygotowują i czyszczą
swoje buty. Mają nadzieję, że rano znajdą w nich
słodkości, orzechy i owoce. Jednym z
ważniejszych wydarzeń jest specjalna parada
Krampusów – Krampuslauf.  

Holandia 
 Odpowiednikiem naszego Mikołaja w Holandii jest Sinterklaas, który
przez większość roku mieszka w Hiszpanii. To właśnie stamtąd przybywa
do kraju statkiem z liczną grupą pomocników o czarnych twarzach,
zwanych „Czarnymi Piotrusiami”. Towarzyszy mu także biały koń o
imieniu Schimmel. Przemierza ulice, nie zapominając odwiedzić nawet
parę książęcą. Wszyscy muszą odpowiedzieć na pytanie, czy byli grzeczni
przez ostatni rok. I tak do 5 grudnia napełnia słodyczami buty dzieci
ustawione na parapetach okien. Natomiast w Wigilię prezenty dostają
wszyscy.
 
Belgia 
 W Belgii święty Mikołaj przychodzi w zależności od regionu kraju pod
dwoma różnymi nazwami. W północnej części kraju 6 grudnia dzieci
czekają z utęsknieniem na Saint Nicolas. W części walońskiej mówi się o
Pere Noel, który ma swojego towarzysza Pere Fouettard, czyli Czarnego
Piotrusia. I tu sprawa jest ciekawa, bo istnieje zwyczaj, że Pere Noel
najpierw przychodzi na rozeznanie. Pierwszy raz odwiedza dzieci 4
grudnia, żeby dowiedzieć się, czy były grzeczne. Dwa dni później, czyli 6
grudnia, przychodzi ponownie tym razem już z prezentami. Grzecznym
dzieciom przynosi upragnione zabawki i słodycze,  a niegrzecznym
wsadza gałązki do butów lub zostawia koszyczek z gałązkami przed
drzwiami wejściowymi. Dzieci, żeby przypodobać się Mikołajowi
pozostawiają marchewkę, a czasem sianko dla konia.  
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Dania
 Duńskie dzieci znajdują prezenty pod choinką w dzień Wigilii, a są
przynoszone przez postać zwaną Julemand – odpowiednik naszego,
Świętego Mikołaja. Ciekawy jest jednak zwyczaj nocy przedwigilijnej,  gdy
wręcza się znajomym drobne upominki, a dzieci częstuje małymi
pączkami, wypiekanymi w specjalnych brytfankach, z cukrem pudrem lub
konfiturami. Podaje się im również ryż gotowany na mleku z cukrem,
cynamonem i odrobiną masła oraz rodzaj świątecznego wina
wzmocnionego migdałami, rodzynkami i wanilią. 

Islandia
 W tym kraju panuje bardzo ciekawy zwyczaj otrzymywania drobnych
upominków już 13 dni przed Bożym Narodzeniem. Właśnie tego dnia do
domów, w których są dzieci, zaczynają przybywać Jólasveinar –
bożonarodzeniowy chłopcy pod postaciami sympatycznych trolli i
psotników w ludzkiej postaci. Całe szczęście, że obecnie są oni dużo
łagodniejsi niż kiedyś, są bowiem dziećmi Grýla i Leppalúði, czyli
strasznych trolli łapiących i zjadających niegrzeczne dzieci.
Bożonarodzeniowe trolle płatają różne figle i zabierają ludziom potrzebne
rzeczy np. świece czy jedzenie – co zostało odzwierciedlone w ich imionach
np. Złodziej Kiełbasek i Świeczkowy Facet. Dzieci znają jednak słabości
psotnych postaci i zostawiają wieczorem w butach potrzebne trollom
przedmioty. Kto był niegrzeczny, nie dostanie nic lub znajdzie surowego
ziemniaka w specjalnym bucie przygotowanym na prezenty. I tak przez 13
dni do Bożego Narodzenia islandzkie dzieci codziennie rano znajdują w
butach drobne upominki.

Szwecja
 W Szwecji Mikołaja zastępuje inna bajkowa
postać. Mianowicie jest to karłowaty skrzat Jul
Tomte. Początkowo nie był utożsamiany z Bożym
Narodzeniem. Miał jedynie pilnować domu w
czasie Wigilii, za co dostawał jedzenie. Prezenty
zaczął rozdawać dopiero w XIX wieku. Wkłada je
do skarpet zawieszonych przy kominku,
doczepiając karteczki z wierszowaną zagadką. Św.
Mikołaj zniknął tu w czasach reformacji, kiedy
aktywnie walczono z kultem świętych.

Finlandia – tam, gdzie mieszka święty Mikołaj
 Joulupukki, czyli św. Mikołaj zamieszkuje Laponię – to właśnie tam
znajduję się znana na całym świecie wioska św. Mikołaja. W święta
rozwozi on prezenty grzecznym dzieciom. Za pomocą magii i reniferów,
którzy prowadzą jego sanie – unosi się nad ziemią, by tak szybciej
dostarczyć prezenty wszystkim dzieciom. Przez cały rok do świąt
otrzymuje listy z całego świata, w których są zawarte życzenia. Jego
fabryka elfów pomaga mu w przygotowaniu do świąt: zbierają i pakują
prezenty, odpowiadają na listy. 
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Italia
 We Włoszech istnieje zwyczaj przynoszenia prezentów przez złośliwą
czarownicę, która nazywana jest La Befana. Lata na miotle, ma odrażający
wygląd i przynosi dzieciom prezenty w nocy z 5 na 6 stycznia, czyli w
święto Trzech Króli. Niegrzeczne dzieci boją się tego dnia, bo Befana może
zostawić im w skarpecie czosnek, cebulę albo popiół zamiast
upragnionych prezentów. Grzeczne dzieci spokojnie mogą oczekiwać
swoich prezentów. Zanim pójdą spać,  kładą na stole owoce cytrusowe
oraz nalewają kieliszek wina, aby mieć względy u Befany. Według legendy
złośliwa czarownica chciała powitać na świecie Dzieciątko Jezus, ale
zabłądziła po drodze i od tamtego czasu lata na miotle i wrzuca przez
komin prezenty do każdego domu, gdzie mieszka dziecko, w nadziei, że
właśnie tam znajduje się mały Jezus.

Hiszpania
 Dzieci w tym kraju otrzymują prezenty w
dniu 6 stycznia. Przynoszą im je Trzej
Królowie zwani Los Reyes Magos: Kacper,
Melchior i Baltazar. Na strudzonych podróżą
mędrców czeka przygotowany przez
domowników kieliszek sherry, a na ich
wielbłądzich wierzchowców marchewka. W
pustych skarpetach, które zawieszają przy
łóżku lub kominku, dzieci znajdują słodycze.
Jeśli zaś były niegrzeczne - otrzymują un
trozo de carbón, czyli kawałek cukru
przypominający bryłę węgla.

Francja
 We Francji, zamiast Świętego Mikołaja, prezenty wręcza zupełnie
świecka postać zwana Pere Noel, czyli Bożonarodzeniowy Ojciec, którego
atrybutem również jest biała broda. Dawniej robił to 6 grudnia, jednak
obecnie przychodzi do dzieci tylko w Wigilię. Co ciekawe, bardziej znany i
kojarzony przez francuskie dzieciaki z Bożym Narodzeniem jest święty
Marcin. Według legendy zgubił on kiedyś osła i nie umiał go odszukać. Na
szczęście pomogły mu dzieci – znalazły osła, a w nagrodę św. Marcin
podarował im ciasteczka, a konkretniej przemienił ośle bobki w
ciasteczka. Na pamiątkę tego zdarzenia rokrocznie dzieci zabierają na
wydmy lampiony, a następnie wraz ze św. Marcinem udają się na ulice
miast. Tam dostają pyszne bułeczki. 

Na wschodzie – Dziadek Mróz

Rosja i Białoruś
Dzieci w Rosji i na Białorusi odwiedza Dziadek Mróz, świecki
odpowiednik świętego Mikołaja, ze swoją pomocnicą Śnieżynką, która
jest jego wnuczką. 
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 Przychodzi w dzień Nowego Roku. Choć tradycja
obchodzenia wspomnienia św. Mikołaja wywodzi
się z tradycji wschodnich kościołów, współczesny
rosyjski Dziadek Mróz różni się od naszego
Mikołaja. Jest to wysoki, starszy, ale pełen wigoru
mężczyzna z długą brodą, nierzadko do kolan.
Może być ubrany nie tylko w czerwony, ale też
błękitny lub srebrny kożuch przepasany sznurem, a
jego futrzana czapka pozbawiona jest pompona. Na
nogach ma walonki, a w dłoni trzyma kostur. Jego
sanie po ziemi ciągną konie. Do domu wchodzi
zawsze przez drzwi, a nie przez komin. Za jego
oficjalną rezydencję uważa się miasto Wielki Ustiug
w północnej Rosji, ale ma on też swoją siedzibę na
Białorusi, w Puszczy Białowieskiej.

Mikołaj popularny na całym świecie
 Fascynacja kulturą zachodu sprawia, że tradycje mikołajkowe pojawiają
się także w krajach  Dalekiego Wschodu. Mają one jednak charakter
świecki.

 W Syrii dzieci odwiedza świąteczny wielbłąd, który 1. stycznia roznosi
prezenty. Najmłodsi ustawiają dla niego przed domem miseczki z wodą i
owsem

 Święty Mikołaj w Chinach jest znany jako Staruszek Bożonarodzeniowy. 

A gdzie żona?
 Warto też wspomnieć o żonie św. Mikołaja, która wypieka herbatniki i
pomaga mu w przygotowaniu zabawek i rozdawaniu prezentów. Pani
Mikołajowa ma wiele imion: Jessica, Layla, Annette, Emma, Mary albo
Marta.
 
 Prezentowa magia jest znana na całym świecie. Nieważne, czy prezenty
przynosi Mikołaj, Wiedźma, wielbłąd albo skrzat Jultomte. Liczy się magia
tego okresu i pamięć o bliskich osobach, która wywołuje ciepło w sercu i
uśmiech na twarzy.

A Wy jak obchodzicie 6 grudnia?

Święta
12 potraw wigilijnych:
1. barszcz czerwony z uszkami 2. pierogi z kapustą i grzybami 3. ryba po
grecku 4. karp smażony 5. kutia 6. kapusta z grzybami 7. zupa grzybowa 8.
śledzie 9. kompot z suszu 10. makowiec 11. groch z kapustą  12. paszteciki z
kapustą i grzybami

Majka



Tradycje świąteczne w Polsce:
 wspólne ubieranie choinki, otwieranie przy niej prezentów
 zostawianie jednego wolnego miejsca dla nieznajomego gościa
 sianko pod obrusem
 12 potraw wigilijnych
 dzielenie się opłatkiem 
 czekanie na pierwszą gwiazdkę przed zjedzeniem uczty wigilijnej
 wspólna modlitwa
 wspólne kolędowanie 

Najstarsza polska kolęda:
Najstarszą polską kolędą związaną ze Świętem Bożego narodzenia jest
„Zdrow bądź, krolu anjelski. Pieśń religijna powstała w roku 1424, jej tekst
zapisany został w kazaniu Jana Szczekny. Autor kazania był
spowiednikiem królowej Jadwigi i mnichem cysterskim. Została ona
przetłumaczona z łacińskiego lub czeskiego oryginału „Ave rex
angeleorum”.

Najpopularniejsze polskie kolędy:
 „Cicha noc, święta noc”
 „Do szopy, hej pasterze”
 „Lulajże Jezuniu”
 „Mędrcy świata, monarchowie”
 „Dzisiaj w Betlejem”
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Święta w klasie – co przygotować
koledze/koleżance jako prezent? 
Witajcie uczniowie! 
Jedną z tradycji zbliżających się świąt jest obdarowywanie się prezentami.
Zapewne w Waszej klasie również istnieje taka tradycja. Wiemy z
własnego doświadczenia, że często może być to uciążliwe.
Przygotowałyśmy dla Was listę prostych pomysłów na prezent - zarówno
dla dziewczyn, jak i dla chłopców. Każda z propozycji jest ogólnodostępna,
więc nie musicie się martwić o to, gdzie je znajdziecie. Mamy nadziej, że
komuś z was przydadzą się te pomysły, a przygotowanie prezentu sprawi
Wam przyjemność.  

 Prezenty dla kolegów 
 
Męska biżuteria - ostatnimi czasy stała
się bardzo popularna i bardzo lubiana
przez mężczyzn. To świetnym dodatek i
uzupełnienie  stylizacji. Jest ona
ogólnodostępna, np. w sieciówkach.

Julia i Julia  
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Przydatne gadżety -  Może być to na
przykład ozdoba do pokoju, bądź podkładka
pod myszkę. Fajnym rozwiązaniem będzie
również humorystyczna rzecz, która
pozytywnie kojarzy nam się z daną osobą.

Doładowanie do gry – nie od dziś wiemy, że wielu
chłopców lubi grać w gry. Dlatego jeśli znamy daną
osobę trochę lepiej i wiemy, w jaką grę gra,
doskonałą opcją będzie taki dodatek.

Prezenty dla koleżanek

Karty podarunkowe- Idealnym prezentem
będzie karta podarunkowa do wybranego
sklepu. Osoba może kupić sobie, co chce lub
czego potrzebuje, według własnych upodobań.

Ozdoby świąteczne- uniwersalny prezent, który
uzupełnia przestrzeń w pomieszczeniach i nadaje
świątecznego klimatu.

Herbaty- liściaste herbaty to dobry prezent na
okres zimowy. Najlepiej wybrać klasyczny smak
np.  zielona lub czarna, aby trafić w gusta osoby
obdarowanej.

Święty Mikołaj – historia prawdziwa
 Legenda o Świętym Mikołaju oparta jest na dziejach dwóch postaci, których
historie na przestrzeni wieków zlały się w jedną opowieść: Mikołaja z Miry
oraz Mikołaja z Syjonu. Obaj Panowie pochodzili z tego samego regionu w
Turcji. Obecnie jednak w legendach i opowieściach wspomina się już tylko
imię jednego z nich, a mianowicie Mikołaja z Miry.

Sandra i Magda
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  Istnieje wiele różnych opowieści związanych z
postacią Świętego Mikołaja, z których niektóre
oparte są na prawdziwych wydarzeniach, a inne
zostały najzwyczajniej w świecie zmyślone.
Wiadomo, że Mikołaj z Miry urodził się w
tureckim mieście Patara około 270 roku. Był
jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, którzy
gorąco prosili Boga o potomstwo. W wieku 19 lat
przyjął święcenia kapłańskie, a następnie został
mianowany biskupem Miry. Rodzice pozostawili
mu wielką fortunę, którą za życia dzielił się z
biednymi, nie ujawniając swojej tożsamości.
Zazwyczaj pomagał potrzebującym w nocy, aby
nie rozpoznano go w ciemności.

Uchronił przed śmiercią trzech chłopców, skazanych za drobne
przestępstwa poprzez wstawiennictwo u cesarza Konstantyna I
Wielkiego;
Dzięki wytrwałej modlitwie uratował marynarzy podczas sztormu na
morzu;
Ocalił miasto od głodu;
Wskrzeszał zmarłych.

  

 Legendy związane ze Świętym Mikołajem

Niektóre legendy opowiadają o wydarzeniach, w których Święty Mikołaj
miał pomagać potrzebującym i dokonywać cudów. Na przykład:

 Zmarł 6 grudnia w Myrze między 345 a 352 rokiem. Po swojej śmierci
został kanonizowany przez Kościół Katolicki i dziś najczęściej określany
jest mianem Świętego Mikołaja. Jego relikwie znajdują się we włoskim
mieście Bari. Jest patronem panien na wydaniu, piekarzy, żeglarzy,
mieszczan, ubogich, dzieci, uczniów, rolników i wielu innych. Święty
Mikołaj jest patronem wielu miast i krajów na całym świecie, m.in.:
Bydgoszczy, Elbląga, Głogowa, Berlina, Bari, Albanii, Grecji, Rosji.
Poświęcono mu wiele świątyń. Zaliczany był do Czternastu Świętych
Wspomożycieli. W Bizancjum jego odpowiednikiem był św. Bazylii, który
rozdaje dzieciom prezenty 1 stycznia. 
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Atrybuty biskupa z Miry
W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest z brodą, w szatach biskupa
rytu łacińskiego lub greckiego, z mitrą i pastorałem. Najczęściej w jednej
ręce trzyma księgę, a drugą wykonuje gest błogosławieństwa. Wśród jego
atrybutów występują rekwizyty z legend – między innymi trzy złote kule,
trzy jabłka, trzy sakiewki, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku,
kotwica czy okręt. Jest też często przedstawiany w towarzystwie innych
świętych, zwłaszcza Marii z Dzieciątkiem lub Anny Samotrzeciej.

 Po świętym Mikołaju pozostała do naszych czasów pamięć, że czynił
dobro bez rozgłosu, chcąc bezinteresownie pomagać innym, nie oczekując
nic w zamian. Wiara w świętego Mikołaja to zatem wiara w to, że dobroć i
miłość na stałe goszczą w ludzkich sercach.

Ciekawostka
 W Polsce kult świętego zadomowił się za sprawą królowej Rychezy, żony
Mieszka II. Władczyni, spokrewniona z bizantyjskimi cesarzami,
przywiązanie do biskupa Miry modnego na dworze w Konstantynopolu
przejęła od swojej babki, Teofano. Dopiero wraz z przybyciem Rychezy
nad Wisłą rozpoczyna się kult Mikołaja i powstają z jej fundacji świątynie
pod jego wezwaniem.

Skąd się wzięła tradycja mikołajek?
 Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia. Na pamiątkę tego dnia obecnie
obchodzone są mikołajki. Współczesne święto obchodzone jest w dniu
imienin Mikołaja.
Święty Mikołaj dzisiaj
 Jego wizerunek mocno się zmieniał na
przestrzeni wieków. Dawniej wygląd świętego
Mikołaja przypomniał pradawny strój biskupa:
długie szaty, laska pasterska, mitra na głowie.
Obecnie niektórzy próbują powrócić do dawnego
stroju Mikołaja, ale swój obecny wizerunek jako
sympatycznego staruszka z siwą brodą i wielkim
brzuchem w biało-czerwonym wdzianku, a także
dużym workiem prezentów zawdzięcza kampanii
marki Coca-Coli z lat trzydziestych XX w. Często
mówi się, że Mikołaj Coca-Coli nosi czerwony
płaszcz, ponieważ to kolor koncernu. Prawda jest
jednak taka, że takie wyobrażenie istniało dużo
wcześniej, jeszcze przed powstaniem
popularnego koncernu słodkiego napoju, a
dowodzi tego wiersz Clementa C. Moore’a
„Wizyta Świętego Mikołaja”, który został
opublikowany w 1823 roku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ikonografia_chrze%C5%9Bcija%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitra_(nakrycie_g%C5%82owy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pastora%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atrybut_(sztuka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Anna
https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/rycheza-1063/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/mieszko-ii-lambert-990-1034/


 I chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że sympatyczny staruszek w
saniach, ciągniętych przez renifery, niestety nie istnieje, to nie
wyobrażamy sobie świąt bez tej postaci.

Dlaczego skarpety i buty?
 Tradycja obdarowywania prezentami bazuje na jednej z najciekawszych
legend o Świętym Mikołaju. Mówi ona, iż Mikołaj pewnego wieczoru
przechodził obok domu pewnego mieszkańca Patary, który popadł w
skrajną nędzę i jego córki nie miały w związku z tym perspektywy
zamążpójścia. Z braku pieniędzy postanowił sprzedać swoje córki do
domu publicznego. Chcąc uratować panny przed ciężkim losem, pod
osłoną nocy przyszły biskup wrzucił przez komin trzy woreczki z
pieniędzmi, które wpadły prosto do pończoch i butów pozostawionych do
osuszenia przy kominku. Stąd właśnie wziął się zwyczaj wieszania
skarpetek oraz wystawiania butów na Mikołajki. 

Ciekawostka
 Ten szlachetny postępek był inspiracją dla ks. Piotra Skargi do założenia
przy Bractwie Miłosierdzia tzw. ,,Skrzynki św. Mikołaja” na posagi dla
ubogich i cnotliwych panien, aby z powodu ubóstwa nie zeszły na złą
drogę: ,,broniąc czystości pieniędzmi, zaopatrzeniem, jałmużną, za którą
odpłata lepsza niźli żebraki karmić”. Fundusz istniał jeszcze na początku
XX w.
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 Świąteczne pyszności
Święta to zawsze dobry moment, żeby chwilowo zrezygnować z diety oraz
zrobić i zjeść słodkie przekąski. Dlatego przedstawię Wam kilka pomysłów
na dopełnienie zimowego wieczoru.
 Tarta czekoladowa
 
 Możecie ją przyrządzić jako duże ciasto lub w mniejszej wersji - tarteletki.
Jest to klasyczna masa czekoladowa w kruchym cieście o smaku piernika,
więc na pewno doda swoim smakiem i wyglądem świątecznego nastroju!

➔SKŁADNIKI
➔   1 porcja kruchego ciasta słodkiego* + po 1
łyżce kakao i przyprawy piernikowej
➔150 ml śmietanki 30%
➔1 łyżka amaretto lub aromatu migdałowego
➔250 g czekolady lekko gorzkiej 50%
➔50 g masła
➔5 łyżek powideł lub żurawiny
➔dekoracja: np. pierniczki, żurawina,
posypka, cynamon

Majka 
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 ➔PRZYGOTOWANIE
➔   Przygotować ciasto kruche słodkie zgodnie z tym przepisem, dodając
do mąki kakao oraz przyprawę piernikową. Upiec jak w przepisie.
➔   Na spodzie rozsmarować powidła lub żurawinę.
➔   Przygotować krem czekoladowy: czekoladę połamać na kosteczki.
Zagotować śmietankę i przelać do czystej miski. Dodać amaretto oraz
połamaną czekoladę. Mieszać do rozpuszczenia i uzyskania jednolitej
masy.
➔   Dodać pokrojone w kostkę masło i mieszać do jego rozpuszczenia.
➔Masę wyłożyć na spód i odstawić na kilka godzin do stężenia (nie musi
być lodówka). Udekorować ozdobami.

 Przygotowanie ciasta kruchego słodkiego:

➔ SKŁADNIKI
➔   150 g mąki pszennej
➔szczypta soli
➔3 łyżki cukru
➔1 łyżka cukru wanilinowego
➔100 g masła w temp. pokojowej
➔2 żółtka
➔1 łyżeczka zimnej wody

➔ PRZYGOTOWANIE
➔   Do miski lub na stolnicę wysypać mąkę, dodać sól i zrobić wgłębienie.
Dodać do niego cukier, żółtka, wodę oraz wanilię, wymieszać czubkami
palców. Dodać masło i szybko wymieszać z resztą składników.
➔   Łopatką zagarniać mąkę do wgłębienia i zagniatać opuszkami palców,
aż powstaną okruchy kruszonki. Można też użyć miksera i końcówki do
ciasta kruchego - łopatki.
➔   Zagnieść szybko gładkie ciasto, starając się jak najmniej dotykać go
dłońmi. Ulepić kulę, zawinąć w pergamin i schłodzić w lodówce przez co
najmniej 30 minut (max 24 godziny).
➔   Jeśli ciasto leżało w lodówce dłużej niż 1 godzonę, przed wałkowaniem
wyjąć je 10 minut wcześniej z lodówki.
➔   Aby rozwałkować ciasto należy wyłożyć je na oprószoną mąką stolnicę.
Wałkować oprószonym mąką wałkiem od środka, przekręcając placek o 45
stopni, aż powstanie koło o średnicy 30 cm i równej grubości. W trakcie
wałkowania unikać dotykania ciasta palcami.
➔   Aby wyłożyć formę o średnicy 23 cm ciastem, należy unieść placek na
wałku, położyć na formie i rozwinąć. Zrobić kulkę z resztek ciasta i tą
kulką dociskać placek do dna i krawędzi formy. Przyciąć ciasto na
krawędzi.
➔   Tak przygotowane ciasto można upiec od razu lub trzymać w lodówce
pod przykryciem do 24 godzin.
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 ➔Aby podpiec ciasto, należy ustawić piekarnik do 200 stopni C. Na cieście
położyć arkusz pergaminu i obciążyć go ceramicznymi fasolkami do
pieczenia lub zwyczajnie suchą fasolą.
➔Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 10 - 15 minut, potem zdjąć
pergamin z obciążeniem i piec przez kolejne ok. 10 minut lub do czasu aż
ciasto zacznie odchodzić od brzegów formy.

 Tarta z żurawiną i białą czekoladą

 SKŁADNIKI
➔ SPÓD
➔ 200 g ciastek kruchych lub owsianych
➔80 g masła

➔ ŻURAWINA
➔   200 g świeżej żurawiny + do dekoracji
➔50 g cukru

➔ KREM
➔   125 ml śmietanki 30% lub 18%
➔   200 g białej czekolady
➔250 g mascarpone

PRZYGOTOWANIE
➔SPÓD
➔    Ciasteczka dokładnie zmiksować w malakserze lub rozdrabniaczu z
dodatkiem roztopionego masła.
➔   Masę wyłożyć do metalowej formy na tartę (najlepiej z wyjmowanym
dnem) o średnicy ok. 23 cm, mocno docisnąć do spodu i boków. Podpiekać
przez ok. 8 - 10 minut w 180 stopniach C, a następnie ostudzić (można
pominąć pieczenie, jeśli nie mamy piekarnika i zamiast tego wstawić spód
do lodówki).
➔ ŻURAWINA
➔Umieścić żurawinę w rondlu wraz z cukrem. Gotować przez około 10 - 15
minut bez przykrycia, aż owoce się rozpadną i całość się zagęści. W
międzyczasie od czasu do czasu zamieszać i skropić wodą, gdyby żurawina
przywarła do dna. Ostudzić.

➔ KREM
➔   Śmietankę zagotować, odstawić z ognia, dodać połamaną na kosteczki
czekoladę i mieszać do całkowitego rozpuszczenia. Całkowicie ostudzić
(np. w garnku z zimną wodą).
➔   Mascarpone ubijać przez około minutę mikserem aż zwiększy swoją
objętość. Dodać je do ostudzonej czekolady w 3 partiach, za każdym razem
krótko zmiksować do połączenia się składników.
➔Wyłożyć na warstwę żurawiny i wstawić do lodówki na około 2 godziny.
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Bułeczki z nadzieniem makowym 
     
SKŁADNIKI
➔   CIASTO
➔   500 g mąki pszennej
➔3/4 szklanki (190 ml) mleka
➔50 g świeżych drożdży lub 14 g instant
➔2 jajka
➔1/2 szklanki (120 g) cukru
➔   70 g masła (miękkiego)

➔NADZIENIE
➔   400 g masy makowej
➔1 jajko

➔ LUKIER
➔sok z 1/3 cytryny
➔ok. 2/3 szklanki cukru pudru

PRZYGOTOWANIE
➔ CIASTO
➔Odmierzyć i przygotować wszystkie składniki. Mąkę przesiać do dużej
miski. Mleko podgrzać (ma być ciepłe, letnie, ale nie gorące).
➔Drożdże świeże dokładnie rozetrzeć z łyżką cukru (do rozpuszczenia),
następnie dodać 2 łyżki mąki oraz 1/3 ilości mleka, wymieszać i odstawić
do wyrośnięcia na ok. 10 minut.
➔Drożdże instant wsypać do ciepłego mleka, wymieszać i odstawić na 5
minut.
➔Do miski z mąką dodać resztę cukru oraz rozczyn ze świeżych drożdży +
resztę mleka (lub mleko z drożdżami instant).
➔Wbić jajka i wszystko wymieszać powoli łyżką. Dodać miękkie masło i
ponownie wymieszać.
➔Całość dokładnie wyrabiać przez ok. 15 minut, aż składniki dokładnie się
połączą, a ciasto będzie gładkie, elastyczne i zacznie odchodzić od ścian
misy lub rąk jeśli wyrabiamy ręcznie.
➔Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na ok. 1 i 1/2 godziny do
wyrośnięcia.
 
➔ NADZIENIE
➔Jajko ubijać przez 3 minuty, następnie wymieszać z masą makową.

➔ FORMOWANIE I PIECZENIE
➔   Wyrośnięte ciasto wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką i wygniatać
przez chwilę, pozbywając się pęcherzy powietrza.
➔   Podzielić na 2 części i każdą rozwałkować na prostokąt 30 x 20 cm.
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➔Na każdym placku rozsmarować nadzienie makowe aż po same brzegi.
Ciasto zwinąć wzdłuż dłuższego boku, następnie każdy wałek pokroić w
poprzek na 8 kawałków. W środek każdego kawałka wcisnąć trzonek
drewnianej łyżki (zobacz zdjęcia powyżej).
➔   Bułeczki ułożyć na 2 blaszkach wyłożonych papierem do pieczenia z
zachowaniem odstępów.
➔   Wierzch posmarować roztrzepanym z mlekiem jajkiem i odstawić do
wyrośnięcia na ok. 30 minut w ciepłe miejsce bez przeciągów.
➔   Pierwszą blachę drożdżówek wstawić do nagrzanego do 180 stopni C
piekarnika i piec przez ok. 15 minut. Następnie upiec drożdżówki z drugiej
blaszki.
➔Po upieczeniu i przestudzeniu udekorować lukrem: podgrzać sok z
cytryny, odstawić z ognia, dodać cukier puder i wymieszać.

Czego (możesz) słuchać w zimę - czyli
pięć albumów, których przesłuchanie
nie będzie takie samo przed zimą
i po niej
Zima to wyjątkowy i osobiście mój ulubiony okres roku. Znajduję w
niej swego rodzaju spokój, nie do końca prosty do opisania klimat
wiążący się z szybko zapadającym zmrokiem oraz śniegiem za
oknem i niską temperaturą. To też okres, w którym możemy
poświęcić więcej czasu pasjom takim jak muzyka. Skupić się na nich
w większej mierze i czerpać to, co najlepsze. Na tej liście chciałbym
przedstawić pięć albumów, które osobiście utożsamiam z zimą i
które właśnie teraz cieszą moje ucho najbardziej. Zanim zacznę,
muszę też zaznaczyć, że nie jest to forma rankingu. Płyty ustawione
są w kolejności losowej. I najważniejsze. Wszystko co o nich powiem,
to tylko i wyłącznie MOJA opinia. Zapraszam do lektury. 

Karolina Hyla 
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 Horse jumper of love - Horse Jumper of love 
Horse jumper of love to niecieszące się dużą popularnością trio z Bostonu.
Zespół prezentuje nowoczesny "slow rock", który, jak sama nazwa mówi,
spowalnia rockową muzykę i wykorzystuje instrumental w dużo
spokojniejszy sposób niż podstawa gatunku. Taki też jest album -
spokojny, ale nie nużący czy też monotonny. Usłyszeć na nim możemy
nawet wykorzystanie ambientu (o którym więcej potem) np w piątym
tracku płyty - "I Want to Paint Horses... And to Have a Horse". Utwory są
bardzo oniryczne i pozwalają odłączyć się od rzeczywistości w
pozytywnym tych słów znaczeniu. Pomaga w tym również duża
symboliczność tekstów np. - tu zacytuję: "There was a night when my view
of the whole world changed with a crack of an egg shell". Liczę po cichu, że
zespół zyska w przyszłości większy rozgłos, bo zdecydowanie na to
zasługuje. Może ktoś powiększy rzeszę fanów dzięki temu tekstowi. Taką
mam nadzieję.

Najlepsze utwory: Orange peeler, Ugly brunette, I Want to Paint Horses...
And to Have Horses

The Cure – Disintegration
The Cure to formacja już zdecydowanie bardziej znana, można by rzec -
mainstreamowa. Płyta Disintegration została stworzona w roku 1989, czyli
w momencie, który według wielu fanów (i nie tylko) był dla zespołu
szczytowy, jeśli chodzi o poziom twórczości. Sam zgadzam się z tym
stwierdzeniem, bo "Disintegration" jest moim ulubionym krążkiem z ich
dyskografii. Frontman i zdecydowanie najbardziej rozpoznawalna figura
w zespole - Robert Smith z powodu braku satysfakcji ostatnim okresem
funkcjonowania zespołu postanowił mieć największy wpływ na proces
twórczy i zadbał o mroczny styl, który jest dla The Cure bardzo
charakterystyczny i tworzy w pewnym sensie całkiem oddzielny gatunek
muzyczny. Ten korzysta i czerpie z muzyki tak różnorodnej, że czasem
można by stwierdzić, że niemogącej współistnieć - np. pop-rock i goth-
rock. 
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Odsłuch "Disintegration" kojarzy mi się z poczuciem wyobcowania, czymś
w rodzaju przebywania w pustej, spokojnej przestrzeni, której atmosferę
możemy poczuć już w pierwszym utworze "Plainsong", który uspokaja
dźwiękiem dzwonków wietrznych (chodzi oczywiście o te wiszące w
niektórych domach czy sklepach "instrumenty", które pod wpływem
lekkiego wiatru wydają z siebie delikatne, spokojne dźwięki). Album mimo
melancholijnego i może nawet nieco depresyjnego klimatu pozwala
odczuć spokój i komfort w obcowaniu z muzyką, przez co tworzy bardzo
ciekawą całość. 

Najlepsze utwory: Disintegration, Plainsong, Lovesong, Homesick

Radiohead – Ok Computer
Nazwałem The Cure zespołem mainstreamowym, jednak Radiohead
uplasowałbym pod względem popularności jeszcze poziom wyżej. Ok
Computer to jeden z największych rockowych albumów w historii,
prezentujący alternatywny i awangardowy odłam gatunku. Tę pozycję
powinien znać raczej każdy, komu temat muzyki nie jest obojętny. Jeśli
nie, to jest to doskonała okazja, żeby się z nią zapoznać, bo ze względu na
swoje brzmienie płyta musiała się według mnie tutaj znaleźć. Ok
Computer było w 1997 r. (rok wydania) czymś całkiem nowym.
Gigantyczny zwrot dla zespołu i całego świata rockowej muzyki wzbudził
wielkie zainteresowanie, był po prostu czymś nowym, świeżym.
Radiohead odeszło od typowych gitarowych brzmień na rzecz
eksperymentowania z muzyką, przekazania jeszcze większej ilości emocji
i nastroju z pomocą dźwięku. Instrumental nie miał być tylko tłem dla
tekstu, w którym ulokowany był przekaz, ale miał wciągać i przekazać to
samo nawet bez niego. Jeśli o przekazie mowa, album jest swoistym
komentarzem na temat funkcjonującego w tamtym czasie świata, ale
myślę, że mimo upływu czasu jest bardzo aktualny. Mówi o
konsumpcjonizmie, o ludziach, którzy patrzą tylko na swoje stopy i
interesują tylko tym, co z nimi związane, o spowodowanej tym wszystkim
chęci wyalienowania i w końcu o wszechobecnym hałasie, o którym
wymowną opinię usłyszymy w drugim utworze płyty - "Paranoid
Android".
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"Please could you stop the noise? I'm trying to get some rest". To właśnie
esencja Ok Computer - chęć zmiany. W tym przypadku i muzycznie, i w
przekazie - na lepsze. 
Najlepsze utwory: wszystkie, bez wyjątku

Aphex Twin - Selected ambient works vol. II 
Aphex Twin, właściwie Richard David James, to postać unikatowa, dziwna
i na pewno bardzo znaczącą w świecie muzyki, zwłaszcza elektronicznej.
Muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista, producent. Od 1985 r.
(oficjalnie) samodzielnie i niezależnie w kwestii twórczości wydaje
muzykę ambientową, IDM, acid techno, drum'n'bass czy też muzykę
eksperymentalną (to tylko kilka z gatunków, w zakresie których się
"porusza"). Mały fun fact na temat artysty... Nienawidzi swojej twarzy,
nawet na tyle, aby samego siebie nazywać najbrzydszym człowiekiem na
świecie. Selected ambient works Vol. II to drugie z jego wydań i
kontynuacja Selected ambient works. Dwadzieścia cztery utwory
abstrakcyjnych, wręcz nierealnych dźwięków, które o ile naprawdę się na
nich skupimy, pozwalają odnaleźć w muzyce coś wyjątkowego. To całkiem
odmienna - niż poprzednie i następna - pozycja i wydaje mi się, że
również najtrudniejsza do interpretacji, głównie z racji braku wokalu i co
za tym idzie jakiegokolwiek tekstu (ambient to właściwie luźna
nielinearna kompozycja dźwięków). Myślę jednak, że można to uznać za
zaletę tego dzieła, bo każdy zrozumie i przeżyje je na swój sposób. Jest to
też album najmniej "przyjemny" ze wszystkich i nie każdemu przypadnie
do gustu, bo większość utworów (i to nie tylko moja opinia) brzmi jak
wyjęte z sennego koszmaru, jednak właśnie to czyni go wyjątkowym i
wartym sprawdzenia, bo a nóż widelec akurat stwierdzisz, że takiego
muzycznego przeżycia ci brakowało. Polecam odsłuch przy pomocy
słuchawek, najlepiej w domu bądź na spacerze, łącząc towarzyszącą
muzykę z otoczeniem. Najlepsze utwory: najlepiej słuchać jako całość, ale
osobno polecam też #1, #3, #7, #9, #13 , #17, #24



IDLES - CRAWLER

IDLES to brytyjsko-irlandzki zespół punkowy zajmujący się również post
punkiem, modern rockiem, hardcore punkiem czy też indie. CRAWLER to
najnowsza płyta w ich dyskografii i moim zdaniem jedna z najlepszych,
które ukazały sie w 2021 roku w ogóle. Zdania krytyków i ludzi, którzy
postanowili wyrazić swoją opinię w internecie, są podzielone jednak w
jednej kwestii, wszyscy łącznie ze mną się zgadzają. Okładka jest idealna.
Album opisałbym jako chłodny, ciężki, głośny, instrumentalnie dość
prosty i surowy. Nie przeszkadza to jednak w stworzeniu różnorodnej i
wyjątkowej całości. Każdy utwór nasiąknięty jest emocjami: gniewem,
euforią, ulgą. Przekazane są raz w sposób spokojny, monotonny, by w
następnym lub nawet tym samym utworze ukazać się za pomocą krzyku.
Ważną cechą w muzyce IDLES jest rytmiczność i w CRAWLER jest ona
bardzo odczuwalna, zwłaszcza w utworach "The New Sensation" i "The
Lights Come On". Co ciekawe, w produkcji albumu dla zespołu już po raz
drugi brał udział Kenny Beats kojarzony raczej ze współpracą z raperami i
ogólnym działaniem w świecie hip-hopu i myślę, że miało to duży wpływ
na wspomnianą rytmiczność. Zresztą hip-hopowe powiązania to w
przypadku IDLES nic nowego, bo jakiś czas przed wydaniem omawianego
albumu stworzyli singiel - "Model Village", we współpracy z moim
ulubionym raperem - Slowthaiem. Również bardzo polecam. 
Najlepsze utwory: MTT 420 RR, The Beachland Ballroom, Crawl!,
Progress
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Szadź - Scourge of being
Bonusowo. Tu bez opisu, bo poziom twórczości
mówi sam za siebie.

Jan Kasperek
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Za nami już pierwsze miesiące w nowej szkole. Odkąd wkroczyliśmy w
nowy etap naszego życia, trzy miesiące minęły bardzo szybko. Nawet się
nie obejrzymy i lada moment zaczniemy drugą połowę roku szkolnego.
Pierwszy semestr zmierza ku końcowi. W jakimś stopniu
zaklimatyzowaliśmy się już        w obecnym miejscu. Na początku
odczuwaliśmy spory przeskok między szkołą podstawową a liceum.
Aczkolwiek przyzwyczajamy się do zmian. Wszystko zaczyna być dla nas
codziennością i nawykami. Atmosfera jest przyjemna, uczniowie są
bardzo pomocni. Można z nimi porozmawiać o wszystkim i zdobyć cenne
rady. Nauczyciele wprowadzają nas w nowe zasady. Nauki jest od groma,
ale dajemy radę. Wierzymy, że w uczniach V LO jest siła. Choć codzienne
kartkówki, sprawdziany czy odpowiedzi ustne wywierają na nas stres,
staramy się nad tym pracować. Szukamy jeszcze większej motywacji do
działań i dajemy z siebie sto procent. 
Przechodzenie korytarzem obok nowych twarzy lub odpoczynek w auli
nie jest już przerażający. Nawiązujemy nowe znajomości i przyjaźnie z
równoległymi klasami. Powoli, małymi krokami zaczynamy czuć się jak u
siebie, bo przecież należymy do grona uczniów naszej wspaniałej szkoły.
Postanowiłyśmy zadać uczniom klas pierwszych kilka pytań.
Przeprowadziłyśmy więc mały wywiad. Ich odpowiedzi bardzo nas
zaciekawiły. Te trzy miesiące  w nowej szkole pozwoliły przedstawić im
swoje odczucia o szkole.
-Jak czujesz się w V LO? – zapytałyśmy przewodniczącą klasy 1D –
Wiktorię Winsztal, która bardzo angażuje się w życie szkolne.
-,,Pierwsze dni w nowej szkole zawsze bywają ciężkie, ale sympatyczna
atmosfera, wyrozumiali nauczyciele oraz otwarci starsi koledzy i
koleżanki umilili trudne początki. Poznałam tu wiele osób, dzięki którym
poranne wstawanie do szkoły jest przyjemniejsze. W szkole jestem raptem
trzy miesiące, ale mogę już stwierdzić, że wybór ten był najlepszy z
możliwych”– cytujemy jej słowa.
- Dlaczego wybrałaś to liceum oraz skąd pomysł na profil? 
- ,,Wybrałam tę szkołę, bo słyszałam, że jest naprawdę fajna i panuje tutaj
miła atmosfera. Jeśli chodzi o profile, to interesują mnie one i są ciekawe” –
odpowiedziała uczennica klasy 1F – Julia Kowalczyk.
- Co najbardziej lubisz w naszej szkole?
-,,Najbardziej w naszej szkole lubię atmosferę. Wszyscy są zgrani i
życzliwi dla siebie. Nikt się nie wywyższa. Ludzie są dla siebie mili” –
mówi Oliwia Frączkiewicz – uczennica klasy 1C.
- Czy uważasz, że nauczyciele od rozszerzeń dobrze wypełniają swoje
zadania?
-,,Uważam, że nauczyciele poprawnie przygotowują nas pod kątem
matury poprzez regularne sprawdzanie naszej wiedzy. Dużo nam to daje.
Od początku dbają o nasze przyszłe egzaminy” – powiedział
przewodniczący klasy 1A – Marek Łyszyk.

V LO oczami pierwszaków – ciąg
dalszy…



- Czy czujesz chęć pomocy od starszych klas?
-,,Owszem, jako uczennica pierwszej klasy mam wrażenie, że tak
naprawdę każdy nowy uczeń chciałby być wspierany lub chciałby
otrzymywać jakieś dodatkowe rady od starszych uczniów. Większość
nowych uczniów, którzy dopiero zaczynają przygodę w tej szkole, może
mieć problem z przyswojeniem się. Nowi znajomi, nowe otoczenie, jak i
nowi nauczyciele – nie dla wszystkich będzie łatwe. Więc tak, myślę, iż nie
tylko ja, większość nowych uczniów w tej szkole czuje chęć pomocy od
starszych klas” – mówi Hanna Łukojko – uczennica klasy 1B.
- W jaki sposób integrowaliście się z klasą?
-,,Przed rozpoczęciem szkoły zorganizowaliśmy dwa spotkania, by lepiej
się poznać, co dało nam większą swobodę, gdy rozpoczynaliśmy rok
szkolny. Rozmawialiśmy też przez kamerkę, żeby być bardziej śmiałym,
gdy spotkamy się na żywo. Na szkolnych paletach w czasie przerw
siedzimy i rozmawiamy, przez co lepiej się poznajemy i integrujemy. Po
zajęciach szkolnych często się spotykamy i również rozmawiamy o
naszych zajęciach pozaszkolnych i pomagamy sobie w lekcjach. Przez te
wszystkie super rzeczy w naszej klasie panuje super atmosfera!” –
powiedziała gospodarz klasy 1E – Maja Jaumin.

Jako pierwszoklasiści jesteśmy już po ślubowaniu i otrzęsinach. Taka jest
już tradycja. Ale w szkole przeżyliśmy już tematyczne dni, apele i
przedstawienia  w wykonaniu uczniów starszych klas, podczas których
starsi koledzy i koleżanki pokazali swoje talenty i zaangażowanie.
Otrzęsiny na pewno zapamiętamy na długo, bo był to niesamowity czas
integracji w klasie, współpracy i poznawania siebie nawzajem. Tę
konkurencję wygrała klasa europejska – 1C. To właśnie ich filmik z
przedstawieniem klasy, odegrana scenka czy malowanie wychowawcy
najbardziej przypadł do gustu jury. Na podium znalazła się również klasa
1F  i 1D. Klasy pierwsze nadal integrują się poprzez wspólne wyjścia czy
wyjazdy. Przed nami klasowe Wigilie, a podczas nich wspólne
kolędowanie, miło spędzony czas oraz największa i najlepsza atrakcja,
czyli prezenty.
Do zobaczenia w kolejnym miesiącu!
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Julia Ozdoba i Dominika
Postraszyńska



 W pierwszej części poruszony został temat manipulanta oraz fałszywca,
dwóch iście toksycznych osobowości. Dziś przeczytacie o zazdrośniku.
Powiem wam szczerze, iż jest to jedna z najbardziej znienawidzonych
przeze mnie form zachowań. Osobiście nie rozumiem wszystkich tych
sfrustrowanych osób, które zamiast skupić się na swoim życiu, wpychają
się z butami w nasze. Ale cóż zrobić - w społeczeństwie od zawsze były
takie jednostki, a nam przystało żyć wśród nich. Tak więc właściwe
pytanie brzmi, jak je rozpoznawać i czy można przeciwdziałać ich
trującemu wpływowi? 
 
ZAZDROŚNIK 
Kogo nazywamy zawistnikiem? 
Zazdrość jedynie wśród kobiet? 
Czy zazdrość może być zdrowa? 
Damy radę z każdym zawistnikiem. 
 
Kogo nazywamy zawistnikiem? 
 Na początku zastanówmy się, czymże jest zawiść? Nazywamy tak uczucie
oznaczające pragnienie tego, co ma druga osoba, sprawiające, iż człowiek
jest wiecznie niezadowolony, przekonany o fakcie, że nigdy nie osiągnie
tego samego. Kiedyś bardzo mądrze określił to Meritxell Hernández: 
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„Toksyczny Świat cz. 2” 

Zawiść to smutek 
z powodu cudzego dobra

 i myślenia o cudzym
szczęściu. 

 Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie zazdrości nędzarzowi czy żebrakowi.
Zawsze uczucie to odnosi się do ludzi sukcesu, tych, którzy mają
przyjaciół, miłość, wymarzoną pracę czy lepszą ocenę na sprawdzianie.
Niewyobrażalne jak bardzo jest to destrukcyjna emocja, wyniszcza ludzi
od wewnątrz. Sprawia, iż z całej siły będą starali się odebrać innym ich
osiągnięcia, stając się tym samym ich prześladowcami.

Zawistnik ma zawężone pole widzenie na świat porównywalne do efektu
wywoływanego przez mgłę. Wszelkie kształty są rozmyte, a to, co poza
zasięgiem wzroku jest nieosiągalne do odkrycia, poznania, określenia.
Zazdrośnik zamiast przeznaczyć czas na 



 produktywne zajęcia, jakimi mogłoby być choćby samodoskonalenie
siebie, woli rozmyślać o tym, co mają inni i boli go fakt, iż to nie on jest na
ich miejscu. Z punktu widzenia logicznie myślącego człowieka powinno
się tutaj pojawić pytanie: Co mogę zrobić, żeby to osiągnąć? Niestety nie
wszyscy mają takie zdolności...
 Powiedzmy sobie szczerze: są dwa rodzaje krytyki. Pierwsza ma za
zadanie pokazać ci twoje błędy, pomagając na drodze dążenia do sukcesu.
Natomiast druga ma jedynie jeden prosty cel: zniszczyć cię bez grama
litości. Uwierzcie mi na słowo, jeżeli ktoś mówi wam: Nie mówię ci tego,
aby cię skrytykować czy urazić… to wiedzcie, że to właśnie jest jego
motywem. 
 Zawistnik nie ma przed sobą jasno określonego celu, do którego mógłby
dążyć. Kieruje nim zaślepiająca wściekłość spowodowana tym, iż nie może
osiągnąć tego, co masz. 

Zazdrość jedynie wśród kobiet?
 Powiedzmy sobie szczerze, kto nie słyszał o tym, iż kobiety są bardziej
zawistne niż mężczyźni? No właśnie… Prawdę mówiąc jedynym co różni
kobiety od mężczyzn jest to, że one po prostu potrafią dobitniej i bez
ogródek wypowiadać się o tym, co myślą. ZAZDROŚĆ NIE MA PŁCI!
Niech każdy to zapamięta, że wszyscy jesteśmy do niej zdolni w równym
stopniu, jednakże to od nas samych zależy, czy zaślepi nas ona, czy nie.

Czy zazdrość może być zdrowa?
 Wbrew pozorom istnieje coś takiego jak zdrowa zazdrość. Nazywamy tak
stan, kiedy jesteśmy zazdrośni o czyjś sukces, ale podjęliśmy wszelkie
kroki, by również osiągnąć taki rezultat. Taka zazdrość nie ciągnie za sobą
szeregu negatywnych uczuć, jak choćby frustracja. 
 Jednakże zawsze należy pamiętać, iż ciągle jest to uczucie, które wpływa
na nasze emocje i samoocenę. W dzisiejszym świecie zamiast zająć się sobą
samym, śledzimy życie innych, czując wściekłość, iż nie posiadamy tego,
co oni. Powiedzcie sobie sami, ile razy przeglądaliście cudzego
„Instagrama”, zazdroszcząc kobietom ich idealnych figur a facetom
drogich samochodów. Wszystko tylko po to, by następnie pójść do baru ze
znajomymi i wydać 30 polskich złotych. Jedynie przyniosło to chudszy
portfel i grubszą sylwetkę, a chyba zazdrościliście czegoś innego, czyż nie?

Damy radę z każdym zawistnikiem!
 Na końcu najważniejsze zasady, które pomogą ci w dążeniu do celu mimo
„toxików”  w twoim otoczeniu:

·Okazuj miłość i wsparcie tym, których kochasz.
·Doceniaj, iż masz siebie i możesz na sobie polegać.
·Nigdy  od nikogo niczego nie oczekuj.
·Pokonuj swe ograniczenia, zawsze dasz radę, wystarczy w to wierzyć.
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Liczba osób, które nam 
zazdroszczą, 

potwierdza nasze 
zdolności. 

-Oscar Wilde

 ·Pamiętaj, że nie jesteś Terminatorem, musisz odpoczywać.
·Bez sensu wypruwać sobie flaki na głupoty, zawalcz tylko o to, co warto.
·Poszukuj rad u mądrych ludzi.
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Na końcu, jak to mam w zwyczaju, chciałabym podziękować wszystkim zawistnikom
z mego otoczenia. Gdyby nie wy, nie miałabym pomysłu, o czym pisać. Jesteście
niezastąpieni. 

Zapomniany wirtuoz – historia
Mieczysława Kosza
 Mały chłopiec z wielkim talentem, ukrytym w niepozornej sylwetce
niewidomego. Dramatyczne doświadczenia, które nie pozostają bez
echa we wnętrzu wrażliwego człowieka, uformowały
niepowtarzalnego, muzycznego geniusza. Tragicznie zaczął i
podobnie skończył. Jednak to, co po nim zostało, zadziwia nie jeden
słuch. Poznajcie Mietka.

Lata dziecinne, młodość
 Urodził się 10 lutego 1944r. w Antoniówce z niepiśmiennych rodziców,
chłopów. W domu panowały trudne warunki mieszkaniowe. Wspólnie żył
z szesnastoma innymi członkami rodziny. Od urodzenia borykał się z
chorobą oczu, a od siódmego roku życia zaczął widzieć coraz mniej.



Mietek najmocniej  przywiązany był do matki. To ona sprawiała, że
chłopiec mógł czuć się kochany, szczególnie, że ojciec upatrując w nim
„zbędny balast” dla biednej rodziny, wyrzekł się go. Pooperacyjne
zalecenia lekarskie małego Mietka były przez ojca ignorowane. Zamiast
pomóc synowi przystosować się do nieuchronnej ślepoty, robił wszystko
na opak. Nie wiedzieć czemu, miał nawet zamknąć go w stajni razem z
końmi.
Gdy miał siedem lat, został oddany pod opiekę sióstr zakonnych w
Laskach. Wtedy ostatni raz widział się z matką. Ośrodek dla niewidomych
stał się jego nowym domem, a tam dostrzeżono doskonały słuch chłopaka.
Sugerowano, by spróbował ze skrzypcami, ale to nie była jego bajka. Kiedy
trafił na lekcje fortepianu u prof. Witeszczakowskiej, wszystko zyskało
inny wymiar. Zaprzyjaźnili się, a wspólnie spędzany czas rozwinął w
kompozytorze niepospolity talent pianistyczny. Wychowany niejako na
utworach takich mistrzów jak Chopin, Bach czy Liszt, uwielbiał łączyć
elementy muzyki klasycznej z jazzem i szeroko rozumianym polskim
folklorem. 
 Trudne położenie finansowe uniemożliwiło mu studia na krakowskiej
Akademii Muzycznej, jednak “Miecio” nie poddawał się. Zaczął zarabiać,
grywając w klubach i kawiarniach, gdzie pojawiali się wybitni jazzmani
jak Krzysztof Komeda czy Tomasz Stańko. Punkt zwrotny w życiu muzyka
nastąpił w roku 1967, kiedy to przeniósł się do Warszawy. Od tamtej pory
nie mógł się już opędzić od kafejkowych wielbicieli, dlatego wyjechał do
Zakopanego. Jego wyśmienitą grę potwierdziło zaproszenie Polskiej
Federacji Jazzowej na festiwal Jazz Jamboree. Styl Kosza określano jako
“połączenie impresji jazzowych z muzyką romantyczną i polskim folklorem.”
Porównywano go niekiedy do jego idola – Billa Evansa, z którym tylko
jeden raz miał okazję się spotkać. Dziwić zatem powinien fakt, iż jego
kunszt utrwalił się na jedynej płycie - “Reminiscence”, czyli “Wspomnienie”
1971 roku. 
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Polski jazz, wariacje, melancholia
 Po wygranej w stolicy okrzyknięto go legendą jazzu. Wkrótce zaczęto
uwieczniać jego utwory w radiu czy na magnetofonach.



Niestety, w parze z sukcesami i karierą międzynarodową szła także
depresja. Mieczysław coraz częściej bywał milczący, bojaźliwy i
nieporadny, także drażliwy i nerwowy. Ostatecznie nigdy nie
zaakceptował swojej niepełnosprawności i bardzo się jej wstydził. Chodził
bez laski, przed koncertami zapamiętywał drogę do stojącego na scenie
instrumentu. W niedalekim czasie, na jego kryzysie zaczęli żerować
fałszywi koledzy. Upijali go, wyłudzali pieniądze. Mietek wpadł w spiralę
nadużywania alkoholu, zapijał smutki i coraz bardziej usuwał się w cień.
Istotną kwestią jest fakt odebrania artyście jakichkolwiek możliwości na
rozwój kariery poza granicami kraju. W momencie odebrania od słynnego
amerykańskiego wokalisty, twórcy rhytmu and bluesa – Raya Charlesa,
zaproszenia do Stanów Zjednoczonych celem wspólnej gry, władze “nie
wyraziły zgody” na wyjazd Kosza. Był bezradny.
 Nic jednak nie zapowiadało nieszczęścia, jakie nastąpiło 31 maja 1973
roku. Mietek przełożył nogę przez parapet i wypadł z okna swojego
warszawskiego mieszkania. Niektórzy są zdania, że popełnił samobójstwo. 
W październiku 2019 r. historię Mieczysława Kosza zekranizowano w
filmie “Ikar. Legenda Mietka Kosza”, w reżyserii Macieja Pieprzycy. Jest to
film warty obejrzenia, świetnie oddający atmosferę twórczego artyzmu,
melancholii za utraconymi marzeniami i walkę o więcej. Wzrusza, daje do
myślenia, sprawia, że pamiętamy. Chapeau bas!
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Fatalny początek sezonu Czarnych
Sezon 22/23 Czarni rozpoczęli źle. Po 9 spotkaniach mają bilans 3-6, przez
co zajmują zaledwie 10. miejsce w ligowej tabeli. Już pierwszy mecz
przeciwko Arce Gdynia zwiastował ciężki sezon dla słupskich fanatyków.
Co prawda, drużyna prowadzona przez Mantasa Cesnauskisa wygrała ten
pojedynek 66:64, mimo że 8 minut przed końcem prowadzili różnicą 14
oczek. Najlepszy mecz w karierze rozegrał wówczas środkowy Mikołaj
Witliński, który zanotował 23 punkty i 8 zbiórek. W drugiej kolejce
zmierzyli się ze Stalą Ostrów Wielkopolski, która miała kontrolę nad
meczem od samego początku. Finalnie Czarni ulegli 66:90, a najwięcej
punktów rzucił Zack Bryant – 22. 
Przed sezonem Prezes Czarnych, Michał Jankowski, złożył aplikację do
FIBA, by Czarni poza rozgrywkami ligowymi, występowali na arenie
międzynarodowej. Zostali przyjęci z tym, że musieli przejść kwalifikacje,
w których musieli wygrać aż 3 mecze, zaczynając od ćwierćfinału, kończąc
na finale. Czarni nie zdołali wygrać trzech spotkań, o klasę lepsi okazali się
wicemistrzowie Holandii, ZZ Leiden. Zanim doszło do tej porażki,
słupszczanie pokonali wicemistrza Szwecji, Jamtland Basket. 

Weronika Kaźmierska



Po powrocie z turnieju kwalifikacyjnego, który był rozgrywany we Francji,
Czarni wygrali dwa wyjazdowe mecze – w Zielonej Górze i Łańcucie. Od
tych zwycięskich potyczek Czarni notują serię pięciu porażek z rzędu, a w
trakcie nich z zespołem pożegnało się dwóch graczy – Diante Watkins i
Zack Bryant. Przegrali z:
-Śląskiem Wrocław 75:77
-Legią Warszawa 63:70
-Anwilem Włocławek 70:79
-Kingiem Szczecin 77:88
-Spójnia Stargard 69:83
Czarni po długiej serii wyjazdowej, w której nie odnieśli żadnego
zwycięstwa, wrócili do Słupska. Wrócili z przytupem, wygrywając z
Twardymi Piernikami Toruń 94:58.
Wracając do zwolnień - zespół opuścili rozgrywający Diante Watkins,
który pełnił rolę kapitana oraz jego zmiennik na rozegraniu, Zack Bryant.
Obaj grali poniżej oczekiwań oraz stwarzali problemy poza boiskiem,
łamiąc niejednokrotnie klubowy regulamin. 
W zamian za nich do zespołu w ostatnim czasie dołączyło 2 zawodników.
Pierwszym z nich jest amerykański rozgrywający Justin Turner, mierzący
192cm. Justin nie grał nigdy w Europie, jest to jego debiutancki sezon na
europejskich boiskach. 
Drugim zawodnikiem jest Jakub Shenk – reprezentant Polski, o wzroście
184 cm, który w zeszłym sezonie grał na polskich parkietach,
reprezentując King Wilki Morskie Szczecinie. W tym sezonie
reprezentował barwy Tours, który występuje na trzecim poziomie
rozgrywkowym we Francji. Notował średnio 14 punktu i 5.8 asysty na
mecz. 
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Wywiad – Jakub Musiał z dnia 11.10
• Trener w kilku wypowiedziach nie
ukrywał, że powierza Tobie w tym
sezonie większą rolę. Jak się z tym
czujesz? 
Jakub Musiał (zawodnik Czarnych Słupsk):
Cieszę się, że Trener ma do mnie zaufanie,
chcę się rozwijać i stawać się lepszy, żeby
móc więcej pomagać drużynie. 
• Jak przepracowałeś okres
przygotowawczy? Czy jesteś zadowolony
z progresu, jaki poczyniłeś? 
Bardzo intensywnie - nawet bardziej niż w
poprzednich latach. Mimo iż wcześniej i tak
się nie leniłem podczas wakacji. Jestem
zadowolony, jednak muszę cały czas
pracować nad poszczególnymi elementami -
np. takimi, nad którymi w preseasonie ciężko
pracować. Wiem, że wszystko ma swój czas,
a efekty przyjdą - jak to się mówi: nie od razu
Rzym zbudowano. 



• Stal była o klasę lepsza, co wpływało na gorszą dyspozycję w tym
spotkaniu? Jakie według Ciebie są główne przyczyny tej porażki? 
Na pewno wpływ miało zmęczenie i gorsza dyspozycja dnia. 
• W całokształcie jak oceniasz wyjazd do Francji - indywidualnie i
drużynowo. 
Drużynowo i indywidualnie nowe doświadczenie, które zaprocentuje w
przyszłości. 
• Jaka chwila z minionego sezonu zapadła Tobie najbardziej w
pamięci? 
Mecze w playoffach ze Śląskiem, cała seria. 
• Co czułeś, gdy zbombardowaliście Śląsk, który był bezradny w
trzecim meczu półfinału, mając na uwadze, że pochodzisz z
Wrocławia? 
Cieszyłem się, jednak wiedziałem, że jest to tylko jeden mecz, a w
playoffach gra się do trzech zwycięstw - sam wynik nie miał dla mnie
szczególnego znaczenia, cieszyłem się, że wygraliśmy dwa mecze we
Wrocławiu. 
• Śledzisz opinie kibiców w social mediach? 
Nie śledzę jakoś za bardzo, jedynie czasem dowiaduję się od moich bliskich
o komentarzach po meczach. 
• Jakie wywołują w Tobie emocje, motywują Ciebie do dalszego
działania? 
Różnie, jednak ogółem motywacji mi nie brakuje. 
• Jakbyś miał porównać ekipy - która była lepsza - z zeszłego sezonu,
czy ta teraz? 
Stwierdzimy to na koniec sezonu.
• W składzie jest dwóch weteranów - Michał Chyliński i Paweł
Leończyk, którzy znają polską ligę od podstaw. Czy przekazują tym
mniej doświadczonym wskazówki dotyczące zachowań na boisku
itp.?
Tak, od obydwu dużo możemy się nauczyć, a oprócz tego są to zawodnicy,
którzy dają dużo dobrego drużynie. 
• Na Twojej pozycji występuje Zack, a czasem Michał. Czy między
Wami jest "walka o minuty"? 
Rywalizacja oczywiście że jest, jednak jest to zdrowa rywalizacja, dzięki
której z kolejnymi dniami każdy z nas staje się lepszy. 
• Który z nowych graczy zrobił na Tobie największe wrażenie? 
Każdy ma swoje atuty i każdy po trochu zrobił na mnie wrażenie, mówiąc
zarówno o zawodnikach zagranicznych, jak i o Polakach. 
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Bartek i Bazoooo
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