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CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA…, CZYLI POLSKIE 
BOŻE NARODZENIE 

 
Boże Narodzenie jest stałym świętem chrześcijańskim, obchodzonym 
każdego roku. Przypada ono na 25 i 26 grudnia. Jest to dla nas 
najważniejsze święto po Wielkanocy. 
 
WIGILIA - obchodzona 24 grudnia. Według Tradycji tego dnia obowiązuje nas wszystkich 
post, aż do wieczornej uczty. Wtedy to czytamy fragment Ewangelii wg św. Łukasza, w 
którym jest mowa o Narodzeniu Zbawiciela. 
 
OPŁATEK- symbol pojednania i przebaczenia, znak przyjaźni i miłości. Dzielimy się nim na 

początku wieczerzy wigilijnej. Wyrażamy poprzez to chęć bycia 
razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu. 
Opłatek ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama 
materia opłatka: "chleb", podkreśla również doczesny charakter 
życzeń. W ich podtekście jest nawiązanie do modlitwy Ojcze Nasz: 
oby nam chleba naszego powszedniego... nie zabrakło. Pamiętajmy 
również, iż mamy być jak chleb dobrzy.  
 

KOLĘDY- (od łacińskiej nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca "calendae") to pieśń 
bożonarodzeniowa, utrzymana w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji 
ludowej, potem komponowana również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmianę 
kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywamy pastorałką, która w 
odróżnieniu od kolędy nie jest wykorzystywana w nabożeństwach religijnych ze względu na 
swój świecki charakter. W liturgii Kościoła Katolickiego kolędy wykonuje się od Mszy o 
północy w Święto Bożego Narodzenia (noc 24/25 grudnia) do święta Chrztu Pańskiego 
(niedziela po 6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do Święta 
Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). 
 
CHOINKA- ustrojone drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny), pierwotnie związane było 
z pogańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka, a obecnie jest ono 
nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia. W wielu kulturach 
drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol życia i odradzania się, 
trwania i płodności. 
 
PREZENTY - gdy na niebie zajaśnieje pierwsza gwiazdka, ulubiona 
postać dzieci, Święty Mikołaj, podkłada niezauważenie pod choinkę to, 
co wszyscy uwielbiamy – prezenty! Zazwyczaj w tym momencie 
wszystkim towarzyszy uśmiech i radość z otrzymanych upominków. 

 
Boże Narodzenie to nie tylko prezenty, choinka i kolacja, 

ale przede wszystkim z dawna oczekiwane przyjście Pana 
Jezusa na świat. Nie zapominajmy o tym i miejmy na uwadze 
to, że nie jest to zwyczajny zlot rodzinny, ale naprawdę 
ważne święto. 
 

Magdalena Dąbrowska 
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Wrozby bozonarodzeniowe: 
• Wyciąganie źdźbeł siana spod obrusa – jeśli wyciągniemy zielone, wróży to 

tegoroczny ożenek. Żółte oznacza małżeństwo w przyszłym roku. Poczerniałe 
natomiast samotność.  

• Panna, która będzie trzeć mak, 
niedługo wyjdzie za mąż.  

• Rano zerwać się z łóżka - przez cały 
rok nie będzie kłopotów ze 
wstawaniem.  

• Myśliwy, który coś upoluje - będzie 
się cieszył opieką św. Huberta.  

• Podebrać coś sąsiadowi - zapewni to 
szczęście i bogactwo, ale tylko 
wtedy, jeśli się to zwróci następnego 
dnia.  

• Gdy w odwiedziny rano przyszedł 
mężczyzna - wróży to szczęście.  

• Pogoda - od Wigilii przez 12 dni - 
wróży, jaka będzie przez kolejny rok 
aura.  

• Niegdyś wieczorem pisało się kartki 
z imionami i kładło pod poduszkę. 
Rano sięgało się po nie, a to, które 
się wybrało, było imieniem męża/żony.  

CO   NA    SWIETA   W   NASZEJ   SZKOLE?   
PYTANKO   DO   PRZEWODNICZACEGO  ;)   

Łukaszu, jaka jest Twoja wizja tegorocznych świąt w naszej 
szkole? Czy zamierzasz zorganizować dni przedświąteczne w 
jakiejś zaskakującej dla nas formie? Czy będzie to jednak 
tradycyjne kolędowanie? Może planujesz czymś nas 
zaskoczyć? 

Święta Bożego Narodzenia to jedno z najważniejszych świąt jakie 
obchodzimy w naszej szkole. Jak można sie łatwo przekonać, 
panuje tego dnia w szkole rodzinna atmosfera. ☺ Uważam, że 
pozostaniemy przy stałym od kilku lat schemacie obchodzenia 
tego dnia. Utrzymamy wypracowaną przez wiele lat tradycję. 
Tegoroczne święta nie będą się więc różnić od tych z poprzednich 
lat. A jeżeli chodzi o to, czy pojawią się niespodzianki, to 
przekonacie się o tym w dzień Wigilii. Na pewno będę dążył do 
tego, aby ten dzień był wyjątkowy. Boże Narodzenie to ważne 
święto, ale pamiętajmy, że należy obchodzić je z należytą 

godnością. 
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Muzyka 
 
Pozostając w temacie Świąt, proponujemy Wam składankę jazzową, klubową i… niezupełnie 
świąteczną, coverową ;)  
 

The Best Smooth Jazz Christmas 

Czteropłytowy album z klasycznymi świątecznymi utworami w 
nowych, smooth jazzowych aranżacjach. Wśród aż 72 utworów 
znalazły się takie standardy jak: "White Christmas", "Have 
Yourself A Merry Little Christmas", "Winter Wonderland", 
"Jingle Bells", "Santa Claus Is Coming To Town", "Silent 
Night", "The Christmas Song", "Let It Snow! Let It Snow! Let 
It Snow!" czy "I?ll Be Home For Christmas" I wiele innych. 
Album, jak sądzę, warty polecania. Szczególnie dla fanów 

lekkiej, świątecznej atmosfery. 

 

Energy Mix Zima 2009 

Tym razem coś dla „clubbersów”. Dwie złote płyty, 140 minut 
pełnych hitów tegorocznej zimy, stale obecny głos Dj Hubertus'a 
oraz specjalnie przygotowane, pozbawione głosu oraz mixu 
dj'skiego, wersje utworów znajdujących się na drugim krążku 
wydawnictwa - to właśnie „Energy Mix Zima 2009”. Niebywale 
gorąca propozycja wydawnicza na mroźne, zimowe dni tylko i 
wyłącznie w najlepszych sklepach muzycznych. Płyta została 
opatrzona znakiem jakości muzyki „dance”: JDance. 

 

 Wszystkie covery świata 

 "Wszystkie covery świata" to składanka przygotowywana wspólnie 
z Radiem Euro. Dwie płyty coverów. Na pierwszym kompakcie 
znajdziemy zestaw coverów w wykonaniu młodych polskich 
artystów, którzy podjęli wyzwanie i zmierzyli się ze szlagierami lat 
80. i 90. Drugi krążek to dobrze znane zagraniczne melodie w 
nowych, często zaskakujących wykonaniach. Całość materiału jest 
bezpośrednim nawiązaniem do cotygodniowej audycji "Wszystkie 

covery świata", którą w Polskim Radiu Euro prowadzi Ula Kaczyńska. Ona dokonała również 
selekcji materiału na tę wyjątkową kompilację.  

Zebrała i opracowała, na podstawie wiodących portali muzycznych- Małgorzata Woźniak 
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K IEDY NA STEPNA DYSKOTEKA??? 

CZYLI DROBNE TAJEMNICE SAMORZADU:  

 
 
Ku naszemu zdziwieniu, dyskoteka cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem z Waszej strony. Na 
początku z niemałym stresem oczekiwaliśmy 
chętnych na nasze pierwsze wspólne 
przedsięwzięcie. Obawialiśmy się, że na 
dyskotekę przyjdzie zaledwie 30 osób, tak jak 
przedstawiała to sytuacja biletowa. Jednak tuż 
przed naszymi szkolnymi Andrzejkami, 
przygotowana przez nas liczba biletów z godziny 

na godzinę malała;) Ostatecznie na imprezie zjawiło się aż 185 osób! 
Jest to dla nas ogromny sukces, który mobilizuje nas do organizacji 
kolejnej, podobnej imprezy. Bardzo cieszą nas Wasze liczne pytania o 
termin najbliższej dyskoteki, dlatego nasza czwórka planuje podjąć 

takie wyzwanie już na karnawał. 
Prawdopodobnie dyskoteka 
odbędzie się na początku lutego, 
niedługo po feriach zimowych;) 
Mamy nadzieję, że Wasze 
zainteresowanie przyszłą imprezą 
będzie takie jak tą ostatnią. 
Liczymy również, że pozostali z 
Was, którzy nie dotarli na 
Andrzejki, skuszą się na odrobinę 
zabawy w szkolnym gronie już na 
początku lutego;)  
Serdecznie zapraszamy! 
                                Paulina Kiraga 
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Co w piłce piszczy?...  
Czyli krótka historia Radomiaka 

 
Artykuł ze specjalną dedykacją dla Księdza Superiora Adama Maja 
 

W 1910 roku pod nazwą 
Radomskie Stowarzyszenie 

Sportowe został założony 
wielosekcyjny protoplasta dzisiejszej 
drużyny piłkarskiej. W 1921r. nazwa 
została zmieniona na Radomskie Koło 
Sportowe. Przez prawie 100 lat Radomiak 
działał jako stowarzyszenie osiągając w 
tym czasie wiele znaczących sukcesów. 
Największymi z nich jest gra w polskiej 
ekstraklasie w latach 1984/85 oraz 
spędzenie na jej zapleczu 20 sezonów, a 
także ćwierćfinał Pucharu 
Polski w październiku 
2006r. W tym samym roku 
zaczęto myśleć o zmianie 
Stowarzyszenia na Spółkę 
Akcyjną. Pomysł, jednak 
zyskał zbyt małe poparcie i 
nie udało się go 
zrealizować. Zadłużenie 
klubu wobec ZUS-u i 
Urzędu Skarbowego narastało a rozwiązań 
na spłatę nie było. Sezon 2007/2008 
zakończył się spadkiem radomskiego 
klubu do nowej III ligi i zmianą statusu 
klubu na Spółkę Akcyjną. Drużyna 
musiała, jednak ponieść konsekwencje tej 
decyzji i została karnie przesunięta o 1 ligę 
niżej. Ciężko domyślać się, dlaczego 
zarząd podjął tę decyzję tak późno a nie 
wtedy, gdy obyłoby się bez strat.  

Po zrealizowaniu niezbędnych 
formalności powstał nowy, niezadłużony  
klub RKS Radomiak Radom 1910 S.A. 
Kibice optymistycznie zareagowali na tę 
zmianę i zrodziły się nawet plany 
odbudowania tablicy świetlnej na 
stadionie. Zarząd ustalił cenę biletów na 5 

zł i na meczach pojawiało się 1,5 do 2,5 
tys. widzów. Radomiak mimo remisu na 
inaugurację ligi narzucił mocne tempo. 
Świadczą o tym „hokejowe” wyniki w 
kolejnych meczach na korzyść 
radomskiego klubu. Wkrótce jednak 
pojawia się kolejny problem - zmiana ze 
Stowarzyszenia na Spółkę Akcyjną 
zlikwidowała wszystkie długi nie licząc 
zaległych zobowiązań wobec byłych 
trenerów. Zarząd zmuszony był podnieść 
ceny biletów z 5 na 10 zł i doping na 

stadionie ucichł, a wraz z tym 
faktem nadeszły niestety słabe 
rezultaty radomskiej drużyny 
(przyp. red. 0:0; 1:2; 3:3), 
spadek w tabeli na 2 miejsce ze 
sporą stratą do prowadzącego 
KS Piaseczno. Na ostatnią 
kolejkę rundy jesiennej władze 
klubu obniżyły koszt wejścia na 
stadion do 7 zł. Doping 

powrócił, (co prawda na 30 min.- przyp. 
red.) a drużyna pokonała Zwoleniankę 
Zwoleń 1:0. Ostatnim akordem w rundzie 
jesiennej był mecz o Puchar Polski 
przeciwko Hutnikowi Warszawa. 
Zwycięstwo 3:1 w arcytrudnych 
warunkach napawa optymizmem, a kibice 
mimo mrozu i padającego śniegu stworzyli 
wspaniałą atmosferę. 

 Miejmy nadzieję, że wkrótce 
dojdzie do pełnego porozumienia władz 
klubu z fanami, doping powróci na stałe, a 
Radomiaka czeka wspaniała seria 
sukcesów. Obecny skład umożliwia 
wielokrotny awans to wyższych klas 
rozgrywkowych. Trzymajmy kciuki za 
Radomiaczka - wizytówkę naszego miasta. 

 
 

Michał Kaczor 
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SPelNIJ WIELKIE 
MARZENIA BIEDNYCH 

DZIECI  
 

Czy wyobrażasz sobie, Drogi 
Czytelniku, brak dachu nad głową ? Czy 
kiedykolwiek zaznałeś 
uczucia głodu, zimna? Czy 
z dnia na dzień zostałeś na 
świecie zupełnie sam.? 

W życiu 
codziennym jesteśmy tak 
zaabsorbowani 
prozaicznymi sprawami, że 
rzadko kiedy 
zastanawiamy się nad tym, 
jakimi jesteśmy 
szczęściarzami. Mamy 
gdzie mieszkać, co jeść, 
jesteśmy otoczeni ludźmi, 
którzy nas kochają. Nie znany jest nam 
niedostatek i prawdziwe oblicze 
nieszczęścia. Każdy z nas ma marzenia 
małe i duże, na teraz i na przyszłość. Jedni 
z nas śnią o dostaniu się na ukochany 
kierunek  studiów, inni o nowym 
komputerze czy 
najnowszym modelu 
telefonu komórkowego. 
Jeszcze inni zaś o kubku 
ciepłej herbaty, o bułce z 
ulubioną szynką, którą 
dostają tylko „od 
święta”…  
 Około 3 tysięcy 
osób – dzieci i ich rodzin 
(zarówno w Polsce, jak i 
poza jej granicami, liczba 
ta ciągle rośnie) czeka na pomoc. Ich 
sytuacja materialna nie pozwala nawet na 
wysłanie dziecka do szkoły, nie 
wspominając już o wakacyjnym wyjeździe 
na kolonie.  

 Dwuletni Łukaszek ma pięcioletnią 
siostrę, ale rodzice nie pracują, więc gdyby 

był większy na pewno 
marzyłby o pracy dla 
nich. Marzeniem jego 
mamy nie są zabawki, 
lecz ubrania. Przydałoby 
się również jedzenie.  

 Siedmioletnia 
Agatka, która ma starszą 
siostrę i trzech braci, 
niedługo obchodzi 
urodziny. Jej rodzice nie 
pracują, a dwójka dzieci 
objęta jest stałą opieką 
medyczną. Cała rodzina 

ucieszyłaby się z zabawek, leków i ubrań, 
które już komuś nie są potrzebne.  
 To tylko kilka historii, a 
oczekujących wsparcia jest znacznie 
więcej.  

Jeśli nie jest Ci obojętny los 
innych, to zachęcamy do 
udziału w szkolnej akcji 
„serduszek”. Każda klasa, 
która wykaże chęć udziału 
w tej akcji charytatywnej  
dostanie swojego 
podopiecznego – braciszka 
lub siostrzyczkę. Za datki, 
które uda się zebrać 
(nieważne czy będzie to 
złotówka czy pięć złotych 
– każdy grosz jest na wagę 

złota!) zostaną zakupione najważniejsze 
artykuły niezbędne do codziennego życia 
w postaci środków czystości, jedzenia, 
ubrań czy zabawek dla najmłodszych.  
 

Olga Wasiak
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Oko w oko
Imię: Jolanta 
Nazwisko: Zielińska 
 

Znak Zodiaku: Panna 
Ulubiony kolor: zielony 
Ulubione zwierze: pies 

 
1.Dlaczego zdecydowała się Pani zostać nauczycielką matematyki? 
Chciałam być architektem, ale z powodu różnych okoliczności dane mi było 
zostać nauczycielem. 
 
2.Czy praca z młodzieżą daje Pani satysfakcję? Czy każdego można nauczyć tego 
przedmiotu? 
O tak, bardzo lubię pracować z młodzieżą. Można ich wiele nauczyć, ale też od nich można 
się uczyć. To taka wzajemna zależność. Myślę, iż każdego można nauczyć matematyki, 
wszystko zależy od poziomu, na jakim chcemy to zrobić. A to już zależy od nauczyciela.   
 
3. Czy będąc uczennicą lubiła Pani matematykę? 
W szkole podstawowej niekoniecznie, nie kochałam swojej nauczycielki i to przełożyło się 
również na stosunek do przedmiotu. 
 
4. Uczeń idealny to… 
A po co ma być idealny? 
 
5. Dlaczego matematyka jest matką nauk? 
Niektórzy mówią, że filozofia. Matematyka mierzy świat. Przytoczę wierszyk A. 
Mickiewicza: „Na co będą potrzebne – pytało pacholę – trójkąty, czworoboki, koła, parabole? 
Że potrzebne – rzekł mędrzec – musisz teraz wierzyć. Na co potrzebna, zgadniesz, gdy 
zaczniesz świat mierzyć”. 
 
6. W matematyce istnieje nieskończoność. Jak ją Pani zdefiniuje? 
Przeciwieństwo skończoności – najkrócej rzecz ujmując. 
 
7. Czym różni się współczesna szkoła od tej, do której Pani chodziła? 
Na pewno więcej się uczyliśmy. I więcej, i dłużej, bo lekcje były również w soboty. Tylko 
niedziela była wolna.  
 
8.A współczesna młodzież? 
Chyba mniej daje z siebie, a większe ma oczekiwania od innych. 
 
9. Czy zawsze interesowała się Pani matematyką? 
A co to znaczy „zawsze”? 
 
10.Ulubiona potrawa? 
lazania 
 
11.Jaką sławę chciałaby Pani poznać i dlaczego? 
Nie mam takich chęci. 
 
12.Czy człowiek szczęśliwy może nie mieć marzeń? 
Myślę, że każdy ma marzenia, choć może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. 
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Współczesna „Ziemia Obiecana” 
 

Tytuł poniższego artykułu ma wiele 
znaczeń. Nie możemy go rozpatrywać 
jednostkowo, gdyż pojęcie "Ziemi 
Obiecanej" jest zbyt ogólne, 
a ujednolicenie treści uczyniłoby zarówno 
artykuł, jak i temat, lakonicznym i 
niegodnym prasowych stronnic. 
 

HISTORIA „ZIEM 
OBIECANYCH” 

 
 W sensie 
historycznym i 
religijnym pojecie 
"Ziemi Obiecanej" 
szczególnie mocno 
zakorzenione jest w 
kulturze judaistycznej. 
Naród żydowski, pod 

wodzą Abrahama, dotarł do Izraela 
pokonując wielkie odległości. Początek 
wędrówka miała w mieście Ur, z którego, 
wzdłuż żyznych brzegów Eufratu Żydzi 
dotarli pod Babilon. Następnym 
przystankiem było miasto Charan, 
położone w północnej Mezopotamii, w 
widłach Tygrysu i wspomnianego już 
Eufratu. Od "Ziemi Obiecanej" dzielił już 
naród żydowski tylko Damaszek - stolica 
dzisiejszej Syrii.  
 "Ziemią Obiecaną" bywają 
nazywane także miejsca późniejszych 
czasów. W średniowieczu, w epoce 
"Czarnej Śmierci", kiedy Żydzi w obawie 
przed prześladowaniami i pogromami 
uciekali na wschód Europy, nazywali 
Rzeczpospolitą "Drugą Ziemią Obiecaną". 
Działo się tak za sprawą tolerancji 
religijnej, z której Polska po dziś dzień jest 
znana. W wiekach późniejszych, np. w 
szesnastym stuleciu, "Ziemią Obiecaną" 
nazywano nowo odkryte lądy Ameryk, na 
których miano nadzieję odnaleźć pokłady 
kruszców (głównie złota i srebra 
potrzebnych do produkcji monet). W 
Europie epoki zaborów, dla wygnanych z 

Polski i Litwy, "Ziemią Obiecaną" była 
ojczyzna. Można to zauważyć w 
działalności książąt Czartoryskich, którzy 
w swojej paryskiej siedzibie, w "Hôtel 
Lambert", zorganizowali centrum 
dowodzenia polskiego środowiska 
emigracyjnego, kładąc szczególny nacisk 
na edukację (prowadzenie wykładów i 
dysput w języku polskim) oraz kulturę 
(zorganizowanie stałej wystawy dzieł 
sztuki traktujących o historii Polski i 
Litwy, ewakuowanych z Puław i Krakowa 
po upadku powstania listopadowego 
[zbiory dzisiejszego "Muzeum xx. 
Czartoryskich" w Krakowie]).  
 W XIX wieku, w epoce wielkiej 
industrializacji, "Ziemią Obiecaną" 
zarówno dla zwykłych robotników, jak i 
wielkich przedstawicieli burżuazji, były 
atrakcyjne tereny rozwijające się 
przemysłowo. Najlepszym przykładem jest 
tu Łódź, która miejscami pracy przyciągała 
osadników z Wielkopolski i Śląska, ale 
także z Brandenburgii, Saksonii, Czech i 
Moraw. Pojęcie "Ziemi Obiecanej" było 
szeroko rozumiane szczególnie w 
dwudziestowiecznej Europie. Dla 
przedstawicieli rosyjskich wyżyn 
społecznych po 1917 roku "Ziemią 
Obiecaną" była Europa 
zachodnia wolna od 
bolszewickiej 
propagandy, destrukcji, 
zepsucia, demoralizacji 
oraz rządów motłochu. 
Dla irlandzkiego 
proletariatu lepszym 
światem były Stany Zjednoczone, obfite w 
miejsca pracy, znajdujące się w licznych 
fabrykach.  
 

WSPÓŁCZESNA „ZIEMIA 
OBIECANA” 

 
 Dzisiaj pod pojęciem "Ziemi 
Obiecanej" kryje się kilka znaczeń. Przede 
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wszystkim jednak emigracja zarobkowa. 
"Ziemią Obiecaną" dla współczesnych 
emigrantów jest życie w 
miejscu, gdzie dostatek i 
spokój są na porządku 
dziennym. Dlatego z 
Polski, której rządy w 
ostatnich latach są 
niestabilne i zazwyczaj 
kłótliwe, przez co 
niewydolne ustawodawczo, 
ludzie w poszukiwaniu 
spokoju i pieniędzy 
wyjeżdżają do innych, 
rozwiniętych i 
stabilniejszych politycznie 
krajów, np. Niemiec, 
Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Norwegii. 
To było ogólne spojrzenie na pojęcie 
"Ziemi Obiecanej". A jednostka? Prawda 
jest taka, że ile ludzi, tyle zdań na dany 
temat, dlatego przedstawię tylko kilka 
sytuacji, w których możemy użyć 
starożytnego określenia ziemi Kanaan. Dla 
kapitalisty zamieszkałego na Kubie 

"Ziemią Obiecaną" będą Stany 
Zjednoczone. Dla komunisty 

zamieszkałego w Stanach 
Zjednoczonych zaś Kuba. 
Dla nacjonalistów ideałem 
będzie państwo narodowe, 
natomiast dla integratów 
"Ziemią Obiecaną" jest 
Europa Federalna. Dla 
wielkich konsorcjów 
handlowych marzeniem jest 
cofnięcie ustawy 
powierzchniowej, zaś dla 
drobnych sklepikarzy 
zachowanie jej postanowień. 
Tak więc, jak już 
wspomniałem na początku 

artykułu, pojęcie "Ziemi Obiecanej" jest 
bardzo rozległe i niejednoznaczne. Mam 
nadzieję, że powyższy artykuł choć trochę 
rozjaśnił znaczenie tych, mających 
starożytne korzenie, słów. 
 

Jakub Frejtag 
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ORIENT EXPRESS 
 Ostatnie dni maturzyści spędzili pisząc próbne testy maturalne. Miejmy nadzieje, że 

pozwolą one sprawdzić wiadomości trzecioklasistów oraz pomogą uzupełnić 
brakujące wiadomości.        Lena 

 Gimnazjaliści także mieli okazję spróbować swoich sił podczas próbnych testów 
gimnazjalnych. Oczywiście jak co roku wyniki były wysokie.  Życzymy wam takich 
samych sukcesów na egzaminie końcowym.     Lena 

WYDARZENIA KULTURALNE 
czyli co, gdzie i kiedy… 

 
 

  Jeśli lubisz się śmiać…  
Nie możesz przegapić występu kabaretu HRABI. 14 grudnia, 
godz. 16:00, sala koncertowa.  

 
Cierpisz na kinomanię ? 

Niewątpliwie zbawieniem dla Ciebie będzie prawdziwa skarbnica 
filmowa, jaką jest kino Helios. W tym miesiącu w dalszym ciągu będzie można zobaczyć : 

• „To nie tak jak myślisz, 
kotku” 

produkcja: Polska [2008] 
gatunek: Komedia 
czas trwania: 95 min. 
od lat: 12 

• High School Musical : 
Ostatnia klasa 

produkcja: USA [2008] 
gatunek: Musical 
czas trwania: 100 min. 
od lat: 7 

• Świadectwo 

produkcja: Polska [2008] 
gatunek: Dokument 
czas trwania: 90 min. 
od lat: 12 

• Lucky Luke na Dzikim 
Zachodzie 

produkcja: Francja [2007] 
gatunek: Animacja 
czas trwania: 85 min. 
od lat: b.o. 

• Quantum of  Solace  

produkcja: Wielka Brytania, 
USA [2008] 
gatunek: Akcja 
czas trwania: 106 min. 
od lat: 12 
 
Pojawią się również dwie 
nowości : 

• Kwarantanna  

produkcja: USA [2008] 
gatunek: Horror 
czas trwania: 89 min. 
od lat: 18 

• Dziewczyna mojego 
kumpla  

produkcja: USA [2008] 
gatunek: Komedia 
czas trwania: 101 min. 
od lat: 12 
 
 
 
 
 

 
oraz jedna premiera : 

• Mała Moskwa 

produkcja: Polska [2008] 
gatunek: Dramat 
czas trwania: 119 min. 
od lat: 15 
 
Film 3D to: 

• Piorun 

Produkcja: USA [2008] 
gatunek: Animacja / 
Przygodowy 
czas trwania: 97 min. 
od lat: b.o. 
 

Olga Wasiak 
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Nowy dział: CIEKAWOSTKI I NIEWIARYGODNE INFORMACJE ZE ŚWIATA 
wprowadzamy na prośbę wielu czytelników. Mamy nadzieję, że ta jedna strona w każdym 
numerze przypadnie Wam do gustu, a informacje, które tutaj przeczytacie, przydadzą się do 
zabłyśnięcia w niejednej rozmowie. 
10 niesamowitych faktow ze swiata: 

1. W 1386r. we Francji, poprzez publiczne 
powieszenie stracono świnię, która zabiła 
dziecko. 

2. Ludzkie kości udowe są mocniejsze niż beton. 
3. Nie można popełnić samobójstwa przez 

wstrzymanie oddechu. 
4. Krzesło elektryczne wynalazł dentysta!  
5. Na każdym z kontynentów istnieje miasto 

o nazwie “Rzym”. 
6. Posiadanie psa w Islandii jest niezgodne z 

prawem. 
7. Codziennie na świecie umiera ~ 259200 ludzi. 
8. Pierwsza udana transfuzja krwi została 

wykonana w roku 1667 r. przez Jeana – Baptiste’a.  
9. Większość cząstek kurzu w Twoim domu to cząsteczki obumarłej skóry. 
10. W roku 2080 na Świecie może być już 15 miliardów ludzi. 

�Swiat w liczbach: 
1. Amerykanie są odpowiedzialni za wytwarzanie 20% śmieci na świecie. 
2. Dziecko w USA ogląda telewizję ok. 28h tygodniowo. 
3. Podczas Dnia Dziękczynienia Amerykanie jedzą 45 milionów indyków.  
4. Każdego roku około 100,000 ludzi bierze ślub w Las Vegas. 
5. Dzieci śmieją się około 400 razy dziennie, podczas gdy osoby dorosłe śmieją się 

przeciętnie tylko 15 razy dziennie. 
6. Blisko 73% dziewczyn w Bangladeszu bierze ślub w wieku 18 lat. 
7. Co trzy sekundy na świecie rodzi się dziecko. 
8. Halifax, Nowa Szkocja i Kanada mają największą ilość barów przypadających na 

głowę jednego mieszkańca. 
9. W U.K ¼ wszystkich ziemniaków zjadana jest w formie frytek. 

10. Przeciętny człowiek rocznie telefonuje 1,140 razy. 

Skąd się biorą kolory fajerwerków? 
Bogactwo barw sztucznych ogni zawdzięczamy związkom metali. 
Stront daje kolor czerwony, bar - zielony, miedź - błękitny, sód - 
złoty, wapń - pomarańczowy, magnez - biały. Efekt iskrzenia 
uzyskuje się dzięki żelazu. 

Jakie są rozmiary największych fajerwerków? 
Gigantyczne sztuczne ognie można było zobaczyć 15. lipca 1988r. na 
dorocznym festiwalu na wyspie Hokkaido. Średnica największego 
rozbłysku wyniosła 1,2km. Przed odlotem w niebo rekordowy 
fajerwerk ważył 700kg! 

Informacje zebrała: Paulina Kiraga 
Źródło informacji: www.ciekawostki.org oraz www.emotion-experts.com  
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W KAŻDYM NUMERZE ZNAJDZIECIE COŚ NIEZWYKŁEGO! DZISIAJ 
PIERWSZA CZĘŚĆ;) ROZPOCZNIJCIE SWOJĄ KOLEKCJĘ!  

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE…? 

1. Niesamowity Mózg (Daniel Tammet)  

 

Daniel Paul Tammet jest brytyjskim savantem autystycznym. Posiada szereg uzdolnień 
matematycznych i bardzo szybko uczy się nowych języków. Urodził się z wrodzoną 
padaczką. 

Według opowiadań jego rodziców był dzieckiem bardzo niespokojnym i często płakał. Jedyną 
czynnością, która go wtedy uspokajała było bujanie w kojcu, co mogło świadczyć o autyzmie 
Daniela. W wieku czterech lat miał ostry atak epilepsji, od tego czasu nastąpiły duże zmiany 
w mózgu Tammeta, zaczął bardzo interesować się matematyką i nie miał kontaktu z 
rówieśnikami. (Wikipedia) 

Jak się okazuje, 1 osoba na 1000 rodzi się ze schorzeniem mózgu zwanym synestezją - 
polega ona na łączeniu wrażeń zmysłowych. Daniel postrzega liczby jako kolory. W jego 
umyśle, każda liczba do 10,000 ma swój własny wyjątkowy kształt i potrafi on “widzieć” 
rezultaty obliczeń jako krajobrazy.  

Tammet posiada europejski rekord w uczeniu się na pamięć i opisywaniu PI (zna sekwencję 
22,514 cyfr - recytuje ją 5 godzin i 9 minut). Poza tym zna następujące języki obce: 
 francuski, fiński, niemiecki, hiszpański, litewski, rumuński, estoński, islandzki, walijski i 
esperanto. 

“Swoje niezwykłe umiejętności zaprezentował na potrzeby filmu dokumentalnego. Miał 
nauczyć się mówić po islandzku w siedem dni. Ostatniego dnia miał występ na żywo w 
islandzkiej telewizji i ku zdumieniu wszystkich Daniel był w stanie rozmawiać z islandzkimi 
redaktorami bez żadnych problemów.” 
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Pamiętnik chirurga 
Sobota.  
Jestem trochę niespokojny. Wczoraj zacząłem dość zawiłą operację na panu Łukaszu spod 
siódemki. Nie zauważyliśmy, jak czas zleciał i zrobiła się szesnasta i koniec roboty. Pan 
Łukasz został na stole do poniedziałku. Martwię się, że będzie próbował sam się zaszyć.  

 
Poniedziałek.  
Wszystko dobre, co się dobrze kończy. W czasie weekendu 
była przerwa w dostawie prądu. Urządzenia przestały działać 
i pan Łukasz też. Dzisiaj miałem tylko dwa wyrostki. 
Dziwne, że u jednego pacjenta. No, ale poniedziałek jakoś 
zleciał, tym bardziej, że siostra Kulanka znalazła między 
protezami podręcznik anatomii. Bardzo ciekawy. Nigdy bym 
nie przypuszczał, że aż z tylu części składa się człowiek.  
 
Wtorek. 
Od rana pech. Podczas operacji plastycznej znów zabrakło 

skóry. Pożyczyłem, co prawda kawałek ceraty od ajenta bufetu, no, ale jak długo można 
nadużywać dobrej woli człowieka niezwiązanego przecież ze służbą zdrowia?  
 
Środa.   
W dalszym ciągu pechowa passa. Siostra Narcyza potrąciła mnie podczas operacji, kiedy 
akurat zerkałem na siostrę Honoratkę. Wszystko stało się bardzo szybko. Rodzina pana 
Korytko, który był na stole, chce mnie skarżyć o to, że mu przyszyłem butlę z tlenem do 
pleców. Kiedy już ochłonąłem, to zrobiłem sobie na próbę zastrzyk nową jednorazówką z 
tego transportu, który dopiero co nadszedł. Bardzo bolesny, dwa razy zemdlałem, zanim 
wprowadziłem wszystko dożylnie. Siostra Jola powiedziała, że niepotrzebnie 
się męczyłem, bo igły do tych strzykawek przyjdą w przyszłym tygodniu i 
iniekcje mają być ponoć łatwiejsze. Eee, pożyjemy zobaczymy.  
 
Czwartek.  
Dzisiejszy dyżur na oddziale reanimacji minął nadspodziewanie spokojnie. 
Praktycznie przez cały czas nie było prądu, więc aparatura nie hałasowała. Na 
szczęście włączyli fazę i zdążyłem jeszcze wypełnić wypiski. Natomiast 
mocno zastanawiająca historia przytrafiła mi się podczas porannego obchodu. 
Otóż spotkałem mojego sąsiada z bloku, inżyniera Brzydło. Powiedział, że 
przyszedł do naszej kliniki do Rentgena. Ciekawe to o tyle, że nikt z pracowników naszej 
placówki, ani też żaden z jej pacjentów nie nosi takiego nazwiska. No i kto mi teraz 
wytłumaczy, dlaczego inżynier Brzydło ukrył przede mną prawdziwy cel swojej wizyty?  
 
Piątek.  
Obchodzę mały jubileusz. Właśnie dziś wykonałem moją setną operację. Radość tym 
większa, że dzisiejszy zabieg był pierwszym udanym. Coraz częściej, szczególnie podczas 
trepanacji czaszki, odzywa się moje najskrytsze marzenie: chciałbym kiedyś rozpocząć studia 
medyczne. I może nawet je skończyć.  
 
Sobota.  
To był naprawdę ciężki tydzień. Jestem już bardzo zmęczony. Dosłownie przewracam się o 
każdego leżącego.  
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Wtorek.  
Bardzo silnie uderzyłem się w twarz butlą tlenową. Nigdy by 
do tego nie doszło, gdybym nie zrobił sobie omyłkowo 
zastrzyku ze spirytusu. Przypuszczam, że spirytus podrzucił 
mi pielęgniarz Gniady z zemsty za to, że zamiast od bólu 
głowy, dałem mu na przeczyszczenie. Kiedy go czyściło, 
zrobiłem mu trepanację i napchałem do głowy gazet. Myślę, 
że bredzę. Dobranoc, kochany dzienniczku. Chyba już w tym 
tygodniu nic nie napiszę.  
 
Środa. Po południu. 
Dzisiaj rano otworzyłem pana Bielinka, tego spod 
czternastki. Już od tygodnia skarżył mi się, biedaczek, że mu coś leży na wątrobie. A jednak 
niczego nie znalazłem. Ciekawe, dlaczego chciał mnie wprowadzić w błąd. Podobnie zresztą, 
jak pan Paprotka, który usiłował mi wmówić, że ma zimną krew. A kiedy przetoczyłem mu ją 
do butli, to się okazało, że jej temperatura wynosi grubo powyżej zera. A ściślej mówiąc, 36 i 
6, czyli razem 42. A ten Paprotka, widocznie ze wstydu, już się więcej do mnie nie odezwał.  
 
Czwartek.  
Popadłem w konflikt z naszym anestezjologiem, doktorem Zegrzyńskim. Zegrzyński uważa, 
że przekraczam swoje kompetencje usypiając bardziej kłopotliwych pacjentów bez jego 
wiedzy i na dłużej. A ja pytam, co to znaczy dłużej? Te dwa, trzy miesiące zdrowego snu 
tylko wzmocnią organizm chorego i obsługi.  
 
Piątek.  
Konflikt trwa. Nie miałem innego wyjścia. Uśpiłem doktora Zegrzyńskiego.  

 
Sobota. 
Dzisiaj przywieziono czterech pacjentów z wypadków. Po ich uśpieniu 
i długotrwałej operacji wyszło mi dwóch. Zdecydowałem się ich uśpić.  
 
Niedziela.  
Zbudzili Zegrzyńskiego, żeby mnie uśpił.  
 
Wtorek.  

Salowy Wiśniewski powiedział dzisiaj do mnie podczas obchodu: Doktorze, dzisiaj nie 
wtorek, zapnij rozporek. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że dzisiaj właśnie jest wtorek. 
Nie wiem, dlaczego ten cham tak się śmiał. Siostra Kulanka też. Nienormalni.  
 
Środa.  
Myślałem długo nad wczorajszym incydentem z Wiśniewskim. Sprawdziłem dokładnie w 
kalendarzyku, potem jeszcze specjalnie włączyłem dziennik. Wczoraj na pewno był wtorek.  
 
Czwartek.  
Wiem, że dorosły człowiek, i do tego lekarz, nie powinien zaprzątać sobie głowy 
drobiazgami, ale nie mogę zapomnieć o wtorkowym obchodzie. Dziś przezornie przed 
wyjściem z toalety zapiąłem sobie rozporek. W końcu dzisiaj nie wtorek, tylko czwartek. 
Jutro piątek. Może się położę na kilka dni. 
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Powietrze pachnie Świętami,  
jesteśmy myślami z Wami. 

Dzieląc się opłatkiem, składamy 
najcudowniejsze życzenia.  

Błogosławieństwa Bożego,  
wszystkich marzeń spełnienia  
w Święta Bożego Narodzenia!  

Oprócz tego życzymy Wam wszystkim wspaniałej 
sylwestrowej zabawy oraz samych sukcesów w 
nadchodzącym Nowym 2009 Roku!  

redakcja KLONu 
  

Gdy się Chrystus rodzi,  
         i na świat przychodzi.  
                 Ciemna noc w jasności  
           promienistej brodzi. 
Aniołowie się radują,  
                 Pod niebiosy wyśpiewują:  
 
                                                                          Gloria, gloria, gloria, 
                                                                                in excelsis Deo! 
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