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Grudzień 2013 

Z najlepszymi życzeniami Bożonarodzeniowymi 

- redakcja Przerywnika 
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 Wszyscy doskonale znamy postać  św. Mikołaja  

 popularnego w kulturze masowej. To pulchny dziadek z siwą    

 brodą i wielkim workiem prezentów. Często porusza się  

 saniami i daje prezenty grzecznym dzieciom.  

 Komercyjny charakter świąt   

 utrwala w nas taki właśnie 

 obraz. Jak to jest naprawdę ze   

 św. Mikołajem? 

  

          Zacznijmy od początku.  

W III w. w mieście Mira żył biskup o imieniu Mikołaj. Wyróżniał się       

pobożnością i dużą dozą empatii. Według legend za życia dokonywał    

wielkich rzeczy. W niektórych przekazach możemy przeczytać nawet          

o wskrzeszeniu,  jednak największą uwagę zwraca  jego chęć dzielenia się    

z innymi. Mikołaj odziedziczył spory majątek, który prawie cały rozdał   

ubogim.          

 Pomysł z obdarowywaniem się prezentami w rocznicę śmierci bisku-

pa (6 grudnia) tak bardzo przesiąknął do kultury licznych krajów, że trwa do 

dnia dzisiejszego. 

 

 Ludzie obdarowują się podarunkami na całym świecie.  Mikołaj był biskupem,  a następnie      

świętym katolickim oraz prawosławnym,  ale tradycja rozdawania prezentów nie zawsze wiąże się z wiarą 

chrześcijańską. Kto zatem rozdaje prezenty w innych tradycjach? 

   Rosyjskim  odpowiednikiem naszego darczyńcy jest Dziadek   

 Mróz, któremu towarzyszy Śnieżynka.  Oni rozdają prezenty grzecznym  

 dzieciom w sylwestrową noc.  Maluchy mieszkające w krajach                 

 anglojęzycznych nazywają Mikołaja Santa Claus lub Father Christmas.   

 Ciekawostką jest to, że listy pisane do „Taty Świąt” są wrzucane w ogień,  

 aby z dymem mogły dolecieć aż do samego nieba. Francuskim dzieciom  

 prezenty dla odmiany rozdaje kobieta, a konkretnie Dame Abonde. Ona,  

 podobnie jak Dziadek Mróz, rozdaje podarunki w sylwestra. Przedstawiana  

 jest jako dobra wróżka. Hiszpańskie święta pełne są niespodzianek,         

 ponieważ tam rozdaje je Papa Noel. 

 Jak widać każde dziecko na świecie ma szanse na wymarzony      

prezent . Może go  dostać od najróżniejszych, bardzo barwnych postaci.            

Jedynym warunkiem jest porządne sprawowanie się przez cały rok.   

 

 

CO TY WIESZ O…  MIKOŁAJU ? 

 

      A czy Ty   

byłeś w tym roku 

grzeczny? 

Asia Kostrzewa  2C 
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 Tradycją naszej szkoły stały się coroczne 

konkursy historyczne odbywające się z okazji 

Święta Niepodległości. Jest to zabawa dla       

pasjonatów historii, ale też okazja do wspólnej 

rywalizacji i zmierzenia się m.in. z historią     

Polski. W tym roku  z okazji 95. rocznicy        

odzyskania niepodległości przez Polskę tematem 

konkursu były polskie powstania narodowe. 

Uczniowie zmagali się w kilku kategoriach.  

 Dnia 8 listopada 2013r., podczas finału, 

nagrody odebrali laureaci w poszczególnych 

konkurencjach: 

1.Nagroda Specjalna -Paulina Szwaczyk, kl.III D 

2.Prezentacja multimedialna -Klaudia Pisarek,    

kl.III A 

3.Praca plastyczna -Natalia Paterek, kl. II D 

4.Album -Jessica Michalczyk, kl. II A 

5.Esej -Weronika Grochowska, kl. II D. 

  Zwieńczeniem uroczystości był Turniej 

Wiedzy. Wzięło w nim udział 10 osób spośród 

wszystkich trzech klas. Pytania konkursowe       

w formie  prezentacji multimedialnej przygoto-

wała pani Karolina Odelska. 

    

  Nad prawidłowym i sprawiedliwym  

przebiegiem rywalizacji czuwało niezawodne  

jury w następującym składzie: pani dyrektor    

Urszula Zimińska, pani wicedyrektor Lidia Wize, 

a także pani Jolanta Sitek - nauczyciel historii. 

 Miłą i radosną atmosferę tworzyli pozo-

stali uczniowie, którzy licznie zgromadzili się    

w auli, dopingując i nagradzając gromkimi bra-

wami swoich faworytów. Konkurs ten miał za 

zadanie sprawdzić na ile dobrze uczestnicy znają 

powstania: listopadowe, styczniowe i warszaw-

skie. Nie było to wcale takie łatwe. Należało 

znać dowódców, najważniejsze bitwy, a także 

sytuację społeczeństwa polskiego w tamtych cza-

sach..   

Ważna też była znajomość piosenek powstań-

czych, a także filmów związanych tematycznie 

z mottem przewodnim konkursu. W myśl     

zasady: " Kto pierwszy ten lepszy" odpowiedzi 

udzielała ta osoba, która jak najszybciej      

podniosła rękę. 

 Zwycięzcą 5. Szkolnego Turnieju    

Wiedzy został Adam Polkowski z kl. II A,  

który zdobył największą liczbę punktów. 

II miejsce zdobył ubiegłoroczny zwycięzca 

Maciej Malinowski z kl. III C. 

III miejsce zasłużenie otrzymał Łukasz Winek 

z kl. III D. 

 Pozostali uczniowie musieli przełknąć 

gorycz porażki. Na osłodę zostały im wręczone 

wyróżnienia, które będą stanowić pamiątkę    

za udział w konkursie. 

 Ja, jako jeden z uczestników, będę 

wspominał ten konkurs miło i przyjemnie.   

Mimo, że nie udało mi się nawet w niewielkim 

stopniu dorównać chociażby zwycięzcy, to  

jestem pod wrażeniem wiedzy i umiejętności 

uczestników. Cieszę się, że wziąłem już drugi 

raz udział w tym konkursie. I z wielką chęcią 

przystąpię do następnego. 

 Na koniec gratulujemy nagrodzonym 

uczestnikom i zachęcamy do wzięcia udziału  

w następnej 6. edycji już za rok! 

POLSKIE POWSTANIA NARODOWE - Szkolny Konkurs Historyczny 

Piotr Przytulski, 2D 

Zwycięzca Turnieju Wiedzy 
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Postanowienia noworoczne – z czym to się je?  
Rok 2013 dobiega końca. Cały szmat czasu – bo 365 dni -                                       

ulega zaszufladkowaniu w naszej pamięci.  

1 stycznia – nowa, czysta, biała kartka czekająca na zapisanie.  

Czyż to nie są idealne warunki na wprowadzenie zmian w swoim życiu? 
 

Chęć zmiany 

Nasza ludzka natura nigdy nie pozwala nam być w pełni usatysfakcjonowanym z własnego 

życia. Naturalne jest, że wraz z końcem roku w każdym z nas budzi się potrzeba zmiany. Badania 

wykazują, że niemal co drugi Polak przygotuje na Nowy Rok listę planowanych zmian! 

 

Co postanawiamy? 

 

● Schudnę (najlepiej po 3 kg na tydzień)  
● Zacznę biegać (chociaż co drugi dzień rano do sklepu)      
● Koniec ze słodyczami (poza, rzecz jasna, niedzielą)  
● Co tydzień będę odwiedzać basen (a przynajmniej raz na miesiąc)  
● Zapiszę się na siłownię lub aerobik (albo zaproszę ciocię Chodakowską do domu z YT)   
● Porzucę wszelkie uzależnienia (trzeba być wolnym, co nie?)  
● Będę się więcej uczyć (bardziej systematycznie)  

● Zakocham się (to musi być prawdziwe love story)  

● Będę swe życie po prostu prowadzić wyimaginowaną ścieżką szczęścia!  
 

Pomysłów i postanowień jest mnóstwo. Mimo wszystko, wprowadzenie nowych nawyków 

nie jest proste. Właśnie - jak to jest? 

 

Czy dotrzymujemy postanowień? 

Okazuje się, że w swoich postanowieniach potrafi wytrwać tylko co dwudziesty Polak.     

Dlaczego tak się dzieje? Co ma wpływ na to, że tak wiele osób się poddaje? Przede wszystkim 

przy wyborze naszych celów jesteśmy często zbyt ambitni.  Potrafimy przecenić  własne możliwo-

ści oraz ilość rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić. Chcemy także widzieć natychmiastowe efekty 

naszych starań po krótkim czasie: tu i teraz. Tymczasem kluczem do sukcesu jest powszechnie 

znana metoda małych kroczków. Siła noworocznych postanowień nie leży przecież w natychmia-

stowym efekcie. To zmiana sposobu myślenia i wytrwałości w przyjęciu nowatorskiego zachowa-

nia, które po pewnym czasie, stanie się dla nas zupełnie naturalne.  Oczywiście nie obędzie się bez 

chwil zwątpienia.  Warto wówczas zadawać sobie takie pytania: ,,Jaki był nasz cel? Po co to robi-

my? Co mi to da?”. 
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Przegrana też nam coś da! 

 

Sztuka wyznaczania i osiągania celów wymaga wiele cierpliwości, wytrwałości i pracy nad 

samym sobą.  Każdemu na pewno zdarzy się lub może już zdarzyło, odpuszczenie i niewytrwanie  

w postanowieniu. Trzeba pamiętać, że jakakolwiek porażka ma nas nie zniechęcać! Dzięki niepo-

wodzeniu otrzymaliśmy nowe myślenie i jeszcze większa motywację. Zasoby, które zaprocentują 

w naszej przyszłości! 

 

A czy Ty jesteś gotowy na zmiany? Pamiętaj, że każdy moment jest dobry na wprowa-

dzenie do swojego życia nowych reguł i postanowień. Wystarczy chęć, argumentacja, motywacja   

i wsparcie bliskich. I co najważniejsze - nie trzeba od razu gór przenosić! Nawet wytrwanie          

w takiej błahej i zwykłej obietnicy, jak chociażby: ,,Będę wstawać na pierwszy dźwięk budzika” 

jest ogromnym sukcesem!  
A. Syrówka, 2C 

Grafiki wykonała Milena Maniecka , 2C 
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Język hiszpański jest jednym z najpo-

pularniejszych języków obcych na świecie,           

w naszym kraju i oczywiście w naszej szkole.   

Tradycją już naszego liceum stały się wyjazdy   

językowe właśnie do Hiszpanii, które organizuje 

pani profesor Katarzyna Kaliszuk. W bieżącym 

roku szkolnym, na przełomie maja i czerwca 2014 

roku znów tam będziemy. Wspólnie ze szkołą   

językową All Madrid zamierzamy podbić wspólnie 

Madryt i udoskonalić swoje umiejętności językowe 

z hiszpańskiego.    

Na przełomie maja i czerwca 2014  

roku pani profesor Katarzyna Kaliszuk organizuje 

wyjazd językowy do Hiszpanii. W bieżącym roku 

szkolnym miejscem docelowym jest Madryt.    

Wycieczka organizowana jest m.in. przez szkołę 

języka hiszpańskiego dla obcokrajowców All    

Madrid. Program tegorocznego wyjazdu łączy   

naukę języka hiszpańskiego z ciekawymi zajęciami 

dodatkowymi, które pozwolą Wam poznać kulturę, 

sztukę i tradycje Hiszpanii. Warto dodać,             

że wszystkie zajęcia językowe prowadzone           

są w oparciu o najbardziej efektywne metody     

nauczania języków obcych. Co do samej szkoły 

językowej w Madrycie to położona jest                 

w centrum miasta, w dzielnicy zwanej barrio         

de Salamanca, będącej najbardziej prestiżową,  

bezpieczną i zamożną dzielnicą stolicy.  

 Viva Espania ! 
W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się 

Park artystyczno- zabytkowy Retiro oraz ulice  Goya, 

Serrano i Velazquez ze sklepami wiodących projek-

tantów mody. Blisko All Madrid znajdują się niezli-

czone kawiarnie, restauracje, bary, sklepy        i su-

permarkety. Czyli coś dla ducha i coś dla ciała. Ale 

to nie wszystko! Musicie wiedzieć, że Madryt to jed-

no z najpiękniejszych miast europejskich,   stolica 

Hiszpanii, położona w samym centrum    Półwyspu 

Iberyjskiego. To tutaj znajdują się zarówno zapierają-

ce dech w piersiach dzieła architektury, światowej 

klasy muzea, nowoczesne galerie sztuki oraz malow-

nicze parki. Pamiętajcie, że odwiedzając Madryt nie 

możecie przegapić najbardziej tętniącego życiem pla-

cu Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de Espana, naj-

większej Areny Las Ventas oraz    najbardziej repre-

zentatywnej ulicy hiszpańskiej Gran Via. 

 Tak więc dłużej nie zastanawiajcie się,   zbie-

rajcie pieniądze, mobilizujcie innych i zgłaszajcie się 

do pani profesor Katarzyny Kaliszuk. Koszt wyjazdu 

to około 2 000 zł, ale zważywszy na to,    że w cenę 

tę wliczone są: kurs języka hiszpańskiego, warsztaty 

na temat kultury kraju, zakwaterowanie i wyżywie-

nie, zajęcia pozalekcyjne, transport     i wycieczki do 

innych miast Hiszpanii, to naprawdę atrakcyjna cena. 

A na dodatek pomyślcie , jaka tam będzie na przeło-

mie maja i czerwca pogoda… jaki tam będzie re-

laks... pewnie będzie się działo....?!  
Magda W. 

,, Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” 
 Realizowana w nowatorski sposób, wielowątkowa i poruszająca opo-

wieść sięgająca lata 1944 roku. ,,Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” w reżyserii 

Irka Dobrowolskiego - zdobywcy 8 nagród na polskich i międzynarodowych 

festiwalach za głośnego ,,Portrecistę” - jest hołdem złożonym młodym Pola-

kom walczącym w Powstaniu Warszawskim.  W filmie, obok aktorów zawo-

dowych, zagrali ,,Wilku” (Robert Darkowski) oraz ,,Bilon” (Maciej Bilka), 

raperzy znani z popularnej grupy hip-hopowej Hemp Gru. 

  Pracownicy budowy znajdują w ruinach przedwojennej kamienicy 

ludzkie szczątki i pamiętnik z czasów Powstania Warszawskiego. Ukrywający 

się w piwnicy profesor opisał w nim pierwsze dni dramatycznej walki o War-

szawę. 5 sierpnia 1944 roku młodziutka sanitariuszka Basia przeżywała pierw-

szą miłość do żołnierza AK - Staszka. Tego dnia młodzi warszawiacy z entu-

zjazmem budowali barykady, aby w chwilę później stanąć do nierównej walki ze świetnie uzbrojonymi 

mordercami z Waffen SS Dirlewanger. W ,,Sierpniowym niebie” wykorzystano nieznane do tej pory mate-

riały filmowe nakręcone w trakcie Powstania Warszawskiego, które z niespotykaną siłą oddają realizm 

walk na ulicach Warszawy. Reżyser Irek Dobrowolski jest synem powstańca - Leszka Dobrowolskiego, 

pseudonim  ,,Wrzos”, żołnierza Batalionu Gozdawa. Jedną z ról zagrał kolega ,,Wrzosa” z oddziału - Jerzy 

Romanowski, pseudonim ,,Drań”, zaś w rolach starych powstańców wystąpili prawdziwi uczestnicy Po-

wstania Warszawskiego. ,,Sierpniowe Niebo. 63 dni chwały” promować będą dwa utwory - tytułowy: 

,,Sierpniowe niebo” w wykonaniu Bulona oraz ,,63 dni chwały” hip-hopowej grupy Hemp Gru                   

z gościnnym udziałem Jurasa i Ras Luty. 

 Moim zdaniem film jest dobrym ukazaniem rzeczywistości z 1944r. Trafia do każdego widza,         

z mniejszym bądź większym wzruszeniem. Polecam ten film, bo naprawdę warto! 
Magda Dzierzęcka, kl 1C 
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MADRID 
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Przytulanki 
 

" Polska szkoła " 
Gdy rodzice idą na zebranie 

uczniów ogarnia szybkie zaliczanie. 

Poprawiają oceny z dnia na dzień 

by od rodziców usłyszeć: " Jesteś leń!" 

Potem się tłumaczą, że są niewinni, 

a nauczyciele nie uczą jak powinni. 

" I komu tu wierzyć? " - rodzice się zastanawiają 

i wnet do wychowawcy czym prędzej się udają. 

A ten w roli negocjatora 

zasięga porady u szkolnego mediatora. 

Pani dyrektor wkracza do akcji 

zabierając głos w tej bezsensownej akcji. 

" Nic na to nie poradzę, niech lepiej słuchają! 

A nie tylko w te telefony zaglądają " 

  

" Droga do szkoły " 
 Weekend minął, czas do szkoły! 

Trzeba zabrać więc toboły. 

W ruch książki, w ruch zeszyty, 

a ja jeszcze nie umyty. 

Więc się spieszę niesamowicie 

" Będę spóźniony " - co za odkrycie! 

Wyszykowany pędzę przez światła 

moja szybkość pośpiechu niewarta. 

Niestety, już widzę miejski autobus 

Prędzej rozbiję mój mądry globus. 

Patrzę i macham do pana kierowcy, 

a ten jest dla mnie wyjątkowo ostry. 

Mimo wszystko udaje mi się wejść 

i kolegom powiedzieć poranne " Cześć! " 

 
Wiersze Piotra Przytulskiego z kl. 2D 


