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15 grudnia przeprowadziłam krótki wywiad z Panią Dyrektor- Moniką Duchnik. Rozmowa 

przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Podczas konwersacji, udało mi się wyciągnąć od 

Pani Dyrektor kilka ciekawych informacji. Oto przebieg dialogu… 

 

Ala Tarnowska: Witam! Pani Dyrektor, na początku naszego wywiadu, chciałabym, 

żeby opisała Pani siebie w trzech zdaniach. 

p. Monika Duchnik: Jestem osobą energiczną, chętną do działania, do podejmowania 

różnych inicjatyw i wyzwań. Ponadto jestem otwarta na ludzi, na ich problemy i 

radości dnia codziennego. Cechuje mnie punktualność, szczerość i bezinteresowność. 

A.T.: P. Dyrektor, objęła Pani to stanowisko niedawno, jakie emocje Pani 

towarzyszyły podczas przygotowań i samego przejęcia gimnazjum? 

p. M.D.: To był czas wytężonej pracy, mobilizacji, taki mały sprawdzian mojej osoby, 

mojego charakteru. Oczywiście skłamałabym mówiąc, że nie towarzyszyły temu emocje. 

Choć przyznam, że były one raczej umiarkowane. Był we mnie jakiś wewnętrzny spokój… 

A.T.: Czy trudno było zaaklimatyzować się w nowym miejscu pracy? 
p. M.D.: Biorąc pod uwagę, że od kilku lat robiłam to regularnie, tzn. zmieniałam miejsce 

pracy w związku z tym, że była to praca na  zastępstwo, to powiem, że nie. Szkołę 

znałam, nauczycieli w większości także, jedynie uczniowie byli pewną niewiadomą. 

Pracowałam tutaj wcześniej, więc było to i plusem i minusem nowej funkcji. Cały czas 

poznaję szkołę. Odpowiadając na pytanie czy już się w niej zaaklimatyzowałam?- myślę, 

że jeszcze nie do końca. 

A.T.: Jest Pani zadowolona ze swojej pracy? Czy jest ona satysfakcjonująca?  

p. M.D.: Praca zawsze dawała mi satysfakcję. Chyba jestem takim małym 

pracoholikiem A że jest ona na tym etapie mojego życia bardzo odpowiedzialna i 

absorbująca, to tym bardziej czuję zadowolenie, gdy coś się udaje. Jak w każdej pracy 

są i chwile zwątpienia, nie zawsze bowiem wszystko się wie,  wszystko się udaje od 

razu… Jestem jeszcze młoda i wiele przede mną… 

A.T.: Zawsze chciała być Pani p. Dyrektor? Czy dobrze czuje się Pani w tej roli? 

p. M.D.: To nie był jakiś konkretny cel. Bycie Panią Dyrektor to nie tylko funkcja. 

Trzeba sprostać wielu wymaganiom, które w dzisiejszym świecie są bardzo duże. Wiele 

oczekuje się od szkoły. Czy dobrze czuję się w tej roli? – To jeszcze za krótki okres 

czasu, bym mogła odpowiedzieć na to pytanie. Jestem osoba samokrytyczną, więc na 

razie pozostawię to pytanie bez odpowiedzi. Czas pokaże… 

 

<c.d. wywiadu na następnej stronie > 
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A.T.: Co sprawia Pani największą radość: prowadzenie lekcji niemieckiego, 

wychowania fizycznego, czy sama praca dyrektora, praca w papierkach? 

p. M.D.: Uczyć zawsze lubiłam i to raczej się nie zmieni. A praca dyrektora to jednak 

nie tylko papierki! Zdążyłam się już przekonać, że trzeba być znawcą w wielu 

dziedzinach: w remontach, w malowaniu, w kosztorysach, należy być pedagogiem, 

wychowawcą, szefem, człowiekiem… 

A.T.: Czy znajduje Pani w natłoku pracy, czas dla siebie, dla swoich bliskich? 

p. M.D.: Niestety to jest ta sfera, która cierpi. Rzeczywiście mam mniej czasu dla córki 

i męża. Staram się to wszystko pogodzić, ale bywa ciężko. Na szczęście są bardzo 

wyrozumiali i wspierają mnie w moich działaniach. A każdą wspólną chwilą cieszymy się i 

doceniamy. Na szczęście nadchodzą święta i jest szansa, by spędzić ze sobą więcej 

czasu i nadrobić zaległości, czego wszystkim zapracowanym i nie tylko życzę 

A.T.: Jakie zmiany chciałaby Pani wprowadzić jeszcze w naszym gimnazjum? 

p. M.D.: To temat rzeka… Na pewno wymalowanie pozostałych klas, zmiana powierzchni 

podłogowej sali gimnastycznej, korytarzy, sal lekcyjnych tak, żeby w szkole było 

ładniej. Wprowadzenie dziennika elektronicznego, wymiany dla młodzieży, to takie 

sprawy w najbliższym czasie… Po co zapeszać, jeśli coś miałoby się nie udać. Niech 

będzie to miłą niespodzianką 

A.T.: Rozpoczęłyśmy od trzech zdań o Pani, chciałbym, aby na koniec określiła Pani 

uczniów naszego gimnazjum, także w trzech zdaniach. 

p. M.D.: Uczniowie w naszym Gimnazjum są wspaniali Oczywiście zdarza im się czasem 

coś przeskrobać, ale to dobra młodzież. Życzę wszystkim, by czuli się w szkole dobrze, 

a czas spędzony w murach naszego Gimnazjum, był czasem wykorzystanym właściwie. 

A.T.: Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Myślę, że uczniowie ucieszą się, że 

będą mogli troszkę poznać Panią i Pani opinię na różne tematy. 

p. M.D.: Ja również dziękuję.  

 

 

 

 

 

 
Rozmawiała Ala Tarnowska 
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CUKIERKI PODZIELIŁ I RÓZGĄ ZDZIELIŁ

7 grudnia (w poniedziałek) do naszego Gimnazjum przybył Święty Mikołaj wraz ze swoimi 

aniołami, diabełkami i reniferem. Co prawda nie na saniach, lecz na krześle obrotowym, ale 

jaka zima, taki pojazd! Albo Mikołaj mocno zakręcony. Celem wizyty Mikołaja było oczywiście 

rozdanie słodkich upominków dla uczniów i dla nauczycieli. Nie zabrakło również rózg dla 

ancymonów gimnazjum oraz nagrody dla najgrzeczniejszych. Niestety, wszystko co dobre 

zawsze szybko się kończy. Mikołaj wraz ze swoją świtą odjechał na krześle w świat, a 

uczniowie po małej przyjemności wrócili do obowiązków szkolnych. Dziękujemy Mikołaju i już 

zapraszamy za rok ! 

Mikołaj napisał również list do nas: 

 

„Drodzy uczniowie Gimnazjum w Mnikowie!  

Przybyłem do Waszej szkoły,  

można powiedzieć w bojowym nastawieniu… 

Niestety, wiele słyszałem, co tam się dzieje…  

Skargi, były na porządku dziennym…  

DOBRA ŻARTOWAŁEM!   

JESTEŚCIE WSPANIAŁYMI UCZNIAMI I DOBRZE SPISUJECIE SIĘ W SZKOLE!  

Powiem nawet Wam w tajemnicy, że lepszych szkolniaków nie spotkałem, 

Tylko nie chwalcie się zbytnio przed kolegami z innych szkół, bo będzie 

im  przykro  

ŚLĘ CAŁUSY! :* 

HO HO HO,  

 ŚWIĘTY MIKOŁAJ!” 

 

Jakub Burtan
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W DRODZE NA PODIUM – KRÓTKA ROZMOWA Z NAJLEPSZYMI

Nie od dziś wiadomo, że droga do sukcesu usłana jest trudami wieloma, pracą, wysiłkiem i 

wielką determinacją. Najpierw oczywiście musi się chcieć. Niejeden raz pewnie słyszeliście: 

chcieć, to móc! Swoim już dużym przecież sukcesem podzielą się z Wami chłopcy, tak się 

akurat złożyło, że tylko chłopcy, którzy po etapie szkolnym konkursów przedmiotowych dostali 

się do etapu rejonowego. Dla was Krzysiek, Michał, Mateusz i Janek w rozmowie z Karoliną 

Stopką!  

Karolina Stopka: Z jakiego przedmiotu pisaliście konkurs ? 

Michał Marchewczyk : - Ja z matematyki. 

Krzysiek Dziedzic : - Ja pisałem z geografii. 

Mateusz Bączalski : - A ja  z biologii. 

Jasiek Jaskot : - Z matematyki  

K.S.:Oo! Zatem przedmioty matematyczno-przyrodnicze! Jak wyglądały przygotowania ? 

M.M. - Miałem co tydzień dodatkowe lekcje matematyki, a w domu codziennie rozwiązywałem 

po kilka zadań. 

K.D. – Ja też miałem dodatkowe lekcje, na których uczyłem się nowych rzeczy, dostawałem 

też podręczniki do nauki w domu. 

M.B. – A ja czytałem materiały do konkursu, dodatkowe książki i rozwiązywałem zadania. 

J.J. - Z p. Kamińską lekcje dodatkowe + trochę czasu z tatą w domu 

K.S.: Ile czasu się przygotowywaliście? I czy stresowaliście się przed konkursem? 

M.M. - Około 2 miesięcy na pewno się uczyłem. A stres? Nie. Nie denerwowałem się w ogóle 

K.D. - Przygotowywałem się ponad miesiąc. Żadnego stresu na tym etapie. 

M.B. - W zasadzie to czytałem różne materiały z nudów już w wakacje, ale tak w roku 

szkolnym to ponad 2 miesiące. Do etapu szkolnego podszedłem absolutnie ze spokojem. 

J.J.- 5h tygodniowo w domu, stricte przed konkursem, teraz do rejonowego podobnie, 

podszedłem na spokojnie, czułem się pewnie  

 

<c.d. wywiadu na następnej stronie > 
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K.S.: Czy Waszym zdaniem zadania były łatwe ? 

M.M – Dla mnie tak. Lubię i rozumiem matematykę. 

K.D. - Według mnie były zróżnicowane, jeśli ktoś się dobrze nauczył, to wiedział. 

M.B. - Niektóre były łatwe, a niektóre trudne. Zawsze tak jest. To co się wie, jest łatwe, 

czego się nie zdążyło jeszcze douczyć lub doczytać – jest trudne.  

J.J- Trzeba było pomyśleć zanim się odpowiedziało, łatwo nie było, widać to po tym ze tylko 

390 osób jest w rejonowym na 800 miejsc 

K.S.: Czy według Was dobrze sobie poradziliście? 

M.M. – Wygląda na to, że tak. 

K.D. - Nie chcę się przechwalać, ale skoro się dostałem, to chyba tak ( ŚMIECH ) 

M.B. - Myślę, że tak. 

J.J.- . Myślę że dobrze, ucieszyłem się jak się dowiedziałem że awansowałem. 

K.S.: Skoro Wam tak łatwo poszło, to czy spodziewaliście się czy trudniejszego testu? 

M.M. – Szczerze mówiąc, spodziewałem się trudniejszych zadań. Pewnie będą w kolejnym 

etapie. 

K.D. - Uważam, że mógłby być trudniejszy. 

M.B. - Moim zdaniem poziom konkursu nie był godny etapu szkolonego. Zobaczymy, co będzie 

dalej. 

J.J.- Myślałem, że będzie łatwiejszy. 

 

Dziękuje za rozmowę i udzielone informacje =) 

Karolina Stopka 
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RECENZJE FILMÓW I KSIĄŻEK 

 

 

GRUDNIOWY PRZEGLĄD HITÓW KINOWYCH Z KUBĄ ZACHARĄ 

 

Przed nami święta, sporo wolnego czasu, a zatem i więcej możliwości, by wraz ze znajomymi 

wybrać się do kina. Grudzień to zawsze czas wielu premier, nowości, drugich i kolejnych 

części  popularnych filmów. Co wybrać, by nie stracić czasu, no i pieniędzy?  Swoimi 

refleksjami ze spotkań z X Muzą i przeglądu zapowiedzi podzieli się z Wami Kuba Zachara.  

 

 

DRUGA ODSŁONA „LISTÓW DO M” -  MAŁA SZANSA NA MEGA-HIT 

Po sukcesie pierwszej części "Listów do M" producenci postanowili zrobić coś, co pobije 

wynik oglądalności . Próbą jest druga część filmu. Efekt? Marny. Jak wzrusza, kiedy nie 

wzrusza? Jak bawi, kiedy tego nie robi? Niestety, od pierwszego do ostatniego ujęcia 

czekasz, aż wydarzy się coś, co poruszy... Jak wiadomo, nic dwa razy się nie zdarza. I ta 

słynna sekwencja poetycka się tu sprawdza. Dialogi są marne. Nie ma w nich polotu, 

żarty nie są wyszukane. Oczywiście, są w kinie tacy, którzy śmieją się podczas 

oglądania, ale to raczej chwilowa reakcja. W większości słychać po prostu ciszę. 

Aktorzy... Obsada filmu może być imponująca i to od głównych ról, poprzez role 

drugoplanowe. Gdzie nie spojrzymy, tam znana postać. Jeśli ktoś liczył na obserwowanie 

celebrytów, nie zawiedzie się. Sposób na wzruszenie? Niespełniona miłość, śmiertelnie 

chora kobieta, niepełnosprawny chłopak - tanie chwyty, które chcą na siłę wymusić z nas 

łzy. Nie lubię tego, można przecież zrobić to inaczej. Efekt? Zmarnowany czas i 

zmarnowane pieniądze. Jeśli chcesz spędzić fajny wieczór, wybierz inny tytuł.  

 

<Chcesz poczytać więcej o filmach i książkach? Zerkaj na kolejną stronę > 
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BOND W BOMBOWEJ FORMIE 

W kinach co prawda już od jakiegoś czasu, ale dla tych, którzy jeszcze się nie wybrali, 

może okażą się te informacje pomocne 

Zwiastun kolejnej części filmu o agencie 007 pod tytułem,, Spectre” bardzo zachęcał 

do pójścia do kina . Więc poszedłem. W główną postać po raz kolejny wciela się Daniel 

Craig, który już wielokrotnie pokazał nam, że urodził się do roli agenta 007. Fabula filmu 

odwołuje się do poprzednich części przygód agenta Jamesa Bonda, a konkretnie do 

wszystkich negatywnych bohaterów, z którymi musiał zmierzyć się Bond. Film 

,,Spectre” trzyma widza w dużym napięciu -spektakularne pościgi i strzelaniny są 

przeplatane śmiesznymi scenkami, które łagodzą wizerunek bezwzględnego agenta. Nie 

brakuje jego stałych atrybutów – pistoletu i martini -nieodłączne elementy, z którymi 

rozbraja tajną organizację. By ją zniszczyć musiał powrócić do ludzi, których zranił, 

wspomnieć tych, których zabił, musiał także przeżyć wiele bólu i po raz kolejny zostawić 

za sobą wiele trupów. W filmie nie zabraknie gadżetów i pięknych samochodów. Poza 

tym ciekawa osobowość nowego M.  Osobiście polecam . 

 

NAJBARDZIEJ OCZEKIWANA PREMIERA MIESIĄCA 

Na razie nie wiadomo za dużo o fabule filmu „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy”. Jego 

akcja ma mieć miejsce 30 lat po wydarzeniach z filmu „Gwiezdne Wojny: Powrót Jedi”. 

Przebudzenie mocy skupi się na nowych bohaterach, ale ważną rolę na ekranie odegrają też 

znani z poprzednich części bohaterowie – Han Solo, Leia i Chewbacca. Wiadomo, że w filmie 

ma pojawić się także Luke Skywalker, ale nie pojawił się na zwiastunach filmu. W Star Wars 

VII wśród nowych bohaterów szczególnie ważni będą: Finn (szturmowiec, który w pewnym 

momencie otrzymuje miecz Luke'a Skywalkera),  Rey (pochodząca z Jakku samotniczka, która 

mieszka na cmentarzysku okrętów), Kylo Ren (wojownik, który chce dokończyć dzieło Darth 

Vadera) i Poe Dameron (pilot, który wypełnia misję zleconą przez pewną księżniczkę). Według 

części teorii głównym wątkiem Przebudzenia Mocy miałyby być poszukiwania porwanego Luke'a 

Skywalkera. Do tej misji Leia zaangażowałaby Finna i pozostałych bohaterów. Jaka jest 

prawda, przekonamy się 18 grudnia na premierze filmu.  

Kuba Zachara 
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DWA W JEDNYM. FILM I KSIĄŻKA – ARCYDZIEŁO I ARCYDZIEŁO 

"Ogień jest zaraźliwy! I jeśli my płoniemy, ty płoniesz razem z nami." 

"You burn with us."  Czy wiecie, o jakie tytuły chodzi? 

 

Emocje, jakie towarzyszyły mi przy oglądaniu tego filmu są nie do opisania. Zarówno podczas 

czytania książki, jak i podczas seansu byłam zachwycona. 

 

Reżyser zadbał o każdy szczegół, a aktorzy spisali się rewelacyjnie. Francis Lawrence bardzo 

zależało, by film był zgodny z pierwowzorem. Jeśli ktoś przeczytał powieść, może zauważyć, iż 

nawet większość dialogów jest dosłownie cytowana z książki. W prawie wszystkich sytuacjach 

był to bardzo dobry pomysł, lecz podczas rozmowy Katniss ze znienawidzonym przez nią 

prezydentem Snowem, reżyser mógł oderwać się od powieści i urozmaicić trochę ich rozmowę. 

W książce owszem, brzmiało to dobrze, lecz w filmie wyglądało trochę sztucznie i aktorzy nie 

wyrazili do końca wszystkich emocji, jakie im towarzyszyły. Ogólnie rzecz biorąc - scenariusz, 

jest bardzo wierny książce. 

Jeśli chodzi o aktorów, jak zwykle mnie nie zawiedli. Zaczynając od Jennifer Lawrence, która 

gra Katniss. Jak dla mnie idealnie dopasowuje się do tej roli. Widać też doskonałą pracę 

operatorów kamer. Rewelacyjnym posunięciem było to, że kamery w większości przypadków 

skierowane były na twarz aktorów, na których widzieliśmy ogrom emocji. Ból, strach i 

przerażenie, ale i męstwo, odwagę i siłę. Unikanie szerokich planów i świetna gra światłem 

wytworzyła kapitalny klimat. Jennifer ukazała nam młodą, przestraszoną dziewczynę, akcja 

przecież dzieje się podczas wojny. Mimo tego odwaga Katniss jest nie- wyobrażalna. Nie będę 

zdradzała wszystkiego, ale możecie być pewni, że nie zawiedzie Was jej kreacja. Jak zwykle 

wykazuje się odwagą i robi coś, co sprawi, że może w końcu ich świat – świat społecznych 

wyrzutków i pokrzywdzonych będzie lepiej funkcjonował.  Robi coś niesamowitego. Nie powiem 

co, bo może ktoś z was obejrzy, lub przeczyta Kosogłosa. Jednakże to była jedna z mich 

ulubionych scen, a na twarzy aktorki było widać wszystkie emocje, które przeżywała postać w 

książce. I to po prostu jest genialne! 

<c.d. na kolejnej stronie> 
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Jeszce jedną z kluczowych postaci jest Peeta - wyniszczony psychicznie przez Kapitol. Nie 

potrafi odróżnić rzeczywistości od fikcji. Gubi się i nie wie, co jest prawdą. Katniss - niegdyś 

jego ukochana, był w stanie poświęcić za nią życie, teraz dla niego jest wrogiem. Chciał ją 

zabić, myślał, że jest dla niego zagrożeniem. Panika, przerażenie, niekiedy obłęk to emocje, 

którymi kieruje się Peeta . Josh Hutcherson spisał się na medal, wcielając się w tę rolę. 

Jednak z czasem w bohaterze zachodzą zmiany. Pomału wracają wspomnienia. Jakie i co w 

bohaterze powodują? Przeczytajcie! Inaczej nie zrozumiecie ogromu emocji, które kumuluje 

się w bohaterach. 

Muszę  się Wam przyznać, że podczas czytania książki i oglądania jej ekranizacji, w moich 

oczach pojawiły się łzy. Można powiedzieć, że bardzo polubiłam i zżyłam się z niektórymi 

postaciami. Przeżywałam to, co one. Czułam to, co one. Widząc ich śmierć, nie mogłam 

powstrzymać łez. Jest to ogromny plus i dla autorki książki i dla reżysera filmu, że potrafią 

tak mocno poprzez swoją sztukę oddziaływać na czytelnika i widza. Tak prawdziwie, tak 

dogłębnie! 

Oczywiście muzyka tez robi w filmie swoje. Dla mnie nie jest ona jednak najważniejsza. Ja 

skupiam się na bohaterach. Ta powieść, ekranizacja nie jest zwykłą historią o wojnie. Pokazuje 

nam również jak okrutna jest władza. Próbuje wprowadzić nas w chwile refleksji. Wojna, 

zniszczenia, okrucieństwo, życie i śmierć. Nie jest to historia miłosna, nie opowiada o 

zabijających się ludziach, ale o walce o własne "Ja", o kierowaniu własnym losem "twój los 

kształtuje się w momentach podejmowania przez ciebie decyzji". Pokazuje nam, że nie zawsze 

wszystko jest dobrze, że czasem musimy odbić się od dna. Może brzmi to pesymistycznie, ale 

czyż w życiu tak nie bywa ? Nie wszystko jest kolorowe. Ostatnia scena pokazuje, że warto 

walczyć, że  z czasem wszystko wychodzi na prostą, ale to, co przeżyliśmy i to, czego 

doświadczyliśmy, zostawi w nas niemały ślad. Lekcja dla nas? Nie dajmy sobą manipulować. 

Posiadajmy własne zdanie. Bądźmy sobą. Nikt nie zmieni nas na siłę. TYLKO MY SAMI 

MOŻEMY DOPROWADZIĆ DO WŁASNEJ ZMIANY. Z biegiem czasu zrozumiemy co jest dla 

nas dobre, co się dla nas liczy najbardziej, odkryjemy to, kim jesteśmy. Dla takich wniosków 

warto przeczytać książkę, warto obejrzeć film! Gorąco polecam! 

 

 

Weronika Czech 
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CZYTANIE NIE HAŃBI, CZYTANIE WZBOGACA, CZYTAĆ NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA 

Być może ktoś z was przeczytał, świetne zresztą, recenzje książek Weroniki Czech na 

naszej stronie. Jeśli nie, zachęcamy.  A teraz propozycja Werki na długie przecież 

zimowe wieczory i czas wolny od szkoły. Oderwijcie się od telefonów, tabletów, 

komputerów, gier, FB. Dajcie sobie szanse na nowe doświadczenia. 

Jutro, kiedy zaczęła się wojna 

John Marsden 

"Jeśli chcesz ukryć książkę, schowaj ją na regale." 

Po przerwie od czytania długo nie mogłam znaleźć jakiejś książki, która zamknęłaby mnie na 

długo w swoim świecie. Przeszukując nieliczne wystawy w księgarniach i pułki w bibliotekach, 

przypadkowo weszłam do ulicznego sklepiku z książkami, w głęboko ukrytym regale odnalazłam 

właśnie ją. Lektura tak mnie wciągnęła, iż przeczytałam ją jednym w tchem, co skutkowało 

nieprzespana nocą. Nie była to  jakaś sobie, pierwsza lepsza książka. To, co wzięłam w ręce 

okazało się wspaniałą, zabawną, ale i wzruszającą powieścią. 

"Nie, piekło nie ma nic wspólnego z miejscem- piekło wiąże się z ludźmi. Może to ludzie 

są piekłem." 

Elii jest zwyczajną nastolatką, która wraz ze swoimi rodzicami mieszka na małej farmie. Ma 

swoją grupkę przyjaciół, a czytając książkę, poznajemy ich charakter i osobowość. Myślę, że 

każdy z nas może upodobnić się z którymś z nich. Homer- przystojny, umięśniony, młody 

chłopak z poczuciem humoru. Corri i Kevin- kochająca się para, która skłonna jest do 

poświęceń i jak się okaże gotowa zrobić wszystko, by świat wrócił do normy. Robyn- 

poukładana, rozsądna i przeważnie spokojna dziewczyna. Fi- modnisia, atrakcyjna i popularna, 

Lee- tajemniczy i introwertyczny, niby spokojny, lecz z biegiem czasu poznamy, co naprawdę 

się w nim skrywa. To mniej więcej wszystkie główne postaci. Czytając książkę możecie 

dostrzec zachodzącą w nich niezwykłą przemianę. Czy koniecznie na dobre? To już ocenicie 

sami. 

<c.d. na następnej stronie > 
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"Okazało się, że naszego świata już nie ma. Że nie ma już żadnych zasad. A jutro 

musimy stworzyć własne." 

Wyprawa do Piekła- niedostępnego miejsca w górach. Elii planując biwak ze znajomymi, chciała 

poprawić ich relacje, wzmocnić przyjaźń, spędzić wspólnie czas. Ognisko, zabawa, wygłupy. Z 

pozoru był to wspaniały wyjazd, niektórych nawet połączyło coś więcej. Szczęśliwi wrócili do 

domu, lecz nic nie było już tak, jak przedtem. Martwe zwierzęta, opuszczone domy, 

powybijane okna-to zobaczyli po powrocie. Znaleźli się w prawdziwym piekle. Bez rodzin, zdani 

tylko na siebie, muszą walczyć o przetrwanie. Schemat może się wydawać banalny, ale tego, co 

dzieje się dalej, nikt by się nie spodziewał. 

"Tak, zło było wynalazkiem człowieka." 

Książka wzbudza wiele emocji i prowadzi do chwili przemyśleń. Może powinniśmy docenić to, 

co mamy. Jesteśmy bezpieczni, mamy dom, rodzinę. Co byśmy bez nich zrobili, co byśmy 

uczynili na miejscu bohaterów? Jak byśmy postąpili ? Autorka jest mistrzynią w trzymaniu 

napięcia, a akcja rozgrywa wartko. Niespodziewane zwroty akcji, ból, cierpienie, ale też 

miłość i szczęście. Niesamowite kontrasty, które wbrew pozorom idealnie do siebie pasują. 

"Jutro" jest czymś zupełnie innym od tego, co do tej pory czytałam. "Jutro" przedstawia nam 

alternatywną przyszłość, która może nadejść niespodziewanie. "Jutro, kiedy zaczęła się 

wojna." To nie tylko warto, to trzeba przeczytać! 

Weronika Czech 

 

WARTO WIEDZIEĆ I SKORZYSTAĆ 

Nie przypuszczam, abyście nie wiedzieli, co zrobić z czasem wolnym między Świętami a 

Nowym Rokiem, gdyby jednak kogoś ogarnęła  lekka nuda albo nie wiedział gdzie i na co 

wybrać się z przyjaciółmi, bądź też zechciałby fajnie zagospodarować czas gościom – polecam 

stronkę, na której znajdziecie naprawdę wszystko, co w Krakowie warto zobaczyć, gdzie się 

wybrać, czego nie przegapić, w czym wziąć udział. Zawsze aktualna, zawsze na czasie,  

zarówno online, jak i wersji książeczki – KARNET, WWW.KARNET.KRAKOW.PL  

Koncerty, kina, festiwale, wystawy, książki, restauracje, spotkania – czego tam nie ma???  

Zaglądnij i już! 

 

 

http://www.karnet.krakow.pl/
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ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE. JEDEN LEPIEJ DRUGI GORZEJ. A CO Z UMIEJĘTNOŚCIĄ POSŁUGIWANIA 

SIĘ JĘZYKIEM OJCZYSTYM? 

 

Niby wszyscy posługujemy się tym samym językiem.  Słowo mówione coraz częściej w 

komunikacji zastępują krótkie wiadomości, emotikony, skróty myślowe, język danego 

środowiska staje się zrozumiały tylko dla współnależących do  jego szeregów. Niemniej jednak 

prawie wszyscy, niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu, często nawet i wykształcenia 

mamy tendencję do popełniania błędów, które stały się tak powszechne, że mało kto je nawet 

rejestruje jako błąd językowy. Kabaret Smile na wesoło rozprawia  się z tymi najczęściej 

występującymi w języku. Zapoznajcie się z treścią piosenki. Ogłaszamy konkurs na największą 

ilość odszukanych w niej błędów, oczekujemy również korekty.  Satysfakcjonującej zabawy w 

polonistę!  A kiedy się już uporacie z tym zadaniem, odszukajcie ją na You Tube i posłuchajcie 

w wersji śpiewanej. 

 

 

 

1. Żebram dzisiej miłość 

Twom                                                

kwiata niesę a Ty ech 

z życia swego dalej mnie 

wyłanczasz  

choć wylałem morze łzów 

bo kucimy często się 

za miłością Twom jednak 

nie zdanżam 

w serce mi wbiłaś goździa 

kolejny raz  

ludzie znów śmieli mi się w 

twarz 

dzisiej mie bez krupółów 

kopłaś 

 

Ref.: 

Czego w dół spadamy 

złączeni ręcami 

po półtorej roku 

miłość wyłanczamy 

 

Czego wtedy wyszłem 

za Tobą nie poszłem 

wziełem cie do Rzymu 

tutej nie mam ryma 

 

Wyłanczasz nas, 

wyłanczasz nas 

wyłanczasz nas, bo poszłem 

2. Swetr już całkiem 

popruł się 

nie chcesz wejść gdy 

mówię wchodź 

i odpłynął w dal miłości 

łabądź 

Alpów nie zwiedzimy już 

nic ode mnie nie chcesz 

wziąść 

już prezentów nie będziem 

kupywać 

w serce mi wbiłaś goździa 

kolejny raz  

ludzie znów śmieli mi się w 

twarz 

dzisiej mie bez krupółów 

kopłaś
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ŚWIĘTA W WIELKIEJ BRYTANII 

O naszych zwyczajach świątecznych wiemy naprawdę wiele, z lubością kultywujemy, 

celebrujemy i obchodzimy. Czego jednak moglibyśmy się spodziewać, gdyby mniej lub bardziej 

niespodzianie przyszło nam spędzić ten czas np. w Wielkiej Brytanii? Oto kilka danych. 

W Zjednoczonym Królestwie święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się 24 grudnia. Nic 

nowego. Jednak w przeciwieństwie do Polski, dzień ten nie ma tak rodzinnego i symbolicznego 

znaczenia. W wigilijny wieczór dzieci zawieszają na kominku lub łóżkach specjalne, 

bożonarodzeniowe skarpety z nadzieją, że następnego dnia znajdą w nich prezenty od Santa 

Claus.  W zamian za prezenty dzieci zostawiają dla Mikołaja babeczki, a towarzyszącemu mu 

reniferowi - marchewki. Dorośli często spędzają Wigilię w gronie przyjaciół na zabawie w 

pubach. Też można. 

Typowym posiłkiem świątecznym w Wielkiej Brytanii jest pieczony, nadziewany indyk 

podawany z ziemniakami i warzywami w Dzień Bożego Narodzenia. To już zupełnie inaczej niż 

u nas, gdzie niepodzielnie króluje karp i dania bezmięsne. Na deser, w większości 

tradycyjnych domów, serwuje się Christmas Pudding.  Czy zamienilibyście na niego przepyszne 

pierniczki, makowce i serniczki??? 

25 grudnia mieszkańcy wysp obdarowują się prezentami, dlatego na ten dzień w szczególności 

czekają dzieci.  To akcent świątecznej komercjalizacji, ale jakże wszyscy ją kochają! Któż nie 

lubi być obdarowywany?  Skarpetki zawsze się przydadzą. Swoją drogą, ciekawe, który z 

prezentów zajmuje pierwsze miejsce w Anglii na top liście najbardziej niepożądanych 

prezentów??? Wiecie? 

26 grudnia znany jako Boxing Day jest dniem wolnym od pracy. Uff. Chociaż jeden wspólny 

mianownik! Wtedy celebruje się święta odwiedzając krewnych i znajomych. Nazwa Boxing Day 

wzięła się od pudełek z upominkami, którymi tradycyjnie obdarowywano handlarzy, służących 

oraz przyjaciół. To szczególny dzień dla osób, z którymi Brytyjczycy spotykają się prawie 

codziennie - dostawcy, listonosze czy śmieciarze otrzymują swój świąteczny upominek w 

formie napiwków. Coś tu wymyka się prawom logiki, no bo przecież mają wolne, ale nie 

wnikajmy w szczegóły. 

 

<dalej o świętach w UK na kolejnej stronie > 
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Całowanie pod jemiołą to zwyczaj, który przywędrował do nas, właśnie z Wielkiej Brytanii.  

Uważana się , że ludzie, którzy spotkają się pod drzewem porośniętym jemiołą nie mogą ze 

sobą walczyć, a każdy ozdobiony nią dom chroniony jest przed złymi duchami. Jemioła stała 

się świąteczną ozdobą domu dopiero w XVII wieku i właśnie wówczas narodził się zwyczaj 

całowania każdej osoby, która znajdzie się pod zrobioną z jemioły wiązanką.  Oj, oj – to 

trzeba uważać, kogo się do domu zaprasza! Warto zapamiętać, że liczba możliwych do oddania 

pocałunków jest ograniczona do liczby owoców znajdujących się na jej liściach! 

Wyszukała – Ala Tarnowska 
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ŚWIĘTA OD KUCHNI – BARSZCZ NAD BARSZCZAMI 

Trudno oddzielić Święta Bożego Narodzenia od kulinarnych skojarzeń. Kto jeszcze w dzień 

wigilijny, nie mówiąc o całym adwencie, bo i tacy są, szczególnie ściśle przestrzega postu, 

temu myśl o potrawach wigilijnych sprawia nie tylko ślinotok i orkiestrę kiszek na wszystkie 

instrumenty, ale też pobudza do twórczych poszukiwań różnych wariacji potraw, które na 

stałe goszczą na naszych stołach. Taki na przykład barszczyk czerwony. Ile domów, tyle 

przepisów. A dziś dla was najbardziej wigilijny z wigilijnych przepisów na prawdziwie 

świąteczny, niepowtarzalny, smakowity, jedyny taki w roku całym – BARSZCZ CZERWONY! 

Wypróbujcie. 

SKŁADNIKI: kilogram buraków czerwonych ( z własnej uprawy), ok.1/2 kg kwaśnych jabłek ( 

idealna szara reneta), 4 średnie cebule, kawałek selera, suszone grzyby ( wg uznania ), 4 ząbki 

czosnku, liść laurowy, kilka ziaren ziela angielskiego i jałowca, 2-3 goździki, sól, pieprz, cukier 

WYKONANIE: Buraki umyć, ugotować w całości lub upiec. Grzyby zalać zimną wodą i gotować 

ok.1/2 h, następnie dodać cebule, seler, posolić i gotować do miękkości warzyw. Buraki 

ostudzić, zetrzeć na tarce, osolić i zalać wrzątkiem, zagotować. Jabłka obrać , utrzeć na 

tarce i dodać do wrzących buraków wraz z przyprawami.  Gdy zawrze, odstawić i wlać wywar z 

grzybów i warzyw. Czosnek posiekać, rozetrzeć z solą i dodać do zupy. Wszystko to zostawić 

na co najmniej jedną godzinę. Po tym czasie przecedzić, doprawić solą, pieprzem, jeśli jabłka 

okazały się zbyt mało kwaśne, można dolać kiszonego barszczu z butelki ( a najlepiej, gdyby 

był robiony przez nas samych ). Ten barszcz pokocha każdy! 

 

Poleca, nie, nie Ewa Wachowicz, a R. Galos ( przepis otrzymałam od przyjaciółki ) 
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ZAMIAST NOWOROCZNYCH ŻYCZEŃ 

 

 

Czy jest jeszcze ktoś, nie słyszał nazwiska Bill Gates? No można  uwierzyć, że nazwiska nie 

słyszał, ale na pewno korzysta z jego dorobku. Postać kojarzona przede wszystkim z 

informatyką, przedsiębiorczością, ogromną fortuną i filantropią. To współzałożyciel i główny 

architekt oprogramowania Microsoft. Gates należy do najbardziej znanych przedsiębiorców 

okresu rewolucji informatycznej.  Może nie wszystko, co, a raczej, jak, robił jest godne 

naśladowania ( antykonkurencyjne prowadzenie interesów potwierdzone w wyrokach sądowych 

– cyt.za Wikipedią ), ale jest między innymi autorem nieprawdopodobnie prawdziwychzasad, 

które skierował do młodych ludzi.  Czy macie tendencję do noworocznych postanowień? A 

potem do ich niedotrzymywania? No tak, któż tego nie zna. Może w tym roku powieście sobie 

nad łóżkiem przesłanie Billa Gatesa i w krytycznych chwilach spójrzcie na nie, gdy szczególnie 

dotkliwie odczujecie niesprawiedliwość świata.  

R. Galos 
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Przesłanie Billa Gatesa do uczniów 

 

1.Życie jest niesprawiedliwe – przyzwyczaj się do tego!  

2. Świat ma gdzieś Twoją wysoką samoocenę! Będzie wymagać od Ciebie konkretnych 

osiągnięć, zanim przyzna Ci prawo do zadowolenia z siebie i dobrego samopoczucia. 

3. Nie będziesz zarabiał kroci zaraz po skończeniu szkoły. Nie zostaniesz od razu 

wiceprezesem z telefonem i limuzyną dopóki nie zapracujesz na jedno i na drugie. 

4. Jeśli myślisz, że Twój nauczyciel jest zbyt wymagający, poczekaj aż będziesz miał szefa! 

5. Praca na zmywaku nie jest poniżej Twojej godności. Twoi dziadkowie mieli inne określenie 

na to zajęcie: nazywali je szansą. 

6. Jeśli coś spieprzysz w swoim życiu, nie będzie to wina Twoich rodziców! Więc zamiast 

użalać się nad sobą i szukać winnych swoich niepowodzeń, ucz się na błędach. 

7. Zanim się urodziłeś, Twoi rodzice nie byli tacy nudni i sztywni jak są teraz. Stali się tacy, 

bo muszą płacić za Ciebie rachunki, prać Twoje ubrania i w kółko wysłuchiwać Twojego gadania 

o tym, jaki jesteś wspaniały i wyjątkowy. Więc zanim przyjdzie Ci ochota robić porządki w 

świecie swoich rodziców, najpierw zrób porządek po sobie w ubikacji. 

8. Być może w Twojej szkole wprowadzono program wyrównywania szans i podjęto działania 

eliminujące niezdrową rywalizację. Być może w Twojej szkole zrezygnowano z wystawiania 

ocen niedostatecznych, a każdemu uczniowi daje się dziesiątki szans na zaliczenie 

przedmiotu. Sęk w tym, że to w najmniejszym stopniu nie przypomina czegokolwiek w 

prawdziwym życiu poza szkołą. 

9. Życie nie dzieli się na dwa semestry. W przyszłości nie będziesz miał dwumiesięcznych 

wakacji, a pracodawcę prawdopodobnie nie będzie obchodził Twój rozwój wewnętrzny i 

poszukiwanie własnego JA. To będziesz musiał robić w swoim wolnym czasie, po godzinach 

pracy. 

10. Telewizja to nie jest prawdziwe życie. W prawdziwym życiu trzeba w pewnym momencie 

wstać, wyjść z kawiarni i iść do pracy. 

11. Bądź miły dla szkolnych kujonów i oferm. Może się zdarzyć, że w przyszłości będziesz 

pracował dla jednego z nich. 
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REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO KUPONU 

 

Uwaga, uwaga! Wszyscy, którzy kupili gazetkę, rozwiążą wybrane zadanie konkursowe – 

matematyczną krzyżówkę choinkę, wybraną krzyżówkę z języka angielskiego lub dokonają 

korekty wszystkich błędów w piosence kabaretu Smile, a następnie zgłoszą się z 

rozwiązaniami odpowiednio do pani  Kamińskiej,  pani Szostak i pani Galos mogą wziąć udział w 

losowaniu nagród. Kupon należy wyciąć z gazetki ( każdy kupon ma swój numer i pieczątkę 

szkoły ), podpisać swoim imieniem i nazwiskiem i wraz z rozwiązaniem dostarczyć w 

poniedziałek 21 grudnia do  nauczyciela ( K.K., D.Sz. R.G. ). Ponadto kupon z gazetki uprawnia 

do jednorazowego zgłoszenia nieprzygotowania do 05.02.2016 r.  Życzymy szczęścia. 

Redakcja  

ZADANIA KONKURSOWE 

 

Drodzy Uczniowie! 

Przygotowaliśmy dla Was mały zestaw zadań konkursowych. Dla każdego coś, według jego 

własnych preferencji: tekst najeżony błędami – to piosenka, w której wszystkie byki trzeba 

wyłapać, a zniekształcone nimi wyrazy napisać w poprawnej formie; krzyżówkę-choinkę 

matematyczną – jasna rzecz, trzeba ja po prostu rozwiązać, a dla wielbicieli języka 

angielskiego – krzyżówki świąteczne i ćwiczenia  leksykalne. Miłej zabawy i powodzenia! 

Przeczytajcie regulamin szczęśliwego kuponu – ta zabawa się „opłaca”. 

Redakcja  
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Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 13 (w kolorze niebieskim) utworzą 

hasło 
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