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BEZ TYTUŁU 
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WYDANIE ŚWIĄTECZNE 

Nie udało Wam się pojechać na szkolny wypad do 

Niemczech? A może jesteście ciekawi, jakich 

atrakcji doświadczyli wasi koledzy podczas piątko-

wego wyjazdu  do Drezna? W celu  zaspokojenia 

głodu wiedzy zapraszamy na stronę nr 2 

Wiek XXl, tablety, śmieszne koty w sieci i mnó-

stwo gadżetów… A gdzie w tym wszystkim  

mamy znaleźć czas na stworzenie świątecznej 

atmosfery? Odpowiedź na to i inne pytania 

znajdziemy w artykule na stronie nr 3   

Garść ciekawostek, niespotykanych informacji i in-

nych faktów na temat Powstania  Wielkopolskiego. 

Temat może odbiega od tematów świątecznych , 

jednak również jest warty uwagi. Zapraszamy na 

strony od 6-7. 

Niezbity dowód na to, że św. Mikołajem może zo-

stać każdy. Krótkie opowiadanko jednego z dwóch 

najlepszych pisarzy naszej szkoły. Ciekawy język, 

poczucie humoru, świetna narracja, ZSGD, święta… 

To wszystko, a może nawet więcej, do wglądu na 

stronach 9-10 !!! 

Artykulik Waszej koleżanki a propos przygotowań 

do matury, który zadziwi niejednego (chociażby 

tym, że owe przygotowania już się rozpoczęły...), 

zakończony wprawiającym w osłupienie paradok-

sem. W celu zapoznania się z  zapraszamy na 

stronę 13. 
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Wycieczka do Berlina 
Dnia 5 grudnia 2014 roku odbyła się szkolna wycieczka do 

stolicy Niemiec, Berlina oraz na "Tropical Island". Brali w 

niej udział uczniowie pierwszych klas geodezyjnych pod opie-

ką swoich wychowawców. Zebraliśmy się pod szkołą we wcze-

snych godzinach porannych i po dość długim wyczekiwaniu 

mogliśmy udać się ku naszej zachodniej granicy. Zwiedzanie 

Berlina rozpoczęliśmy od Muzeum Techniki, które zaskoczyło 

nas swą interaktywnością, a największym zainteresowaniem 

cieszyła się chata, która pozwoliła na to, że każdy z nas mógł 

poczuć się, jakby był w stanie nieważkości. Następnie udali-

śmy się pod parlament niemiecki, czyli pod Reichstag, o któ-

rym przesympatyczny pilot naszej wycieczki opowiedział 

kilka ciekawostek. Stamtąd pomaszerowaliśmy pod słynną 

Bramę Brandenburską, pod którą urządziliśmy sobie sesje 

zdjęciową. Następnym naszym przestankiem był Pomnik Po-

mordowanych Żydów Europy, zaprojektowany przez Petera 

Eisenmana. No i nareszcie mogliśmy udać się na zasłużony 

czas wolny, podczas którego kosztowaliśmy słynnych lokal-

nych przysmaków, a także zakupiliśmy pamiątki na Świątecz-

nym Jarmarku. Nadszedł moment kulminacyjny naszej wy-

cieczki, czyli tropikalna wyspa. Jedni korzystali ze zjeżdżal-

ni, a drudzy pływali do woli w urokliwych basenach. Chyba 

każdy się świetnie bawił. Droga powrotna minęła w miłej at-

mosferze i późnym wieczorem, nieco zmęczeni, dotarliśmy 

do swoich domów. 

Wycieczka do Drezna  

Dwunastego grudnia pod opieką pani mgr. Małgorzaty Grzelczak uczniowie naszej szkoły 

wyruszą na bardzo interesującą wycieczkę do Drezna. Pomimo tego ,że wyjazd jest jed-

nodniowy, ma program bardzo napięty. Jako pierwsze zobaczymy przepiękne renesanso-

we miasto Budziszyn, jego starówkę oraz najciekawsze zabytki. Następnym punktem 

jest już główna atrakcja -Drezno - miasto we wschodnich Niemczech. Pod opieką prze-

wodnika zobaczymy słynne zabytki miasta znane na całym świecie -  na początek rokoko-

wy zespół pałacowy Zwinger. Następnie obejrzymy renesansowy Zamek Rezydencyjny 

znajdujący się niedaleko kolejnego punktu programu czyli porcelanowej ściany z orsza-

kiem królów i książąt saksońskich- gdzie poznamy fakty z historii polsko-saskiej. Po 

historycznym zwiedzaniu udamy się do Interaktywnego Muzeum Higieny, zobaczymy tam 

wystawę całkowicie poświęconą człowiekowi. Następnie udamy się do dwóch bardzo nie-

typowych sklepów: mlecznego oraz sklepu słynącego z setek gatunków musztardy. Ostat-

nimi zabytkami oglądanymi tego dnia będą: symbol Drezna- Złoty Jeździec, Aleja Plata-

nowa oraz Pałac Japoński. Po całym dniu aktywnego zwiedzania swój czas wolny spędzimy 

na najstarszym w Niemczech bożonarodzeniowym jarmarku- Striezelmarkt, gdzie przy 

muzyce można zrobić świąteczne zakupy oraz zjeść tradycyjne niemieckie słodycze. 

Wyjazd zapowiada się obiecująco i na pewno będzie ciekawym przeżyciem. 

                                                                                                  Adrianna Paikert  
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RAZ DO ROKU 

Adwent  rozpoczyna się dopiero w grudniu. Trudno w to uwierzyć, ponieważ już w 

listopadzie w witrynach sklepowych, mieście i centrach handlowych rozbłysnęły świąteczne 

lampki. W telewizji aż roi się od świątecznych reklam z Mikołajem. Wszyscy mówią o świę-

tach, gwiazdce i “christmas”.  Gdzieś w tym wszystkim zginęła już nazwa “Boże Narodzenie” - 

a to właśnie na nie czekamy podczas adwentu, czyż nie? Warto zadać sobie pytanie, czy my, 

w tym całym świątecznym zamieszaniu i komercji, nie zapominamy o istocie świąt. Osobiście, 

chociaż uwielbiam kolorowe lampki, pieczenie pierników  i całą tę świąteczną otoczkę, staram 

się nie zgubić prawdziwego sensu oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent jest to bowiem 

czas na otworzenie swojego serca na Chrystusa. Moim zdaniem, powinniśmy robić co w naszej 

mocy, by dobrze wykorzystać ten czas.  

 Przede wszystkim warto spędzić go z rodziną, zbliżyć się do niej. Często ludzie, nie 

potrafiąc stworzyć świątecznej, rodzinnej atmosfery w domu (i nie chodzi mi tutaj o świą-

teczne ozdoby), uciekają do centrów handlowych, by tam ją odnaleźć. Nie jest to jednak 

dobre rozwiązanie. W centrum handlowym można bowiem poczuć tylko chwilową, jakby sfał-

szowaną atmosferę, która nie zaspokoi nas na dłuższy czas. Zamiast więc spędzać wiele go-

dzin na zakupach i oglądaniu świątecznych ozdób wśród “last christmas”, warto ten czas 

spędzić z rodziną.  

 Dzieci, podczas adwentu, często pod wpływem swoich rodziców wymyślają sobie 

różne postanowienia, np., że nie będą jadły w tym okresie słodyczy, będą grzeczne, czy 

przejmą więcej domowych obowiązków. Dorośli często traktują postanowienie jako dziecięcą 

zabawę, która ich nie dotyczy. Zdarza się, że choć uczą postanowień swoich dzieci, to sami 

ich nie praktykują. Jest to bardzo częsty błąd, ponieważ postanowienie adwentowe jest bar-

dzo dużym krokiem do tego, by zbliżyć się do Boga i poczuć prawdziwą atmosferę świąt, 

przyjaźni i miłości. Postanowienia dorosłych różnią się bowiem od tych dziecięcych i tych 

noworocznych. Nie dotyczą tylko ich samych, lecz polegają na tym, by czynić dobro dla in-

nych. Warto więc przemyśleć tę kwestię.  

 Msza Święta to również bardzo ważny punkt w przygotowaniach do przyjęcia Pana 

Jezusa do serca. Jeżeli nie mamy czasu na chodzenie na roraty, to niebywale ważne jest, 

abyśmy choć w tym miesiącu uczęszczali na niedzielne msze. W końcu, gdzie jak nie na mszy 

przygotujemy się do Świąt najlepiej. To właśnie Słowo Boże wyjaśnia nam ich istotę.  

 Podsumowując, jeszcze raz zachęcam do 

tego, aby podczas adwentu zwrócić uwagę na 

prawdziwą istotę Świąt i przygotować się do nich 

właściwie. Nie zniechęcam oczywiście do rezygno-

wania z ich komercyjnej części, sama bowiem 

również bardzo ją lubię, ale polecam zwrócenie 

większej uwagi na wartości wyższe, takie jak np. 

ciepło domowe.    

A.M  

ISTOTA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  
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Jak dobrze wiadomo, Święta 

Bożego Narodzenia w wielu krajach 

obchodzone są inaczej niż w Polsce, 

jednak nie do końca są nam znane za-

graniczne tradycje. 

W Hiszpanii wieczerza wigilijna rozpo-

czyna się dopiero po pasterce. Po wieczerzy ludzie wychodzą na ulice miasta i wspólnie 

śpiewają kolędy, bawią się i tańczą. Zamiast opłatka dzielą się chałwą, a główną potrawą 

jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli" w którym zapieka się drobne upominki. Pre-

zenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, jako pamiątka darów, które Jezus 

otrzymał od mędrców. Natomiast w Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w połu-

dnie w towarzystwie najbliższej rodziny. Głównymi potrawami są pieczony indyk i tak zwa-

ny "płonący pudding" . W wigilijny wieczór dzieci wywieszają za drzwiami swoje skarpety, 

aby następnego dnia rano znaleźć w nich prezenty. To właśnie tutaj narodził się zwyczaj 

pocałunków pod jemiołą zwisającą z sufitu. Taki pocałunek ma przynieść szczęście i speł-

nienie życzeń.    L.S 

Tradycje  świąteczne w in-

nych krajach 

Komercyjna strona świąt Bożego Narodzenia 

Święta Bożego Narodzenia co roku wiążą się z niemałymi wydatkami. Grudzień 

to nie tylko czas magicznej atmosfery, ale również nowinek technologicznych. 

W telewizji można zaobserwować wzmożoną ilość spotów reklamowych promują-

cych lalki, gry, tablety, telefony, gadżety. Reklamy wmawiają nam, że to właśnie 

ich produkty będą najlepszym prezentem na Święta. Jednak polecam wszystkim 

dorosłym podczas zakupów zachować zimną krew. Oczywiście, przyjemna atmos-

fera w centrach handlowych, z 

hitami świątecznymi Wham i Ma-

riah Carey w tle, sprzyja do po-

padania w zakupowe szaleństwo. 

Ale pamiętajmy, że  nie tylko to 

się liczy. Zachęcam wszystkich 

do uruchomienia swojej wyobraź-

ni i samodzielnego stworzenia 

prezentów gwiazdkowych. Myślę, 

że taka forma będzie bardziej 

d o c e n i o n a .  

 

A.K  
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Cała Prawda o Świątecznej Coca-Coli  

Choć trudno w to uwierzyć, pod koniec XIX wieku Coca-CoIa była dostępna 

tylko w aptece i to za oceanem. To właśnie znany i ceniony w Atlancie apte-

karz, dr John Pemberton, stworzył recepturę orzeźwiającego napoju o barwie 

karmelu. Warto wspomnieć, że farmaceuci w XIX wieku byli przedsiębiorcami 

poszukującymi produktów, które mogliby sprzedawać w swoich aptekach. Pem-

berton nieustannie pracował nad nowymi miksturami, lekami i napojami orzeź-

wiającymi.  

Samą nazwę Coca-Cola wymyślił Frank Robinson, który był wspólnikiem i księgo-

wym Pembertona. To on wykaligrafował słynny znak towarowy 

o charakterystycznym kroju pisma. 29 maja 1886 r., w The Atlanta Journal, 
pojawiła się pierwsza reklama prasowa z hasłem: ,,Coca-Cola jest pyszna 

i orzeźwiająca". Dr Pemberton nie doczekał sukcesu Coca-Coli, zmarł półtora 

roku po opracowaniu receptury. W 1893 r. aptekarz Asa Candler wykupił prawa 

do Coca-Coli i umiejętnie rozreklamował produkt, który szybko stal się znany 

nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i za granicą. Obecnie Coca-Cola jest 

ogólnodostępnym napojem, w dodatku o którego skutkach spożywania rzadko 

się mówi. Tuż przed Bożym Narodzeniem w spotach reklamuje się napój jako 

uzupełnienie magii świat. Obecnie butelka tegoż napoju gości na co 3 stole 

świątecznym. Może lepiej zastąpmy Coca-Colę nowym wynalazkiem w dziale 

żywienia ?  

Joasia Tomaszewska  

Iwona Nowakowska  
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Powstanie Wielkopolskie 

Powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej 

zaistniało na przełomie lat 1918-1919. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskie-

go do Rzeczypospolitej umacniającej swoją niepodległość. 

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powra-

cającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 

26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany przez jego mieszkańców. Tego samego dnia 

Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych 

przed hotelem Bazar. Nazajutrz ,27 grudnia, swoją paradę wojskową na Świętym Marci-

nie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koali-

cyjne flagi, napadano na polskie instytucje – 

doszło do zamieszek, w wyniku których wywią-

zała się walka, podjęta następnie przez oddzia-

ły kierowane przez Polską Organizację Woj-

skową Zaboru Pruskiego.  

Christmas in the UK is quite different than in Poland. First of all it is Celebra-

ted on the 25th of December, not on the 24th. Before Christmas people pre-

pare cupcakes with mincemeat and pudding. Then they also decorate theiy 

houses and put a Christmas tree in the room. The tree is decorated with can-

dy canes Christmas decorations are the mistletoe and the holly. On Christmas  

Eve children hang Christmas socks stocking for the gifts. Later they prepare 

some cookies and a glass of milk for 

Santa Claus and some carrots for 

his reindeers. The elder spend their 

time in pubs for evening fun, 

Patrycja Kramer kl. 2 LA 

Christmas  the UK 
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-28 grudnia w Poznaniu Polacy zdobyli Cytadelę, fort Grolmann i arsenał przy ul. 

Wielkie Garbary (obecnie Garbary).  

-29 grudnia Polacy zdobyli między innymi Grodzisk Wielkopol-

ski, Kłecko, Kórnik, Wielichowo, Gostyń i Witkowo. W tym samym czasie Niemcy 

zostali usunięci z Wronek. Następnego dnia do Poznania przybyła delegacja rzą-

du pruskiego, w skład której wchodzili Eugen Ernst , Paul Goehre (podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Wojny) oraz Heinz Guderian (ówczesny kapitan Sztabu 

Generalnego). 

 

Między rozejmem a zjednoczeniem 

Podpisanie rozejmu nie oznaczało automatycznego zaprzestania wszelkich działań zbroj-

nych. Nie zostało określone, kiedy układ wchodzi w życie, a Niemcy – wbrew postanowie-

niom rozejmu – zatrzymali tereny ciągnące się od Miałów na północy, poprzez Międzychód 

i Zbąszyń na południu. 18 lutego 1919 doszło do potyczki pod Rynarzewem, Polacy zdobyli 

wówczas pociąg pancerny. 

Postanowienia traktatu wersalskiego weszły w życie dopiero 10 stycznia 1920 roku. 

Na ich mocy oddziały z Wielkopolski przejęły pozostające w rękach niemieckich 

przyznane Polsce fragmenty Wielkopolski i Pomorza. Rozkaz o rozpoczęciu takich 

działań został wydany przez dowództwo Frontu Wielkopolskiego 13 stycznia, a cała 

akcja zaczęła się 17 stycznia. Front Wielkopolski został ostatecznie zlikwidowany w 

marcu 1920 roku. 

24 marca 2005 roku, w wieku 106 lat, zmarł ostatni powstaniec wielkopolski, po-

rucznik Jan Rzepa. 

 

Monika Borowa i Wiktoria Kordylewska 
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 Biegun Północny, 07-12-2014r. 

 Szanowny dorosły Maturzysto! 
Na początek - serdecznie Cię pozdrawiam. Jak ten czas leci... Jeszcze niedawno byłeś 

chłopczykiem w rajtuzach, a teraz, proszę, mężczyzna pełną gębą – pełnoletni, z matu-

rą za pasem! Sporo się u Ciebie w życiu zmieniło. Jest jednak coś, co niekoniecznie 

jest zmianą pozytywną. Mój drogi maturzysto, pomocnicy donieśli mi, że przestałeś we 

mnie wierzyć, a co gorsza do matury się nie uczysz! Czy to prawda?!  Wiesz przecież 

doskonale, że jak nie będziesz we mnie wierzył, to możesz czasami nie zdać matury i 

będziesz musiał się potem bawić w poprawianie. Widzę, że dalej nie wierzysz w moje 

istnienie, chcesz dowodów?! Proszę bardzo: co byś chciał dostać w ten magiczny świą-

teczny czas, który nastąpi już za chwilę? Pamiętasz chyba, że w tym czasie dzieją się 

cuda najróżniejsze. W ramach duchowych prezentów proponuje Ci – lepsze myślenie o 

sobie, pozytywne nastawienie do życia. Z przyziemnych proponuję – dyplom maturalny, 

indeks na wymarzone studia. Ze mną nie ma żartów, za czasów dzieciaka wierzyłeś, że 

wszystko może się zdarzyć! Powiedz (a właściwie napisz do mnie) i dostaniesz cokol-

wiek sobie, mój kochany maturzysto, zażyczysz! Pamiętasz jeszcze te wszystkie pre-

zenty, które Ci do tej pory przyniosłem, na pewno, wiem, że niektóre Ci do dziś spra-

wiają radość! W tegoroczną Gwiazdkę też możesz liczyć na jakiś interesujący podaru-

nek. Ale pamiętaj- warunek jest tylko jeden – musisz jak najlepiej napisać maturę 

próbną, która w twojej szkole będzie od 15 do 18 grudnia. Widzisz, ja wszystko wiem! 

Uczyłeś się już może do tego najważniejszego egzaminu w życiu? Moi szpiedzy twier-

dzą, że tak średnio siedziałeś nad książkami. Może wypadałoby się trochę pouczyć. 

Wiem, truję, ale matura już tuż tuż. Wprawdzie „matura to bzdura”, ale ten tak zwany 

świstek papieru może bardzo mocno zaważyć na Twojej przyszłości i dorosłym życiu. 

Wiem coś o tym, sam się do matury nie przygotowywałem zbytnio, ale jak przyszło co 

do czego, to zdążyłem się w porę otrząsnąć z tego tak zwanego leniucha i jak wskoczy-

łem na najwyższe obroty, to aż dymiło mi się pod czaszką od tej nauki. Trzymam kciuki 

za Twoją zdaną maturę (opsss, chyba mnie się wymknęło)! Na pewno dasz sobie radę – 

przyglądam Ci się i nie mam wątpliwości, że zawojujesz świat, poza tym chyba mam w 

nocy przebłyski przyszłości!  

To co, mój drogi? Ty zabierasz się do nauki, zwłaszcza tych przedmiotów obowiązko-

wych, a ja wracam do swoich zajęć, by w tę jedyną noc wszystko poszło zgodnie z pla-

nem, który sprawdza się od „x” lat. 

Maturzysto, pamiętaj - wiara czyni cuda, zwłasz-

cza wiara w św. Mikołaja, czyli we mnie! 

 

P.S 

Zapomniałem złożyć Ci przy okazji życzenia no-

woroczne, bo, jak się domyślam, zapomnisz o 

mnie do następnych Świąt. Więc udanego Sylwe-

stra, szampańskiej zabawy do rana, a w szcze-

gólności udanego Maja 2015r. 

Święty Mikołaj, podobno jeszcze ktoś w tym 

wieku wierzy  
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(NIE)ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

Pan Stefan stał w zatłoczonym tramwaju. Trochę irytowało go miarowe „umc, umc” dobiegają-

ce ze słuchawek jakiegoś szczeniaka, który stał tuż obok niego. Normalnie może by nawet 

jakoś zareagował, ale teraz cieszył się z faktu, iż udało mu się uciec na paręnaście minut od 

siarczystego mrozu, który zawzięcie wdzierał się w każdą niezakrytą ubraniem szczelinę.  

 W zeszłym tygodniu po raz enty wywalili go z roboty. Przez kilka dni udało mu się 

przeżyć za pozostałą kasę, ale teraz, gdy w jego kieszeni brzęczało marne pięć siedemdzie-

siąt, nadszedł czas, by ruszyć przysłowiowe cztery litery.  Tramwaj, którym jechał Stern (bo 

tak nazywali go koledzy; ksywka wzięła się od nazwy jego ulubionego piwa) zmierzał więc w 

okolicę pośredniaka.  

 Jeżeli ktoś miałby zaklasyfikować Stefana do jakiejś klasy społecznej, bez zasta-

nowienia nazwałby go osiedlowym menelem. Nie lubił pracować, ale pić i sporadycznie jeść za 

coś trzeba. Jak to mówią: cel uświęca środki. Wyszedł więc z pojazdu, wzdrygnął się z zimna, 

rozejrzał i ruszył w kierunku ciemnawego budynku. Wewnątrz ludzie nie obrzucali go niechęt-

nymi spojrzeniami. Przez lata pracownicy urzędu pośrednictwa pracy wyrobili sobie odruch 

ignorowania osobników potocznie zwanych obdartusami – często tu takich spotykano i takowy 

widok nikogo nie dziwił. A że dawało od niego przetrawioną gorzałką? Cóż, status jednak zo-

bowiązuje.  

 Podszedł do tablicy korkowej, na której wisiały ogłoszenia. Jedno przykuło jego 

uwagę, gdyż było w sam raz dla niego – szybka fucha zapewniająca środki do przeżycia na 

następne parę, może paręnaście dni. Podszedł w odpowiednie miejsce i załatwił formalności 

 Kiedy pan Stern, lat 54, wyszedł z powrotem na mróz, wciągnął nosem zimne jak 

skur… bardzo zimne powietrze, dostrzegł małą, na oko dziewięcioletnią dziewczynkę w różo-

wej czapeczce z pomponem. Przepraszam pana bardzo – zagaiła - wie pan może jak… Tu prze-

rwało jej rzucone przez mężczyznę niecenzuralne słowo, sugerujące jednoznacznie, że młoda 

osóbka ma sobie pójść. Patrzyła na niego wystraszona. Stefan ponaglił ją używając swego 

„nader sympatycznego” tonu głosu, który wytrenował sobie podczas wieloletnich praktyk 

podsklepowych. Kiedy zaczęła uciekać, z kieszonki wyleciało jej pięć złotych. Wątpliwy gen-

telman podniósł zgubę i postanowił należycie uczcić zdobycie nowej „posady”. Skręcił w lewo i 

z uśmieszkiem na twarzy udał się do najbliższego monopolowego. 

* 

 Stefan wysiadł z tramwaju na 

przystanku „Ostroroga”, przeszedł przez 

pasy i odpalając „mocnego” ruszył wzdłuż 

ulicy. Był piątek, szósty grudnia, więc nikogo 

specjalnie nie dziwił widok kolesia przebra-

nego za św. Mikołaja. Trzymany w ustach 

pet nie dodawał mu może  świątecznego 

wydźwięku, za to czerwono-biały strój pre-

zentował się nienagannie.  
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Odzianą w rękawiczkę dłonią dobył z kieszeni zmięty skrawek gazety, na którym zapisał 

sobie adres. Koślawe litery układały się na poplamionym papierze w niewyraźny napis 

Szamotulska 33. Kiedy doszedł na miejsce, przez chwilę go zamurowało. A, no tak, 

wspominali coś – pomyślał i wszedł na szkolne boisko. Chyba trwała przerwa, bo wokół 

gmachu stało pełno, jak to Stern zwykł mawiać, gówniażerii palącej fajki. Pośród różnie 

poubieranych uczniów, pod ścianą, która nie wiadomo dlaczego zbudowana była wyłącz-

nie z okien, stało 3 chłopaków zdecydowanie odstających od reszty. Ich odmienność 

objawiała się przede wszystkim posiadaną przez każdego z nich brodą oraz iście debil-

nym zachowaniem dwójki z towarzyszy. Serio, zachowywali się, jakby mieli jakieś pro-

blemy… Duże problemy. Jednak naszemu świętemu z wyboru wydali się poniekąd sym-

patyczni. Podszedł do nich i spytał, czy nie poczęstowaliby go papieroskiem. Eee, jasne 

– powiedział ze zdziwieniem ten z rudym brodziszczem i cygańską urodą. Jako jedyny 

zareagował i wyciągnął w kierunku przybysza paczkę skrętów własnej roboty. Jego 

koledzy stali z oczami jak pięciozłotówki z wysiłkiem usiłując resztę twarzy utrzymać 

w naturalnym ułożeniu. No co, nie codziennie św. Mikołaj pyta cię o fajkę, nie? 

 Spalił na spokojnie i wszedł do środka. Na 10:30 miał zaplanowane rozdawać 

upominki młodzieży w szkolnej świetlicy. Zgłosił się do dyrekcji po wskazówki, a gdy już 

wszystko wiedział, usiadł na schodach i czekał, bo miał jeszcze ponad 40 minut wolnego 

czasu.  

 Gdy nadszedł czas i zadzwonił dzwonek, Stefan siedział już na świetlicy z 

przygotowanym workiem prezentów. Najczęściej były to drobne niespodzianki jak cze-

kolada, czy długopis. Jedynie tym trzem, co go papierosem poczęstowali, trafiło się, nie 

wiadomo jakim cudem, po tablecie. Mikołaj z wyboru mógłby przysiądz, że gdy wcze-

śniej przeglądał worek, częstując się przy okazji tabliczką gorzkiej czekolady, nie było 

tam nic takiego. Młodzi brodacze nie zastanawiali się jednak nad tym fenomenem. Za-

częli wykrzykiwać do siebie nawzajem słowa „Dobrze w ryj!” i przybijać głośne piątki.  

 Kiedy opróżnił już worek do czysta i oznajmił najmilszym głosem, na jaki było 

stać jego przepite gardło, że, niestety, już koniec zabawy, rozległy się obelgi rzucane 

w jego kierunku. Zaczęto  wyzywać go od złodzieja, chama i męskiego przyrodzenia, z 

tym, że wyrażonego w mniej elegancki sposób. Cóż, nie było to dla niego miłe doświad-

czenie.  

 Gdy opuszczał szkołę przypomniał sobie o tabletach. Nie miał bladego pojęcia, 

w jaki sposób mogły się tam znaleźć. Widać dobre chłopaki i należał im się cud świą-

teczny – pomyślał z obojętnością. Odczuwał nieodpartą chęć zaproszenia młodzieńców 

na piwo, ale stwierdził, że nie będzie rozpijał młodych. W końcu mówią, że to ponoć 

przyszłość tego kraju. Odwrócił się tylko w stronę budynku i z myślą o trójce przyja-

ciół wykrzyknął: Dzięki za fajkę młodzi i wesołych świąt! Hou hou heche eche eche! By 

to  - nie zdążył zakląć - Eche, eche! – zrezygnował i odszedł, dusząc się kaszlem. 

Aleksander Łukaszewski  



11  

BEZ TYTUŁU Str.11 

INSTRUKCJA OBSŁUGI KORYTARZA SZKOLNEGO ORAZ 

SCHODÓW RODZAJÓW WSZELAKICH 

(DLA OPORNYCH) 

Do naszej szacownej redakcji wpłynęło ostatnimi czasy mnóstwo anonimowych (i nie) próśb, 

donosów 

i skarg dotyczących niewłaściwego użytkowania schodów i korytarzy w naszej światłej pla-

cówce edukacyjnej. Niniejszym odpowiadamy na Wasze błagania i umieszczamy nasz najnow-

szy i konsultowany z wieloma specjalistami w tej dziedzinie 

"Poradnik obsługi elementów infrastruktury szkolnej i terenów międzyklasowych". Bo któż 

inny dorówna profesjonalnością Waszej skromnej redakcji...? 

 Poradnik zaczniemy od jednej prostej definicji:  

Schody – prymitywny przyrząd służący do teleportacji. Od windy różni się tym, iż nie potrze-

buje do działania prądu. 

 

Do prawidłowej ich obsługi będą potrzebne: 

- nogi (najlepiej obie) 

- kolana (zginane w tył) 

- ręce (do utrzymania równowagi) 

- stopy (preferowane odziane w obuwie specjalistyczne do poruszania się po schodach) 

- IQ powyżej temperatury pokojowej 

 Sama czynność, zwana wchodzeniem, również posiada swoją instrukcję a brzmi ona 

następująco: 

"Nogę (lewą lub prawą, zależnie od preferencji) należy ugiąć w kolanie, delikatnie podnieść i 
włożyć na wyższy stopień (i przenieść na nią ciężar ciała). Następnie zrobić to samo z drugą. 
Czynność należy powtarzać wielokrotnie, aż do podejścia na ostatni stopień. Schody mogą 
być używane do dwóch rzeczy: przedostania się 
z jednego piętra na drugie, lub do spadnięcia." 
 Jak widać temat schodów oraz ich prawidłowej obsługi nie jest zbyt obszerny. 

Prawdopodobnie orangutan również zna sztukę wchodzenia po schodach. Co bystrzejsi mogą 

zauważyć, że nigdzie nie wspomnieliśmy o siedzeniu na nich. I brawa dla nich! Ponieważ do 

tego NIE SŁUŻĄ. Niemniej, jak wynika 

z Waszych listów, zdarzają się osobniki nieumiejętnie korzystające ze schodów, co Was 

niemożebnie irytuje. Jednakże upraszamy Was, drodzy Czytelnicy, o dużą dozę wyrozumiało-

ści dla tych biednych istot. Są one bowiem 

niezwykle smutni, najczęściej na granicy de-

presji, przez co domagają się uwagi, choćby 

najmniejszego jej skrawka. A jak inaczej zwró-

cić uwagę na siebie i swoje problemy? Oczywi-

ście poprzez łamanie pewnych zasad (#YOLO), 

często elementarnych, a nawet wywoływanie 

skandali.   
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Jednym z takich przejawów poszukiwań społecznej uwagi jest właśnie niewłaściwy sposób 

korzystania ze schodów. Apelujemy do wszystkich poirytowanych tych zachowaniem: znajdź-

cie w sobie empatię! I nie lękajcie się, takie przypadłości można bardzo łatwo uleczyć. "Ale 

jak?" zapytacie. Sposób jest wręcz banalny. Należy nie karmić ich swoją uwagą, ale często-

wać solidną dawką ignorancji. Następnym razem, gdy takie osoby usiądą Ci na drodze po pro-

stu traktuj ich jak powietrze i przyj przed siebie. Nawet za cenę deptania tych nieszczęśni-

ków. Gdy taki osobnik doświadczy kilku takich sytuacji z pewnością przestanie szukać uwagi. 

Albo przynajmniej zabierze swój smutek gdzie indziej. 

Jeśli jednak jesteś jednym z tych nieszczęśników, to chętnie przypomnimy Ci kilka ważnych 

rad dotyczących korzystania ze schodów: 

- mimo obietnic Tuska nie ma w Polsce drugiej Irlandii, ani tym bardziej ruchu lewostronne-

go, tzn. zawsze poruszaj się po swojej prawie stronie 

- nigdy nie tamuj ruchu, poruszaj się z prędkością umożliwiającą sprawny przepływ uczniów 

po terenie gmachu ZSGD 

- Gwiazdor nie daje prezentów siedzącym na schodach 

- i najważniejsze, NIGDY NIE SIEDŹ NA SCHODACH! 

- NIGDY! 

 Na zakończenie życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, spokojnego i bezpiecznego poru-

szania się po naszej szkole. Pamietajcie, ruch prawostronny, najpierw się wychodzi, starsi 

mają pierwszeństwo na równi z kobietami i dziećmi. A siedzącym na schodach i środkach 

korytarzy życzymy bolesnego wilka. 

 

F&F 

„Comics Wars” 

W dniu 06.12.14 r. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu zorganizowała wydarzenie pt. 

„Comics Wars”, które dotyczyło komiksów z uniwersum Star Wars, Marvel oraz DC Comics. Pro-

gram imprezy zawierał wystawy tematyczne, stoiska ze sklepami oraz liczne wykłady odbywają-

ce się jednocześnie w trzech różnych salach. Dużą atrak-

cją była również grupa osób przebranych za superbohate-

rów czy postaci z Gwiezdnych Wojen. W celu poznania 

ilości przybyłych miłośników każdego z uniwersów po wej-

ściu do biblioteki można było wybrać jedną z trzech nakle-

jek, by stanąć po konkretnej stronie. Wyniki wykazały, że 

największa liczba fanów opowiedziała się za Gwiezdnymi 

Wojnami, mniej głosów zebrało DC Comics, a najmniej 

Marvel. Do dyspozycji była również „Obwoźna czytelnia 

komiksów”, w której można było poczytać na miejscu kon-

k r e t n y  k o m i k s  z e  z b i o r ó w  b i b l i o t e k i . 

Wydarzenie to nie było pierwszym konwentem tego rodza-

ju. Biblioteka ma już za sobą organizację takich wydarzeń 

jak „Dzień darmowego komiksu” czy „Dzień Batmana”. 

Andrzej Ruciński, Piotr Nędzarek 3LB 
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Matura tuż, tuż… jak przygotowują się do niej uczniowie ZSGD? 

Maturzyści odpowiedzieli na dziesięć przedmaturalnych pytań, które zdra-

dzają całą prawdę o przygotowaniach do majowego egzaminu dojrzałości! 

Chcecie wiedzieć, ile godzin nad książkami spędzają uczniowie naszej szko-

ły? A może ciekawi jesteście, jak radzą sobie ze stresem?  

 Wszyscy tegoroczni maturzyści zgodnie przyznali, że rozpoczęli 

już przygotowania do egzaminu maturalnego. Średnio w ciągu dnia poświęca-

ją dwie godziny na naukę, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. W tym roku 

obowiązkowe stało się zdawanie dodatkowego przedmiotu rozszerzonego, 

najwięcej uczniów naszej szkoły wybrało dwa przedmioty rozszerzone. Na 

pytanie, któremu przedmiotowi uczniowie poświęcają najwięcej uwagi, więk-

szość odpowiedziała, że językowi polskiemu. Wielu też liczy zadania z mate-

matyki i powtarza daty historyczne. Jakiego przedmiotu najbardziej oba-

wiają się uczniowie naszej szkoły? Wszyscy odpowiedzieli, że najbardziej 

stresują się ustną maturą z języka polskiego! Wszyscy też martwią się, że 

nie zdążą odpowiednio przygotować się do matury. Aby poradzić sobie ze 

stresem, maturzyści słuchają muzyki, czytają książki, chodzą na siłownię i 

spędzają czas ze znajomymi. Wielu też stara się nie myśleć o maturze, pije 

melisę i powtarza sobie, że wszystko będzie dobrze! Uczniowie twierdzą, że 

mogą liczyć na wsparcie większości nauczycieli, którzy pomagają im w przy-

gotowaniach do tych ważnych dni. Wszyscy również zamierzają kontynu-

ować swoją edukację. Na koniec zapytałam uczniów naszej szkoły, jakie kie-

runki chcą wybrać, idąc do szkoły wyższej. Pomimo strachu przed językiem 

polskim aż 80% uczniów chce kształcić się w kierunkach humanistycznych.  

Anna Kojder, kl 3lb  

DIAGNOZA PRZEDMATURALNA 
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BARAN (21.03 – 19. 04) 

Wydarzenia: Masz w sobie masę energii i dzięki niej pojawi się w 

Tobie chętka na rozpoczęcie czegoś nowego. Lada chwila zaczniesz 

się rozglądać za jakimiś dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi, kół-

kami czy kursami. Na Twojej drodze gwiazdy postawią coś, czemu 

poświęcisz się w całości - z pewnością w tym roku odnajdziesz swoją prawdziwą 

pasję! 

Szkoła: Czas będzie pędził  jak szalony. Zanim się obejrzysz, nadejdzie przerwa 

świąteczna, potem ferie... Nie odkładaj nauki na potem, bo pod koniec semestru 

może się okazać, że masz spore zaległości! 

Miłość: Boisz się, że znajomość, na której Ci zależy, nie przetrwa próby czasu? Nie 

zamartwiaj się na zapas! Jeśli jesteście sobie przeznaczeni, los prędzej czy póź-

niej Was połączy. Powiedz sobie: "co ma być, to będzie", bądź sobą i czekaj na roz-

wój wypadków. 

BYK (20.04 – 22. 05) 

Wydarzenia: W najbliższych miesiącach w głównej mierze poświę-

cisz się przyjaciołom lub rodzinie. Ktoś bliski będzie potrzebował 

Twojego wsparcia, a Ty oczywiście mu go udzielisz i spiszesz się na 

medal. Dzięki temu poczujesz się potrzebny i doceniany przez in-

nych.  

Szkoła: Wiele rzeczy będzie Cię odciągało od szkolnych obowiązków, ale nie daj się 

rozproszyć. Tylko dzięki systematycznej nauce uda Ci się zaliczyć ten rok bez pro-

blemu. Jeśli to zaniedbasz.... brrr, strach się bać! 

Miłość: Postaraj się wyplątać ze wszystkich relacji, które Ci szkodzą. Zastanów 

się, czy to, co czujesz, to na pewno miłość czy może tylko przyzwyczajenie? Być 

może związek, w którym tkwisz lub do którego dążysz, ogranicza Twój własny roz-

wój? Nie pozwól, żeby ktoś negatywnie wpłynął na Twoje życie! 

BLIŹNIĘTA (23.05 – 21. 06) 

Wydarzenia: W najbliższych miesiącach będziesz poświęcać wiele 

uwagi przyjaciołom i znajomym, a poza tym czeka Cię rozwój pewnej 

interesującej znajomości... Dowiesz się też czegoś ciekawego o sa-

mym sobie - może odkryjesz w sobie cechę, której dotąd nie do-

strzegałeś? 

Szkoła: W tym roku porządnie weźmiesz się do roboty! Szkoda Ci będzie czasu na 

lenistwo, skoro tyle jest do zrobienia, tyle do osiągnięcia! Ambicja wciąż będzie Cię 

pchać do przodu, a za swoją pracowitość zostaniesz hojnie wynagrodzony - wystar-

czy tylko poczekać. 

Miłość: Jednego możesz być pewien - czeka Cię w tym roku masa miłosnych niespo-

dzianek! Oczywiście pozytywnych, bo gwiazdy będą się Tobą troskliwie opiekować. 

Wszystko zmieni się o 180 stopni i poczujesz, że dawno nie byłeś tak szczęśliwy. A 

może los zaskoczy Cię nawet kilka razy... 

HOROSKOP 
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RAK (22.06 – 22.07) 

Wydarzenia: Na początku semestru będziesz walczyć z rutyną i 

monotonią. I wygrasz tę walkę - nie pozwolisz na to, by nuda na 

stałe wkroczyła do Twojego życia i odebrała Ci energię. Znajdziesz 

sobie zajęcie, które całkowicie Cię zaabsorbuje. Poczujesz się speł-

niony i zadowolony ze swoich osiągnięć! 

Szkoła: Zostaniesz doceniony i nagrodzony za swoją pracowitość i zaangażowanie. 

Dzięki temu szkoła wyda Ci się dużo przyjemniejszym miejscem niż dotąd, nabie-

rzesz ochoty do działania i z łatwością przetrwasz do wakacji. 

Miłość: Wzloty i upadki, prawdziwa huśtawka uczuć - oto, co Cię czeka. Taką już 

masz niespokojną naturę, więc to dla Ciebie nic nowego. Jednak po całych tych za-

wirowaniach spotka Cię w końcu szczęście w miłości, o którym na razie jeszcze nie 

śmiesz marzyć. Nie wierzysz? Sam się przekonasz, tylko poczekaj! 

LEW (23.07 – 23.08) 

Wydarzenia: Po ostatnim okresie obfitym w wydarzenia czeka Cię 

teraz trochę spokoju, a nawet rutyny. Los nie szykuje dla Ciebie 

niespodzianek (poza jedną... miłosną... ale o tym niżej). Ale mimo że 

nie dostrzeżesz w swoim życiu żadnych radykalnych zmian, wkrótce 

odkryjesz, że przez ostatni czas stopniowo w Tobie zachodziła wiel-

ka pozytywna przemiana... Możesz być pewny, że za kilka miesięcy będziesz pa-

trzeć na świat zupełnie inaczej niż teraz.   

Szkoła: Niektóre zajęcia będą dla Ciebie bardzo uciążliwe i wyjątkowo ciężko bę-

dzie Ci przez nie przebrnąć. Ale zaciśniesz zęby i dasz radę, choć łatwo nie bę-

dzie... 

Miłość: W Twoim życiu pojawi się zupełnie nowa osoba, która pozwoli Ci się odciąć 

od dawnych miłości i zauroczeń. Zawładnie całkowicie Twoimi uczuciami, wzbudzi 

Twoją fascynację i zmotywuje Cię do działania. Czy coś z tego będzie? Tak, jeśli 

wystarczy Ci odwagi, by pociągnąć to do przodu! 

PANNA (24.08 – 22.09) 

Wydarzenia: Same dobre wydarzenia! Takiego horoskopu każdy Ci 

pozazdrości, bo wygląda na to, że na Twojej drodze nie pojawią się 

żadne przeszkody. Los będzie Ci sprzyjał i ułatwiał wszystko, czego 

się podejmiesz. Czekają Cię więc triumfy, sukcesy i miłe niespodzian-

ki. 

Szkoła: Gwiazdy zadbają też o to, by w sprawach szkolnych wszystko poszło jak 

najlepiej. Nikt nie gwarantuje, że będziesz mieć ze wszystkiego piątki... Ale wiedz, 

że nawet jeśli wpakujesz się w kłopoty, los z pewnością pomoże Ci z nich wybrnąć. I 

jakimś cudem uda Ci się zaliczyć znienawidzony przedmiot... 

Miłość: Jeśli dotąd nie trafiła Cię jeszcze strzała Amora, to w tym roku już tego 

nie unikniesz. Uda Ci się zdobyć serce pewnej osoby, choć być może będzie to wy-

magało od Ciebie odrobiny cierpliwości. 
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WAGA (23.09 – 22.10) 

Wydarzenia: Ten rok będzie dużo spokojniejszy od poprzedniego. 

Uda Ci się znaleźć więcej czasu na odpoczynek i ulubione zajęcia. To 

nie znaczy, że będziesz się lenić, o nie! Wkrótce coś zacznie Ci mówić, 

że pora na małą zmianę w wyglądzie - może zmiana stylu, nowa fryzu-

ra, kolczyk albo... tatuaż? To będzie zależało od Ciebie! 

Szkoła: Wydaje Ci się, że rok zapowiada się ciężko, ale w praktyce okaże się, że 

wcale nie jest tak źle. Nauczyciele będą Cię traktować z dużym luzem, a nauka 

przyjdzie Ci z większą łatwością niż dotychczas. Dobrze to wykorzystaj! 

Miłość: "Szukajcie, a znajdziecie!" Przestań czekać na to, aż ktoś inny dostrzeże 

Ciebie. Weź sprawy w swoje ręce i sam rozejrzyj się za kimś interesującym. Gwiazdy 

zachęcają, byś w tym roku był aktywny i na pewno wesprą wszystkie Twoje działania. 

Więc do dzieła! 

SKORPION (23.10 – 21.11) 

Wydarzenia: W tym roku czeka Cię naprawdę wiele wyzwań. Być może 

będzie to nowa sytuacja, w której będziesz musiał się odnaleźć (nowa 

szkoła, znajomość?), albo problem, który tylko Ty, będziesz w stanie rozwiązać, nikt 

inny. Świat będzie względem Ciebie wymagający, ale Tobie uda się sprostać zadaniu, 

które przed Tobą postawi. 

Szkoła: Postaraj się bardziej przyłożyć do nielubianego przedmiotu i uważaj, żeby 

nie popaść w konflikt z nauczycielem! Sam wiesz, że jeden z nich wyjątkowo działa Ci 

na nerwy. Ale staraj się trzymać emocje na wodzy, bo ta sytuacja może bardzo źle 

się dla Ciebie skończyć. Zachowaj ostrożność, nie igraj z ogniem! 

Miłość: Jedyne, co może Ci popsuć Twoje miłosne relacje, to Twoja zazdrość i po-

dejrzliwość. Gwiazdy radzą, żebyś starał się pozbyć tych cech - tylko wtedy uda Ci 

się utrzymać związek, na którym Ci zależy... 

STRZELEC (22 11 – 21. 12) 

Wydarzenia: Wokół Ciebie będzie się działo tak dużo, że zamarzysz, 

żeby doba trwała nie 24, ale 48 godzin. Zapomnisz, co to znaczy odpo-

czynek i lenistwo. Ale, o dziwo, będzie Ci z tym dobrze! Lubisz prze-

cież być w ruchu i sam wiesz, że stagnacja działa na Ciebie niszcząco. 

Więc może to wymarzona sytuacja dla Ciebie? 

Szkoła: Łatwo nie będzie - w tym roku szkoła okaże się dla Ciebie sporym wyzwa-

niem. Uda Ci się jednak odnaleźć przyjemność w nauce i poszerzaniu własnej wiedzy, 

a efektem będą całkiem niezłe stopnie na świadectwie.  

Miłość: Zastanów się dobrze, czego chcesz, bo pomyłka może Cię drogo kosztować. 

Nie spiesz się, bo wtedy łatwo o błędy. Pozwól losowi samemu zadziałać - on ustawi 

wszystko najlepiej dla Ciebie, bo Twoim przeznaczeniem jest w tym roku poznać co 

to miłość, nawet jeśli droga do tego będzie trochę pod górkę. 
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KOZIOROŻEC (22.12 – 19. 01) 

Wydarzenia: W tym roku postarasz się trochę ustabilizować swoje 

życie. Masz dość chaosu i niespodzianek, które podsyła Ci los, wiec 

postanowisz wziąć sprawy w swoje ręce. Nie wiadomo skąd pojawi się 

w Tobie nagle ogromna dawka pewności siebie i zdecydowania. 

Szkoła: Systematyczna nauka, porządek, organizacja - właśnie te idee będą Ci 

przyświecać przez najbliższe miesiące. Wiesz, że do celu dochodzi się ciężką 

pracą i nie zamierzasz chodzić na łatwiznę - to nie w Twoim stylu! 

Miłość: W miłości różowo! Twój związek rozkwitnie i będziesz czuł na 100%, że 

osoba, którą wybrałeś, to ta jedyna. Może będziesz musiał trochę poczekać na 

swoją miłość, ale kiedy już nadejdzie, nie będziesz miał żadnych wątpliwości... 

 

WODNIK (20. 01 – 18. 02) 

Wydarzenia: Problem, z którym męczysz się od dłuższego czasu, w 

końcu się rozwiąże. Było ciężko, owszem, ale najgorsze już za Tobą. 

Uwolnisz się od tego, co najbardziej Cię męczyło i śmiało ruszysz 

przed siebie, wykorzystując wszystkie szanse, które podeśle Ci los. 

Szkoła: Pozytywna wróżba zwłaszcza dla tych, którzy w tym roku rozpoczęli 

nową szkołę. Stres trochę Cię demotywuje, ale to tylko chwilowe. Wkrótce okaże 

się, że nie ma rzeczy, z którą byś sobie nie poradził, a szkolne mury wydadzą Ci 

się wyjątkowo przyjazne. 

Miłość: Zapowiada się świetnie, jeśli będziesz potrafił okazywać swojej drugiej 

połówce odpowiednio dużo uwagi. Inaczej poczuje się zaniedbana i coś może się 

między wami zepsuć. Jeśli dopiero poszukujesz miłości, masz spore szanse na 

sukces - jest tylko jeden warunek - więcej pewności siebie! 

 

 

RYBY (19.02 – 20.03) 

Wydarzenia: W tym roku będziesz bardzo twórczy i co najlepsze, ktoś 

w końcu doceni Twój talent! Może napiszesz opowiadanie, za które 

otrzymasz główną nagrodę w konkursie, lub namalujesz obraz, który 

potem pojawi się w jakiejś galerii sztuki? Wiedz, że będziesz zauważo-

ny, więc nie chowaj swojej twórczości przed światem! 

Szkoła: Natłok obowiązków wcale Cię nie przerazi. Wręcz przeciwnie, wciąż 

będziesz szukać sobie kolejnych zajęć, bo ciężko będzie Ci usiedzieć na miejscu. 

Może któryś z nauczycieli doceni Twoje wyjątkowe zaangażowanie? 

Miłość: Nie pozwól, żeby dopadł Cię smutek i poczucie osamotnienia. To by było 

zabójcze dla Twoich największych zalet - optymizmu, życzliwości i przyjaciel-

skości. To właśnie nimi możesz w tym roku przyciągnąć uwagę pewnej wyjątkowej 

osoby. Wystarczy trochę cierpliwości! 

                                                                                                                                                  

Kasia i Zuza  
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Podsumowanie roku w obrazach 
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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia nasza 

redakcja życzy: 

- Dyrekcji - spokojnych i bogatych świąt, obszernej zastawy stołowej, przychyl-

ności Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty i podwyżek. 

 

- Nauczycielom - aby wypoczęli i obdarowali swoje dzieci wieloma drogimi pre-

zentami. Ponadto życzymy, żeby oceniali swych uczniów pobłażliwie i aby udało im 

się odpowiednio przygotować swoich podopiecznych do ich najważniejszego egza-

minu w życiu. Pragniemy również życzyć, aby pamiętali, na czym polegają święta 

(odpoczywanie, rodzinna atmosfera i radość z prezentów, o czym zresztą na 

stronie 3 [autoreklama]) i aby w miarę możliwości nie dawali nawału zadań domo-

wo-świątecznych oraz aby pamiętali, iż oprócz ich przedmiotu (który notabene 

jest oczywiście bardzo ważny) mamy do nauki mnóstwo innych, również ważnych 

przedmiotów. Poza tym życzymy Wam, Drodzy Nauczyciele, standardowo smacz-

nego karpia i zielonej choinki. ;) 

 

- Uczniom pragniemy życzyć, aby Wasze połączenia internetowe śmigały jak 

Schumacher po torze, żebyście mogli wygooglować wszystko to, co jest przemil-

czane lub pomijane na lekcjach (szczególnie życzymy tego naszym maturzystom!) 

oraz żeby poobżarciowe lenistwo nie przeszkodziło wam w robieniu stert zadań 

domowo-świątecznych (bo z całą pewnością takie dostaniecie). Z weselszych rze-

czy życzymy Wam śnieżnej zimy, kuligów, ognisk, budyniu, bałwanów (tych po-

zaszkolnych) oraz maksymalnej dawki "Nic-nie-muszę-bo-są-święta-i-dobrze-mi-

z-tym"! I tradycyjnie bogatego Gwiazdorka (lub rodziców, w końcu Gwiazdor nie 

istni...eee, ekhm. Nieważne). 

 

- Pracownikom naszej placówki edukacyjnej życzymy odpoczynku po całorocznej 

kakofonii, której doświadczacie na korytarzach. 

Panie Szymku! Oby śnieg nie napadał na teren szkoły! 

Panie Rzemieślniku! Oby w szkole psuły się tylko rzeczy proste w naprawie! 

Panie z portierni! Oby uczniowie zawsze przynosili odliczoną ilość drobnych na 

ksera, światło w męskiej toalecie zawsze się świeciło, a drzwi były zawsze za-

mknięte! 

 

 Tego wszystkiego i wielu, wielu innych rzeczy, których moglibyśmy Wam 

jeszcze życzyć (ale terminy gonią i nie ma czasu się rozpisywać) życzy Redakcja. 

 

Wesołych Świąt! 
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