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Paweł Musiał 

Drodzy Czytelnicy Liceozetki!

Przedstawiamy Wam kolejny numer naszej szkolnej gazetki w tym
roku szkolnym. Tym razem prezentujemy ją w odsłonie świątecznej, co
ma oczywiście związek z nadchodzącym Bożym Narodzeniem.
Zadbaliśmy o to, aby nasze artykuły wyróżniały się, były ciekawe            
i wartościowe. Zamieszczamy m.in. symbolikę potraw wigilijnych,
przepis na świąteczne pierniczki czy opis świętowania w różnych
krajach na świecie. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś ciekawego
dla siebie!
Z okazji zbliżających się Świąt w imieniu całej redakcji życzę Wam
spokojnych i rodzinnych świąt spędzonych w atmosferze zadumy.
Pamiętajcie, aby w tym czasie być dla bliskich - dekorowanie choinki
czy gotowanie przez wiele godzin nie jest w tym okresie najważniejsze.
Owszem, są to istotne symbole nadchodzącego czasu, ale nie skupiajmy
się na rzeczach, tylko na ludziach - naszych bliskich i znajomych. 
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem
spokoju i rodzinnej atmosfery! 
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Słowo od redaktora
naczelnego 
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W Pogorzeli zawsze dużo się dzieje! Jak w każdym numerze
Liceozetki, tak i w tym prezentujemy nasze aktualności. 
Za syntezę odpowiedzialne redaktorki: Alicja Majewska i Julia
Krawczyk.
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Aktualności 
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Szkolny Budżet Obywatelski

W ramach dofinansowanego projektu każdy uczeń naszej szkoły mógł zgłosić
swój własny projekt zakupu nowej rzeczy do naszego budynku. Pomysły
przesyłano na stronę internetową, a następnie zebrała się specjalna komisja,
która rozważała możliwość ich zrealizowania w naszych warunkach.
Dnia 21. listopada odbyło się głosowanie na jeden z projektów uczniowskich,
który zostanie zrealizowany w naszej szkole. Uczniowie mogli głosować na jeden
z pięciu projektów: ,,Stojak dla rowerów" ,,Ładowarki do telefonów" ,,Różową
skrzyneczkę" ,,Odpoczynek dla uczniów" oraz na ,,Kącik integracji i odpoczynku".
Większością głosów wygrał projekt pt.: ,,Odpoczynek dla uczniów" który uzyskał
87 głosów. To właśnie on zostanie zrealizowany w naszej szkole.
 
Alarm

Co roku w jesiennych
miesiącach w szczególnej
trosce o bezpieczeństwo
uczniów w naszej szkole
przeprowadzony zostaje
próbny alarm przeciw-
pożarowy połączony z ewa-
kuacją uczniów, nauczycieli
oraz pracowników z budynku
szkoły. Akcja przeprowadzona
18. listopada 2022 roku, prze- 
biegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie
niebezpieczeństw. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także
wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają
drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu
zbiórki.
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Patriotyzm jest cool!

11 LISTOPADA 1918 roku - pamiętasz,
co oznacza ta data?
Jest ona wyrazem pamięci, szacunku
dla ludzi, którzy kształtowali naszą
wspólną historię i oddawali życie dla
idei niepodległości Polski. Nasza
szkoła, aby upamiętnić to
wydarzenie, przystąpiła do ogólno-
polskiej akcji ,,Szkoła do Hymnu". Wszyscy uczniowie wraz z pracownikami szkoły
dnia 10. listopada odśpiewali Hymn o godzinie 11.11.

W hołdzie uczestnikom wojny obronnej 39' roku 
 

10 listopada 2022 r. klasa I liceum uświetniła
odsłonięcie odnowionego pomnika poległych
mieszkańców Bułakowa, Kaczagórki i Małgowa  
 w wojnie obronnej w 1939 roku. Uroczystość
odbyła się w Bułakowie w Gminie Pogorzela,      
 a dla lokalnej społeczności nasze uczennice
przygotowały pod okiem Krzysztofa Rybki oraz
Dominika Waleńskiego część artystyczną. Pomnik
powstał w 1981 roku przy ówczesnej szkole, teraz
został odnowiony i będzie kolejnym pokoleniom
przypominał o mieszkańcach Bułakowa,
Kaczagórki i Małgowa, którzy stracili życie
walcząc w obronie naszej Ojczyzny.

Za naszą wolność i za wolność waszą!

Uczniowie naszej szkoły przygotowali wzruszający
program artystyczny z okazji Święta Niepodległości
przedstawiony po uroczystej Mszy świętej sprawowanej
w intencji Ojczyzny w parafialnym kościele pw. Świętego
Michała Archanioła. Występ pełen nostalgicznej poezji
oraz muzyki z trafnie dobranymi tekstami historycznymi
oraz scenografia i kostiumy aktorów przeniosły licznie
zgromadzonych mieszkańców Pogorzeli w czasy
zaborów, powstań i walk o niepodległość. Kolejna część
obchodów odbyła się na Rynku, gdzie złożono kwiaty
pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, a Bractwo
Kurkowe oddało salwę honorową.
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Cielesne światy – fascynują, uczą i przerażają!

BODY WORLDS & The Cycle of Life – tę kontrowersyjną wystawę w Poznaniu 17.
października pod opieką pań Beaty Mazurek i Barbary Roszak zwiedzili
licealiści z klas trzeciej i czwartej naszej szkoły, którzy mieli możliwość poznania
zmian zachodzących w ludzkim ciele – od poczęcia, poprzez okres niemowlęcy,
dzieciństwo, dojrzałość, aż po jesień życia.
Wystawa prezentuje autentyczne ludzkie ciała i fascynujące instalacje
multimedialne, pozwala odkryć tajemnice i skomplikowane zagadki ludzkiego
organizmu. Wszystkie eksponaty, a jest ich ponad 160, są prawdziwe! Ciała
pochodzą od dawców, którzy za życia zgodzili się je przekazać na rzecz
Instytutu Plastynacji w Heidelbergu. Ekspozycja przedstawia ciało nie tylko jako
podstawę naszej fizycznej egzystencji, ale także jako zwierciadło naszego
własnego stylu życia.
BODY WORLDS to zapewne ciekawe i niezapomniane doświadczenie, obok
którego nie można przejść obojętnie: wystawa jednych fascynuje i uczy, drugich
ostrzega, a jeszcze innych przeraża. Każdy znajdzie coś dla siebie – edukację
czy refleksję nad kondycją naszego zdrowia.
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Historia zwyczaju dekorowania
choinki na Święta

Tradycja ozdabiania bożonarodze-
niowego drzewka wywodzi się z Nie-
miec i tamtejszej tradycji ewange-
lickiej oraz znana jest już od XVI wieku.
Zwyczaj ubierania choinki powę-
drował z Niemiec do Francji, a na-
stępnie za sprawą brytyjskiej królowej
Wiktorii, rozprzestrzenił się na
pozostałe kraje Europy i Ameryki.
Należy wspomnieć, że na ziemie
polskie ozdabiane drzewka dotarły na
przełomie XVIII i XIX wieku. Kościół
katolicki tradycję tę jako symbol
religijny uznał dopiero w XVIII wieku –
dotychczas było to postrzegane jako
rytuał pogański. Wraz z rozpo-
wszechnianiem się zwyczaju deko-
rowania świątecznego drzewka,
ewoluowały również wykorzystywane
ozdoby. Pierwotnie były to najczęściej
jabłka i dekoracje wykonane z pa-
pieru, a w XVII wieku pojawiły się
choinkowe światełka w postaci
świeczek, które później zastąpione
zostały elektrycznymi lampkami. 
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Choinka - historia i tradycje 
Choinka jest jednym z najważniejszych symboli Świąt Bożego
Narodzenia. Kiedyś prawdziwa, wycięta z lasu, teraz najczęściej
sztuczna. Ale to nie ona jest najważniejsza w świętowaniu. Nie
chodzi tu o kolorowe lampki czy barwne łańcuchy. Pod choinką
najczęściej znajdują się prezenty. Pamiętajmy, że nie to, CO jest pod
drzewkiem jest najważniejsze, a to, KTO jest wokół niej.

Katarzyna Feledziak, Sylwia Tronina
- 3 LO
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Ekologiczne Boże Narodzenie 
Własnoręcznie robione eko-ozdoby świąteczne to świetna alternatywa dla
wydawania mnóstwa pieniędzy na bardzo drogie ozdoby ze sklepu. Jest to
świetna zabawa na spędzaniu czasu kreatywnie. Łączy rodzinę w zimowe,
chłodne wieczory. A co najważniejsze, są bardziej przyjazne dla klimatu niż te
produkowane w fabrykach.

Marta Półtoraczyk,
Dagmara Urna - 2 LO
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Wigilia to posiłek szczególny, towarzyszy mu niespotykana obfitość
jedzenia oraz radość ze wspólnego w niej uczestnictwa rodziny.
Według tradycji katolickiej potraw podczas wigilii musiało być
dwanaście, na pamiątkę 12 apostołów.

Wieczerza wigilijna 

Pierogi z kapustą i grzybami to
bardzo tradycyjna potrawa na
wigilijnym stole. Nasi przodkowie
wierzyli, że grzyby mają
magiczną moc – miały dać one
szczęście. W niektórych kultu-
rach wierzono, że grzyby
umożliwiają kontakt ze zmarłymi
duszami. Kapusta miała natomiast
zapewnić domowni-kom zdrowie
i pomyślność. Sferę wierzenia
natomiast mówią o ochronie
przed złem, witalności i siły.

Kompot z suszu to tradycyjny polski
napój bezalkoholowy, przyrządzany
z gotowanych suszonych owoców.
Początkowo był on podawany do
obiadu, obecnie jest serwowany do
wieczerzy wigilijnej. Najczęściej do
jego przygotowania wykorzystuje się
suszone albo wędzone śliwki,
suszone gruszki, jabłka, morele, figi
oraz rodzynki. Suszone owoce miały
zagwarantować płodność i wi-
talność. Na choince wieszano kiedyś
jabłka, jako symbol długowieczności, 

miłości, zgody i zdrowia. Gruszki także zapewniały długie życie, śliwki natomiast
symbolizowały szczęście i pomyślność.
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Barszcz z uszkami jest od
wieków w krajach Europy
Wschodniej i Centralnej, zaś
pierwsze wzmianki o barszczu 
 z uszkami, które miały w sobie
farsz zrobiony z kapusty           
 i grzybów jako o potrawie
świątecznej, po-chodzi z XVI
wieku. Żeby go przygotować,
odpowiednio wcześniej
gospodynie domu kisiły buraki.
Początkowo barszczem nazy-
wano polewkę, która była
przygotowywana z kiszonych 
liści barszczu zwyczajnego. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi także z XVI
wieku, między innymi dzięki Mikołajowi Rejowi, który zawarł jego opis w „Żywocie
człowieka poczciwego” i jest z nami do teraz.

Ryby na wigilię. Zwyczaj
jedzenia ryb w Wigilię Bożego
Narodzenia wywodzi się z chrze-
ścijaństwa, dla którego ryba jest
jednym z najważniejszych
symboli. Drugą przyczyną jest
oczywiście religijny wymóg
spożywania tego dnia dań
prostych, co w przypadku
chrześcijan oznacza rezygnację
z jedzenia dań mięsnych, z wy- 

łączeniem ryb. Ryba jest znakiem pierwszych chrześcijan oraz symbolizuje ona
Jezusa Chrystusa. „Ichtyhs” pisany również też „ichtys” w języku starogreckim
oznacza „ryba”. Dlatego dla wszystkich chrześcijan ryba jest bardzo ważną
potrawą.

Pomimo  że niektóre tradycyjne bożonarodzeniowe specjały można dziś kupić
gotowe, to większość z nas nie wyobraża sobie tego wieczoru bez potraw
przygotowanych w domu zgodnie z rodzinnymi recepturami. Siłą kuchni polskiej
jest jej regionalizm i tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Życzymy
wesołych i pełnych symboliki świąt!

Róża Tomczak, Zofia Płaczkiewicz - 3 LO
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Kulig jest to jeden lub kilka zaprzęgów konnych z przyczepionymi saniami
ułożonymi w kształt orszaku. Jest to rodzaj zabawy, organizowanej w ostatnim
tygodniu karnawału, której często towarzyszy muzyka, śpiew oraz zabawa przy
ognisku. Kulig jest również jedną z popularniejszych atrakcji turystycznych
występujących głównie w rejonach górskich. Obecnie kuligiem nazywamy
również ciągnięcie połączonych ze sobą sanek (za pomocą sznurków, lin itd.)
przez traktor lub samochód. Jest to dość niebezpieczna zabawa, dlatego
wymaga ona nadzoru osoby dorosłej. Rozrywka ta jest bardzo popularna wśród
młodzieży, choć w rzeczywistości nie wiele ma wspólnego z prawdziwym
kuligiem. 

Zi
mowe rozrywki - kulig 

J. Kossak, ,,Kmicic z Oleńką na kuligu", ok. 1885-1887

,,Sanie gnały jak wicher. Dzień był jasny, mroźny. Śnieg migotał, jakby kto nań
iskry sypał; z białych dachów chat podobnych do kup śnieżnych strzelały
wysokimi kolumnami dymy różowe. Stada wron polatywały przed saniami wśród
bezlistnych drzew przydrożnych z krakaniem donośnym." - najsłynniejszy opis
kuligu w polskiej literaturze znajdziemy w ,,Potopie" Henryka Sienkiewicza.
 

Alicja Lempach - 2 LO
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0,5kg mąki tortowej 
1 kostka margaryny ,,Palma'' 
5 łyżek cukru na karmel + 7-8 łyżek 

1 mały słoik miodu 
4 łyżki kakao 
4 łyżki kwaśnej śmietany 
1,5 łyżki amoniaku spożywczego  
4-5 jaj 
2 opakowania przypraw do pierników  
Szczypta soli 

Przepis na Pierniki

Składniki: 

       wody 
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Zimowe przysmaki - pierniki 

Żaneta Horała, Maria Kowalska - 3 LO 

Sposób przygotowania: 

Karmel przygotować z 5 łyżek cukru i 7-8 łyżek 
wody. Dodać do niego margarynę i miód, który 
należy zagotować i przestudzić.
Żółtka utrzeć z 3 łyżkami cukru i szczyptą soli, dodać mąkę, kakao i przyprawę
do pierników oraz przestudzony karmel z miodem i margaryną. Amoniak
rozpuścić  w kwaśnej śmietanie, a na koniec dodać ubite białka. Ciasto wyrobić,
rozwałkować i wykrawać foremkami pierniki, piec w piekarniku  w temperaturze
180ºC.

Polewa z roztopionej mlecznej
czekolady;
Posypać wiórkami kokosowymi 
 i posiekanymi orzechami.

Dodatki do dekoracji pierników:
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Miotły i mopy, czyli norweski zwyczaj, w któ-
rym  ludzie chowają miotły i mopy. Jest to
związane z dawnymi wierzeniami. Obawiano
się, że w Wigilię na ziemię powracają złe
duchy oraz czarownice, które kradną miotły
oraz mopy, by urządzić sobie podniebne
przejażdżki.
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Zwyczaje i obrzędy
bożonarodzeniowe na

świecie
Obchody Bożego Narodzenia na świecie mogą się różnić od tych,
jakie są nam bliskie i jakie znamy. Wszystko to zależy od miejsca,
gdzie aktualnie mieszkamy. Jak wyglądają święta w innych krajach?
Czasami są podobne do naszych „polskich świąt”, ale nie wszędzie
na świecie Boże Narodzenie jest obchodzone w taki sam sposób.
Zaś niektóre tradycje mogą nas zadziwić.

Świąteczny pająk to ukraińska tradycja,
która polega na dekorowaniu choinki
pajęczyną; ma ona  symbolizować
szczęście. Ten zwyczaj wywodzi się od
historii o biednej kobiecie, której nie było
stać na dekoracje choinkowe.
Następnego dnia, kiedy się obudziła oraz  
zobaczyła drzewko pokryte pajęczyną,
która skrzyła się w świetle słonecznym.
Inne kraje, np. Polska lub Niemcy
poczytają znalezienie pajęczyny w cho-
ince za dobry znak. 
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Zuzanna Kryś, Zuzanna Przepierzyńska - 3 LO 

Mieszkańcy stolicy Wenezueli - 
 Caracas - jadą na pasterkę na
rolkach. Część miasta z tego
powodu jest zamknięta, by każdy
bezpiecznie mógł dojechać do
kościoła. 

Podczas Wigilii mieszkańcy Japonii
po prostu idą do KFC. Jest tam wtedy
w ofercie specjalny świąteczny
kubełek kurczaka, który stał się już
tutejszą tradycją, a Japończycy, by
go skosztować, potrafią stać
godzinami w długich kolejkach.

List do św. Mikołaja - każdy z nas
kiedyś pisał listy do św. Mikołaja. Jego
poczta znajduje się w Kanadzie, jeśli
do niego napisać to Ci odpisze;
możesz wysłać list na adres: Santa
Claus, North Pole H0H 0H0, Canada. 

Mamy nadzieję, że przedsta-
wione zwyczaje i obrzędy  z ró-
żnych stron świata spodobały się
Wam. Być może wprowadzicie
niektóre z nich do swoich domów.
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Prezenty dla rodziny – przeżycia:

 
- rodzinna kolacja w ciemności; 

- przygoda w EscapeRoom dla całej rodziny; 
- rodzinna sesja fotograficzna; 

- pełna akrobatycznych wyzwań zabawa w
Airo;

- latanie w tunelu aerodynamicznym.
 

Najlepsze prezenty na święta dla kobiety:
 

- masaż relaksacyjny; 
- kurs makijażu; 

- masaż czekoladowy; 
- degustacja win; 
- lot motolotnią; 

- kolacja we dwoje;
- popołudnie w SPA.

 
Co dla mężczyzny na święta?

 
- oryginalny kubek dla mężczyzny pod choinkę; 

- termos na napoje lub na posiłki – prezent
świąteczny nie tylko dla męża;

- rękawice kuchenne;
- paczka świątecznych skarpet;

- dedykowana koszulka;
- inspirująca i wartościowa książka;

- karnet na siłownię;
- kolorowa czapka;

- kalendarz na przyszły rok;
- płyta ulubionego wykonawcy lub zespołu.

 
 
 
 

Ciekawe pomysły na prezenty
świąteczne 

Zuzanna Androwiak, Karolina Tronina - 3 LO 
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Drogi Mikołaju!
Jestem za duża na bajki i domki dla lalek, bo mam już 15 lat.
Mieszkam bardzo daleko od bieguna północnego, w Pogo-
rzeli. Nie mogę już doczekać się Świąt Bożego Narodzenia.
Przez cały rok byłam bardzo uczynna, pomagałam rodzicom
wykonywać codzienne prace domowe. Jak zapewne się
domyślasz, nie piszę do Ciebie, by otrzymać maskotki czy
nowego pieska. W tym roku pragnę dostać szczęście i radość
mojej rodziny. Aby moi bliscy zawsze byli pogodni, a na ich
twarzach gościł uśmiech. Proszę Cię, aby na świecie panował
pokój, a ludzie żyli spokojnie, powoli i nigdzie nie musieli się
spieszyć. Chciałabym, żeby moi przyjaciele byli szczęśliwi.
Kochany święty Mikołaju największym prezentem dla mnie
byłoby zdrowie moich rodziców oraz brata, ale także moich
najcudowniejszych babć, Grażyny i Ireny. W te święta pod
choinkę chciałbym również dostać złotą Bransoletkę Vivienne
Westwood. Mam nadzieję, że wysłuchasz moich życzeń.
Dziękuję i pozdrawim!

Marianna 

Drogi Święty Mikołaju! 
Piszę do Ciebie, ponieważ oczekuję od Mikołaja prezentów: między innymi
świętego spokoju, aby ludzie przestali się na mnie patrzeć (w szczególności
chłopcy), bo mam już na oku jednego przystojniaczka ze starszej klasy, który ma
cudowny uśmiech i świetne poczucie humoru. Drugim moim marzeniem jest, aby
ostatecznie zacząć grać w piłkę nożną i w siatkówkę. Zaś trzecim prezentem,
którym chcę dostać, to pieniądze -  zawsze się przydadzą!
Mam nadzieję, że spełnisz moje prośby <3

Ola 

„Liceozetka” - pismo uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
 im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli

Dziewczyńskie ,,Listy do M."
Poprosiliśmy nasze redaktorki z klasy pierwszej liceum, aby napisały
Listy do Mikołaja! Z pewnością była to świetna zabawa, która
przypomniała im czasy dzieciństwa. Przekonajmy się, o czym marzą
dziewczyny!
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Kochany Święty Mikołaju!                                                                                                           
W tym roku byłam (bynajmniej się starałam być)
bardzo grzeczna, pomocna oraz byłam bardzo dobrą
osobą dla innych. Choć w niektórych momentach było
różnie, to poprawie się w następnym roku. W te święta
pod choinkę chciałabym dostać ładnego bruneta,
ponieważ podoba mi się taki jeden i chciałabym,
żeby odwzajemnił moje uczucia. Proszę także o wię-
ksze poczucie własnej wartości, zdanie do 2 klasy,
zdrowie psychiczne i cierpliwość do wszystkiego. Zaś
z rzeczy materialnych chciałabym dostać bukiet
kwiatków z klocków Lego, Apple Watch, Bluzę 2005
oraz pieniądze. 
Mam nadzieje że spełnisz moje życzenia! Dziękuję,
pozdrawiam i do zobaczenia :)

Natalia 

Kochany Mikołaju!
Święta coraz bliżej, a my już nie możemy się doczekać aż nas odwiedzisz! W tym
roku zachowywałyśmy się naprawdę grzecznie. Starałyśmy się wypełniać
wszystkie powierzone nam obowiązki oraz poświęcać czas naszym bliskim.
Należy bowiem o nich pamiętać nie tylko w święta. Dałyśmy od siebie w tym roku
dużo dobrego. Mamy nadzieję, że docenisz nasze starania i z miłą chęcią
wysłuchasz marzeń na ten rok. W te święta liczy się dla nas to, by osiągnąć
spokój ducha. Pragniemy także wsparcia w uzyskiwaniu dobrych ocen. Marzymy
o poznaniu nowych ludzi, posiadaniu czasu na liczne podróże. Chcemy
doświadczać więcej przygód, eksperymentować z wyglądem i zyskiwać
pozytywną energię. Z niematerialnych rzeczy życzymy sobie jeszcze cierpliwości
oraz nowych, wartościowych pomysłów. By o siebie zadbać, chciałybyśmy dostać
parę kosmetyków, takich jak odżywki do włosów i lakiery do paznokci. Jak
przystało na świąteczny prezent, marzy nam się również ciepła piżama                 
i skarpety. Byłoby nam miło, gdybyś dorzucił do naszego prezentu coś słodkiego
:) Wierzymy, że przewyższysz nasze oczekiwania i jak co roku będziemy bardzo
szczęśliwe!
                                                                                                    
Agata i Weronika
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Kochany Święty Mikołaju, piszę do Ciebie ten list, aby wyrazić moje skromne
pragnienia. W tym roku byłam naprawdę pomocna i uprzejma. Wiem, że
dostajesz masę listów, ale byłoby bardzo fajnie, gdybyś zgodził się spełnić moje
oczekiwania. Na początku zacznę od czegoś ogromnie ważnego. Zdrowie,
proszę Cię o nie, aby każdy z moich bliskich, łącznie ze mną mógł przeżyć
jeszcze wiele takich cudownych świąt. Następną moją prośbą jest zyskanie
świętego spokoju. Czasami niepotrzebnie dużo się denerwuję, co bywa bardzo
uciążliwe - nawet najmniejsze błahostki sprawiają, że odczuwam gniew. Kolejne
me pragnienie będzie odnosić się do wytrwałości w nauce, której potrzebuje
każdy uczeń, również i ja. Sporadycznie czuję niechęć i ogromne zmęczenie po
kilku godzinach nauki, dlatego jest to dla mnie tak ważne. Mam nadzieję, że
uporasz się i spełnisz moje marzenia. Pozdrawiam Cię serdecznie, nie zapomnij o
mnie. 

Aleksandra 
Święty Mikołaju!
W tym roku nie byłam aż tak grzeczna, ale
bardzo chciałabym dostać prezent. Podoba
mi się pewien chłopak z krótkimi brązowymi
włosami i tego samego koloru oczu -
chciałabym, aby odwzajemniał moje uczucia 
 i żebyśmy byli razem :). Chciałabym też
nadal otaczać się tak wspaniałymi ludźmi jak
do tej pory oraz mieć większe poczucie
własnej wartości i być bardziej pewna siebie.
No        i oczywiście, żeby mieć siłę chodzić
do szkoły!   

Zuzia 
Święty Mikołaju!

W tym roku różnie bywało, ale obiecuje poprawę   
 w przyszłych latach. Chciałabym od Ciebie dostać
pod choinkę płytę zespołu Mayhem, która nazywa
się ,,Deathcrush''. To moje marzenie, ponieważ
kolekcjonuję płyty i interesuję się tym zespołem.
Chciałabym dostać też bluzę '2005 baby blue',
chcę jeszcze dostać kotka małego, którym będę się
opiekować. Proszę także o wsparcie, aby zdać do
2 klasy. Mam nadzieje, że spełnisz moje wszystkie
życzenia, dziękuje i pozdrawiam :)
                                                                                                     

Sandra 
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Drogi Święty Mikołaju! 
Przed nami kolejny piękny czas przygotowań do
świąt. Magiczny klimat, choinka, śnieg i mnóstwo
dzieci czekających na Ciebie oraz prezenty. Wiele
dzieci przyśle Ci listy, w których poprosi Cię o za-
bawki czy inne gadżety. Ja jednak piszę do ciebie  
 z innym życzeniem. Cały okres przygotowań do
świąt jest bardzo piękny, ale też stresujący, dlatego
proszę Cię o zdrowie dla każdego oraz dużo
cierpliwości, aby ten czas był jeszcze lepszy.
Oczywiście rzeczy materialne nie są najważniejsze,
ale wiadomo, że każdemu zrobi się miło jak dostanie
jakiś prezent. Nie mam co do tego dużych wymagań,
ponieważ ucieszę się z każdej rzeczy którą dostanę.
Mam nadzieję, że spełnisz moje życzenia. Życzę Ci
miłej pracy oraz dużo siły na tegoroczne Święta
Bożego Narodzenia. 

Adrianna
Drogi Święty Mikołaju!

Przed nami wspaniały i magiczny czas Świąt Bożego
Narodzenia. Ten czas spędzamy wszyscy razem        
 w gronie swojej rodziny. Wiem, że co roku dostajesz
mnóstwo listów od dzieci i zapewne także od
dorosłych. W tym roku postanowiłam, że również i ja
do Ciebie napiszę. W tym roku nie byłam bardzo
grzeczna, ale się starałam: na następny rok postaram
się bardziej . W tym liście proszę Cię o zdrowie nie
tylko dla mnie, jak i dla całej mojej rodziny. A co
najważniejsze, pragnę szczęścia na następny semestr
oraz wytrwałość, aby skończyć dobrze pierwszą klasę.
Chciałabym również z rzeczy materialnych nowy ładny
perfum bądź etui na telefon . Mam nadzieje, że
spełnisz moje życzenia . Mikołaju tobie życzę zdrowia
oraz szczęścia! Abyś spełnił marzenia innych dzieci     
 i moje również! 

Zuza
Pamiętajcie, że każdy z nas może być Świętym Mikołajem! Najlepszym prezentem
dla każdego człowieka nie musi być droga rzecz, może to być po prostu szczery       
 i radosny uśmiech. Być może są wśród naszych czytelników chłopacy, o których
pisały Zuzia i Natalia...
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Pod koniec roku kalendarzowego, 25. grudnia, obchodzimy Uroczystość
Narodzenia Pańskiego. Powszechność chrześcijaństwa od ponad XX wieków na
kontynencie europejskim wpłynęła na to, że ta religia stanowi jeden z filarów
naszej kultury. Najważniejsze święta chrześcijańskie, Boże Narodzenie oraz
Wielkanoc, są istotnymi wydarzeniami w ciągu roku. Tradycja świąteczna jest
silnie zakorzeniona w naszej świadomości, dlatego wciąż jest ważna dla tak
wielu ludzi. 

Jezus Chrystus jest najważniejszą postacią chrześcijaństwa. Wiemy o Jego życiu                
i działalności z Ewangelii, które powstawały w I w. n.e. Narodziny Mesjasza w historio-
grafii uznano za tak ważne, że od tego wydarzenia zaczęto liczyć czas od nowa. Tak
więc historię dzielmy na dwa okresy: okres przed naszą erą (przed Chrystusem) i okres
naszej ery (po Chrystusie). Ma to związek oczywiście z europejskim kręgiem kulturowym.
Przykładowo, inaczej odmierzają czas muzułmanie czy żydzi. 

Wszystko, co przyniesie zysk, jest jak najbardziej wykorzystywane przez szeroce
rozumiany marketing. Taki los spotkał Świętego Mikołaja czy same Święta. Najczęściej
widzimy staruszka ubranego na czerwono, z długą brodą i workiem na prezenty, gdy
tymczasem prototypem tej postaci był biskup Mikołaj z Miry (III / IV w. po Chr.). Owszem,
jest wiele cech wspólnych łączących te postacie, choć mimo wszystko Mikołaj w swojej
skomercjonalizowanej formie jest chętniej wykorzystywany w reklamach czy filmach       
 o tematyce świątecznej. 

Pomyślmy teraz, kiedy zaczęliśmy widzieć ozdoby bożonarodzeniowe w sklepach? Gdy
w połowie listopada zniknęły z półek znicze po Uroczystości Wszystkich Świętych i Dniu
Zadusznym, natychmiast zostały wyłożone produkty świąteczne z pozornie atrakcyjnymi
cenami. Już od połowy listopada jesteśmy zasypywani mnogością ofert i okazji, dlatego
co niektórzy już po Wigilii mają dość tej atmosfery. W tych działaniach chodzi przede
wszystkim o zdobycie jak największej sumy pieniędzy od klientów. Współcześnie, Boże
Narodzenie stanowi przede wszystkim ogromny rynek produktów, które łatwo można     
 w tym czasie sprzedać. 

Mimo tego grudniowego pośpiechu i intensywności pracy, warto na chwilę przystanąć.
Każdy powinien zastanowić się, co powinien zrobić, aby być bliżej swojej rodziny. W tym
okresie powinni być najważniejsi ludzie - nie prezenty, nie choinka, nie jedzenie. To
powinien być czas dla bliskich. Zamiast oglądać bezmyślnie kolejny raz ten sam film,
można by porozmawiać z drugim człowiekiem. Zamiast gotować przez całe dnie, można
by ograniczyć ilość przygotowywanego jedzenia i skupić się na osobach wokół. Warto w
czasie Świąt dostrzegać innych. Nie prezenty, nie pieniądze, nie źródło zysku. Dostrzec w
nich kogoś bliskiego, komu warto poświęcić czas. Danie komuś siebie, swojego czasu i
uwagi, może być najpiękniejszym prezentem. Prezentem prosto z serca.

Paweł Musiał - 3 LO

Święta Bożego Narodzenia czy Święto Choinki?
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Jesteś chętny do współpracy? 
Zapraszamy!

Zatrudnimy redaktorów od zaraz! 
 
 

- Nie musisz mieć wykształcenia, 
wystarczy kreatywność i odrobina chęci!
- Wykaż się swoimi możliwościami!
-  Rozwijaj siebie i poszerzaj swoje horyzonty!
-  Zaprezentuj innym Twoją twórczość!
-  Pozdrów swoich znajomych, złóż życzenia!
- Pomóż nam tworzyć naszą gazetkę!
-  Zbieraj informacje!
-  Poczuj się jak profesjonalny redaktor!

Napisz do nas!

liceozetka@wp.pl
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