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OFICJALNA GAZETKA  I LO W WĄGROWCU 
Nr 6 – 2014/2015 r. 

Idą święta :) A wraz z nimi krótki odpoczynek od szkolnej co-

dzienności. W imieniu redakcji naszej gazetki życzę Wam udanych 

Świąt, szczęśliwego Nowego Roku i zapomnienia o nauce, chociaż 

na kilka dni :) 

Redaktor Naczelny 

 Nowinki. Co u nas się dzieje? Str. 2—5 

 Talenty, talenty. Rozmowa z uzdolnionym fotografem. Str. 6 –9 

 Recenzja filmu. Gdy nie wiesz, co obejrzed w trakcie ferii. Str. 10-11 

 Jak przetrwad święta bez grubszego brzuszka? - KĄCIK SPORTOWY Str. 12-13 

 Św. Mikołaj. Obalanie wszystkich mitów! ;) - KĄCIK CIEKAWOSTEK Str. 14-15 

 Żarty, suchary i cytaty. POŚMIEJMY SIĘ! Str. 42  - 17 
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Nowinki 

Grudzień obfituje w ciekawe wydarze-

nia. Zapraszam więc do lektury.   

 

 

 

 

 

NADANIE IMIENIA AULI 

 

Na piątek 21.11.2014 r. czekała większośd uczniów naszej szkoły... . No dobra!...  

Wiem, że chodziło o skrócone lekcje. Ale wielu czekało też na specjalną uroczy-

stośd z okazji nadania  naszej auli imienia Stanisława Przybyszewskiego. Zainte-

resowanych było naprawdę sporo. 

Warto wspomnied, że z tej okazji w sali nr 1 w naszej szkole odbyła się specjalna 

wystawa dzieł z epoki, w której żył i tworzył słynny absolwentowi naszej szkoły, 



 

 

 

 

 

 

 

 3 

Sama "częśd oficjalna", czyli odsłonięcie tablicy z nowym imieniem minęła bar-

dzo szybko, bez zbędnego owijania w bawełnę. Mimo, że Magdalena Bryzik i 

Filip Chojnacki żartowali, że gdy pociągną za kokardę, to przy ich pechu, tablica 

na pewno spadnie ze ściany, mimo że wygląda na naprawdę solidnie przymoco-

waną, tak się nie stało. Wszystko poszło  gładko. 

Następnie posłuchaliśmy wykładu pani prof. Gabrieli Matuszek pod tytułem 

"Stanisław Przybyszewski - (nie tylko) król berlioskiej bohemy i fascynujący pi-

sarz". Wykład potrafił zainteresowad zarówno "obeznanych" w temacie znaw-

ców sztuki, jak i osoby nie interesujące się twórczością "Stacha". Można było 

zauważyd, że Pani profesor jest naprawdę zafascynowana postacią Przybyszew-

skiego i podzieliła się tą fascynacją z nami. 

 

 

 

 

 

Następnie mogliśmy posłuchad wykładu pani dr Agnieszki Grzelak z Uniwersyte-

tu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pt. "Motyw światła i ciemności w prozie 

Stanisława Przybyszewskiego". Szkoda tylko, że zanim to nastąpiło, nie została 

zorganizowana przerwa. Z tego powodu, jak zauważyłem, wiele osób opuszczało 

salę, by "rozprostowad kości".  

Na samym koocu  wystąpił znany już nam 

pianista, pan Michał Szymanowski. Po raz 

kolejny popisał się swoim kunsztem. Nikt 

nie miał wątpliwości, że ma do czynienia 

z artystą światowego pokroju.  

Nadanie imienia auli było z pewnością 

interesującym wydarzeniem, w którym 

warto było wziąd udział. Brawa dla organizatorów.  Będę czekad na podobne 

tego typu atrakcje.  
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KONCERT MIKOŁAJKOWY 

Dzieo przed „oficjalną” datą ikołajek, czyli 6 grudnia 2014 r. w naszej szkole po 

raz kolejny odbył się koncert mikołajkowy.  

 

 

Mieliśmy okazję posłuchad, jak nasi najzdolniejsi uczniowie grają i śpiewają róż-

norodne utwory. Większośd z nich pochodziła z „klasycznego” repertuaru anglo-

języcznych piosenek świątecznych, ale nie wszystkie. Mieliśmy okazję posłuchad 

też trochę „ostrzejszej nuty”, w wykonaniu zespołu przygotowanego przez Ma-

cieja Kujawę. Brakowało mi tylko występów niezwiązanych z muzyką, ale samo 

wydarzenie i tak można uznad za bar-

dzo udane. 

Koncert był z pewnością wielką atrak-

cją. Mam nadzieję, że w tym roku 

szkolnym czeka nas jeszcze wiele po-

dobnych imprez. 
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ZWYCIĘSTWO DZIĘKI „POETOM WYKLĘTYM” 

Dnia 25 listopada 2014 roku w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta 

w Poznaniu odbył  się Konkurs Recytatorski „Legendarni i tragiczni”, zorganizo-

wany wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej UAM. Tematem konkursu byli 

„poeci wyklęci”, czyli ludzie skłóceni ze światem, którzy manifestowali swoją 

odrębnośd w twórczości. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych z Poznania i Wielkopolski, w którym wzięło udział 62 recytatorów 

z 28 szkół. Trzy uczennice naszej szkoły, po wcześniejszych eliminacjach, uczest-

niczyły w rywalizacjach, a były to : 

Agata Ratajczak (3C) 

Magdalena Lisowska (1C) 

Kornelia Kuklioska (2D) 

Pomimo dużej konkurencji, dwie z nich stanęły na podium. Agata zajęła I miej-

sce, a Kornelia III miejsce. 

Nowinki przygotowali: Piotr Patelski i Kornelia Kuklioska 
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Jula (Julka) Brząkowska chodzi do 

klasy 1 C (biol.-chem.). Z fotogra-

fią miała do czynienia już jako ma-

ła dziewczynka, jak sama wspomi-

na. Wolny czas spędza przeważnie 

w gronie przyjaciół lub nieco szalo-

nej rodzinki. Najchętniej odcina się 

od rzeczywistości poprzez czytanie 

książek. Według niej nie ma dobre-

go zdjęcia bez ciekawego kadru. 

 

 

Co sprawiło że zajęłaś się fotografią? 

Z fotografią miałam do czynienia już od dziecka. Tata pozwalał mi brać swój 

aparat na klisze i pokazywał mi, jak się nim obsługiwać. Gdy miałam 7 lat już 

biegałam z magicznym pudełkiem w ręce i zatrzymywałam chwile za pomocą 

zdjęć. Na uroczystościach, które odbywały się w kościele miałam nawet przewa-

gę nad dorosłymi i większe pole manewru. Podczas, gdy dorosłych wszyscy 

przeganiali, ja byłam dopuszczana do miejsc trudno dostępnych dla innych, sły-

sząc co chwilę: ''przepuście tę małą z aparatem''.  

Czym jest dla ciebie jest fotografowanie? 

Fotografowanie od zawsze było moją pasją. Dzięki zdjęciom, które robimy mo-

żemy pokazać innym sposób, w jaki patrzymy na ten świat.  

Łowca głów 

Kolejna utalentowana osoba została 

złowiona przez Darię. Co ma do powie-

dzenia nasza „rybka”? 
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Co głównie fotografujesz? 

Fotografuję… wszystko. Jeśli już trzymam w ręce aparat, to zawsze znajdę jakiś 

ciekawy obiekt, godny uwagi mojego obiektywu.  

 

 

Myślisz poważnie o fotografii? 

Nie wiem jeszcze, kim chcę być w przyszłości, mam tysiące koncepcji, które co 

chwilę się zmieniają. Jednak nie myślę o fotografii na poważnie, traktuję ją jedy-

nie jak hobby.  

 

 

Co jest twoim największym marzeniem? 

Mam wiele marzeń, które już się spełniły i jeszcze więcej tych, które czekają na 

spełnienie. Moim największym marzeniem jest podróżowanie po całym świecie i 

zgłębianie wiedzy na temat różnych kultur i obyczajów innych krajów. 

 

 

Jakie cechy według ciebie powinien mieć dobry fotograf? 

Fotograf powinien być cierpliwy i powinien umieć uczyć się na własnych błę-

dach. 

 

 

 

Przygotowała: Daria Andrzejewska 
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ŚWIĘTA Z TV 
 

„Listy do M.” w reżyserii Mitja Okorna 
to film, do którego obejrzenia jak naj-
bardziej zachęcam. Trafia w doskonały 
przedświąteczny moment. Skłania do 
refleksji, w niektórych momentach 
wyciska łzy, a do tego jeszcze dostar-
cza dawki śmiechu. Pokazuje on życie 
ludzi, którzy w różny sposób przygoto-
wują się na święta i je spędzają.  

 

Film ten wyraźnie odwołuje się do bry-
tyjskiego hitu "To właśnie miłośd" Ri-
charda Curtisa z 2003 roku. Nie kopiu-
je jednak oryginału, tylko zgrabnie do 
niego nawiązuje. 

 

"Listy do M." to komedia romantyczna, w 
której przeplatają się historie różnych 
ludzi. Obserwujemy losy pięciu kobiet i 
mężczyzn w dzieo Wigilii. Jest wśród nich 
owdowiały prezenter radiowy Mikołaj 
(Maciej Stuhr), nie mogący spędzid wie-
czoru z synkiem ze względu na dyżur w 
redakcji. Wpada mu w oko Doris, urocza 
dziewczyna (Roma Gąsiorowska), która 
niestety, nie wierzy w miłośd.  

Recenzja filmu 
Będziecie oglądać filmy w czasie prze-

rwy świątecznej? Mamy coś dla Was. 
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Tymczasem Melchior 
(Tomasz Karolak), kolega 
Doris z pracy – występu-
jący jako Święty Mikołaj 
w centrach handlowych – 
romansuje z mężatką 
(Agnieszka Dygant).  

 

Jej mąż Szczepan (Piotr 
Adamczyk) był dotych-
czas lekceważony przez 
żonę i córkę, ale właśnie 
w Wigilię postanawia udowodnid rodzinie, że jest cos wart.  

 

Wątków i gwiazd pojawiających się w filmie jest więcej – m.in. Katarzyna Zielio-
ska, Paweł Małaszyoski, Wojciech Malajkat, Beata Tyszkiewicz i Leonard Pietra-

szak. Grają ludzi zagubionych, 
jednak każdy dostaje ostatecz-
nie szansę na miłośd. 

 

  

Myślę, że tak jak „Kevin sam w 
domu” i „Kevin w Nowym 
Jorku” film ten będzie corocz-
nym punktem programu tele-
wizyjnego w okresie przed 
świętami Bożego Narodzenia.  

 

Bacznie obserwujcie, bo jeśli ktoś chce poczud świąteczny nastrój, to warto 
usiąśd przed telewizorem. Poczujecie magię świąt.  

 

 

 

Przygotowała: Marika Babiaczyk 
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Niedługo święta! Jak wiadomo             

zaczną się przygotowania, a co 

za tym idzie wielkie podjadanie 

i niestety niechciany wzrost 

wagi ;) 

 

Aby po świątecznych smakoły-

kach, nie odczuwać lekkiego 

dyskomfortu, przygotowałyśmy 

dla Was parę prostych ćwiczeń, 

aby poczuć się lepiej i spalić 

trochę kalorii :D 

 

 WAŻNE!  Zanim zaczniesz ćwiczyć, rozgrzej się. Rozgrzewka jest najważniej-

szą częścią każdego treningu. Dzięki niej prawdopodobieństwo kontuzji podczas 

ćwiczeń znacznie się obniża, a w dodatku mięśnie przygotowane są do maksy-

malnego wysiłku. Rozgrzewka powinna zajmować ok. 15 minut, co umożliwi 

solidne wejście we właściwą część treningu. 

 Pływanie. Dzięki niemu nie tylko spalisz nadmiar kalorii, ale również 

poprawisz ogólny stan zdrowia. Gdy zmęczysz się już pływaniem możesz 

skorzystać z sauny. Taki zabieg pozwoli oczyścić organizm z toksyn, 

które nagromadziły się nie tylko w święta. 

 Nordic walking? Jak najbardziej TAK. Nie dla każdego, bowiem nadają 

się ćwiczenia w siłowni, 

 

Kącik sportowy 

Agata Rulińska niszczy schematy! Ona 

jedna wie, jak cieszyć się świętami i 

dobrą figurą równocześnie! 
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 Brzuszki, pompki, trochę biegania- to najprostsze ćwiczenia, jednak wy-

trwałe ćwiczenia dają efekty 

 Plastikowe koło, którym bawiłyśmy się w dzieciństwie, jest świetnym 

narzędziem służącym w walce z boczkami. Kręć kołem 10-15 minut 

dziennie, a szybko zauważysz efekty! 

 

Mamy dla Was coś jeszcze, oto kilka mądrych rad aby pozbyć się niechcia-

nego tłuszczyku: 

 Jedz wolniej. Trawienie zaczyna się ,bowiem już w jamie ustnej. Jeśli 

dobrze przeżujesz pokarm, zanim go połkniesz, żołądek będzie miał 

mniej pracy. 

 

 Unikaj gotowych produktów. Lepiej, żeby wszystko, co jesz, było jak 

najmniej przetworzone. Jeśli coś kupujesz, zerknij na skład. Najlepiej, 

jeśli cukier nie będzie wymieniony jako jeden z trzech pierwszych skład-

ników produktu. Skrobia modyfikowana i cała seria "E" nie pomogą ani 

zdrowiu, ani sylwetce. 

 

 Przyprawiaj na ostro. Pikantne przyprawy poprawiają metabolizm. Za-

miast soli użyj chili. Opinię sprzymierzeńca zgrabnej sylwetki posiada też 

imbir.  

 

 Nie doprowadzaj się 

do wilczego głodu, bo zjesz 

trzy razy więcej niż potrzeb-

ne, aby go zaspokoić. 

 

 

Autor: Agata Rulińska  
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Trudno nie zauważyd różnicy między histo-
ryczną postacią świętego Mikołaja a tą roz-
powszechnioną współcześnie w kulturze ma-
sowej.  

 

Liczne niejasności dotyczące związku między 
biskupem Miry a miłym, dobrotliwie śmieją-
cym się staruszkiem z siwą brodą i w czerwo-
nym stroju doprowadzają do powstawania 
teorii spiskowych i insynuacji (takich jak ab-
surdalny pogląd, że święty Mikołaj nie istnie-
je, a prezenty pod choinką zostawiają dla 
dzieci rodzice). 

 

 

Współczesny obraz świętego mikołaja z pewnością nie ukształtowałby się, gdyby 
nie pewna legenda. Według niej, młody Mikołaj, jeszcze przed wyborem na bi-
skupa, miał chciwego i bogatego sąsiada, który drwił z jego pobożności. Bóg 
ukarał go i sprawił, że stracił cały majątek. Gdy nie miał już z czego utrzymad 
rodziny, postanowił sprzedad swoje trzy córki do domu publicznego, ponieważ 
nikt nie chciał ich poślubid bez otrzymania odpowiedniego posagu. Mikołaj po-
stanowił jednak uratowad dziewczęta przed tym losem.  

 

*Zgodnie z zaleceniami Rady Języka Polskiego należy zapisywad: ”święty miko-
łaj”, gdy zestawienie to odnosi się do osoby przebranej za tę postad, a ”Święty 
Mikołaj”, gdy chodzi o autentyczną postad świętego.  

Ciekawostki 

Skąd się wziął święty Mikołaj… a 

raczej święty mikołaj?*  
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Zakradł się w nocy i wrzucił do jego domu przed okno (a według niektórych wer-
sji tej legendy przez komin) sakiewkę z pieniędzmi przeznaczonymi na posag. 
Gdy jego sąsiad wyprawił wesele pierwszej córce, zrobił to ponownie. Gdy dwie 
córki były już zamężne, sąsiad Mikołaja postanowił sprawdzid, skąd biorą się 
podrzucane pieniądze. Czuwał całą noc i ze zdumieniem odkrył, że to pogardza-
ny przez niego Mikołaj wrzuca pieniądze. Postanowił wtedy zmienid swoje życie 
i zaczął postępowad zgodnie z przykazaniami. 

 

 

Wyobrażenie świętego Mikołaja ulegało 
licznym zmianom.  

Początkowo przedstawiano go jako czło-
wieka z ciepłych krajów. Ten obraz nie 
pasował jednak do grudniowej aury (6 
grudnia to rocznica śmierci świętego 
Mikołaja i dzieo jego liturgicznego wspo-
mnienia), więc postad Mikołaja przylatu-
jącego na saniach ciągniętych przez za-
przęg latających reniferów ukazana w 
wydanym w XIX wieku utworze „Noc 
wigilijna” z łatwością go wyparła.  

 

Jego obecny wizerunek, obejmujący również strój – czerwony płaszcz i czapkę z 
pomponem – został spopularyzowany przez koncern Coca-Cola dzięki stworzo-
nej w 1930r. reklamie tego napoju.  

 

 

 

 

 
W Polsce, jak w większości krajów 
Europy, święty Mikołaj przynosi pre-

zenty 6 grudnia. W Wigilię Bożego Narodzenia tradycyjnie w  jest to Gwiazdor. 
Obecnie postad Gwiazdora upodobniła się jednak do świętego Mikołaja.  

Grzegorz Kaszuba 
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W pociągu jedzie Polak, Rusek, zakonnica i blondynka. Wjechali do tunelu i 
nagle usłyszeli trzask uderzenia w twarz. Gdy wyjechali z ciemności, zobaczyli, 
że Rusek się trzyma za policzek.  

Zakonnica sobie myśli: - No tak, świnia złapał blondynę za kolano i dostał w 
pysk!  

Blondynka sobie myśli: - To idiota, zamiast mnie, to się pomylił i macał zakon-
nicę, więc dostał w ryja.  

Rusek sobie myśli: - Polak zboczeniec złapał którąś, a ta myślała, że to ja, i 
mnie walnęła.  

Polak sobie myśli: - W następnym tunelu znów mu przywalę. 

*** 

Przychodzi szef PKW do psychiatry:  

 Co Panu dolega?  

 - Prześladują mnie głosy.  

 - Jakie głosy?  

 - Nieważne...  

**** 

Tata próbuje zmobilizowad Jasia do nauki.  

Jasiu, jak dostaniesz piątkę to dam ci 10 złotych.  

Następnego dnia, w szkole, Jasiu podchodzi do nauczycielki i szepcze:  

- Proszę pani, chce pani łatwo zarobid pięd złotych?  

Suchary 
Sucho jak na pustyni… te suchary będą 

tak suche, jak ten wstęp :) 
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Cytaty 
Czyli, co ciekawego mówią nasi nauczy-

ciele. 
 

„Kochani, ja rozumiem, że jestem już stara baba, ale wy?” 

 

*** 

 

Nauczyciel (korzystając z komputera na lekcji): Jak z tego wyjśd? 

Klasa: Escape! Trzeba nacisnąd escape! 

Nauczyciel: Mam gdzieś uciekad? 

 

*** 

 

„Każda rzecz leży na swojej kupce. Kupki muszą iśd w odpowiedniej kolejności” 

 

*** 

 

„Czyli rozumiem, że jeżeli rzucimy płytkę podłogową w kształcie kwadratu na 

wodę, to fala wyjdzie też w kształcie kwadratu?” 

 

*** 

 

„Dwa lata resocjalizacji na nic” 

 

*** 

 

„ Czym mi tu szpanujesz? Że 1-1=0 ?” 

 

*** 

Uczennica ma problem z zadaniem. 
Nauczyciel: Gdyby to był program Hell’s Kitchen – a nie jest – powiedziałbym: 
zdejmij fartuch i idź do domu. 
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Redakcja: Piotr Patelski (redaktor naczelny-roztrzepany), Marika Babia-

czyk, Patrycja Barełkowska, Patrycja Bednarska, , Daria Andrzejewska, , 

Marta Jacek, Grzegorz Kaszuba, Agata Rulińska,  Józefina Sprawka, Na-

talia Nowaczewska, Ewelina Piotrowicz. 

Opiekun: pani Beata Woźniak 

Kontakt: pytaj w klasie IID lub na facebooku. 

CZY LUBISZ PISAD?  

(rzadka cecha) 

 

CZY CHCIAŁBYŚ/CHCIAŁABYŚ ZAPREZENTOWAD SWÓJ PUNKT 

WIDZENIA? (szczególnie, gdy jesteś bardzo niski/wysoki) 

 

 

REKRUTUJEMY!! 


