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Słowo wstępne 
 

Witamy Was wszystkich w kolejnym numerze naszej gazetki szkolnej. Święta za 

pasem, a my zastanawiamy się nad tym, jak tu spędzić ten czas, by się nie nudzić.  I w tym 

momencie wkraczamy my. Oferujemy Wam w tym numerze dwa tematy przewodnie – 

święta oraz muzykę. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.  

 W najnowszym numerze prezentujemy: 

 Historię kolęd oraz tekst jednej z nich - „Cichej nocy” -  w różnych językach, 

 Reportaż o konkursie Chopinowskim, 

 Recenzję płyty oraz filmu,  

 Kącik kulinarny z małym dodatkiem dla osób lubiących prace plastyczne, 

 Podpowiedzi, jakie książki można kupić bliskim na święta, 

 Kontynuację „strasznej historii” z numeru czerwcowego, 

 Kalendarium gimnazjalisty, 

 Wywiad z panią mgr Agnieszką Żółtowską, 

 Trochę rozrywki i dowcipów, 

 Black & White , 

 oraz wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. 

Zaparzcie sobie herbatkę, okryjcie się kocykiem i zapraszamy do lektury :) 

 

 

    Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia kolęd 
 

Już grudzień, miesiąc radości, niecierpliwego oczekiwania na wigilię, spotkań z rodziną i czas śpiewania 

kolęd. Chyba nie ma osoby, która nie miałaby ulubionej. Każdy z nas potrafi zaśpiewać fragment, chociażby, 

,,Cichej nocy’’. Mimo że lubimy śpiewać kolędy, w ogóle nie zastanawiamy się, skąd pochodzą, czy śpiewamy 

oryginalną wersję a może jest to utwór zmieniający się na przestrzeni wieków, lat? Jeśli chcesz odkryć świąteczną 

tajemnicę, zapraszam do lektury. 

 Słowo kolęda pochodzi od łacińskiego wyrażenia calendae. Rozumiemy ją jako pieśń bożonarodzeniową, 

nawiązującą bezpośrednio do tematyki religijnej. Wywodzi  się z tradycji ludowej, później komponowana przez wielu 

wybitnych kompozytorów. Kolędy śpiewa się od Mszy św. o północy (w wigilię) do święta Chrztu Pańskiego - 6 

stycznia. W Polsce jednak można śpiewać je do 2 lutego.  

 Obok kolęd znana jest też forma pastorałki -  ,,opowiada’’ o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego. Nie 

jest śpiewana w kościołach ze względu na swój świecki charakter. 

 Za autora pierwszej kolędy uważa się św. Franciszka z Asyżu - była ona śpiewana w zorganizowanej przez 

niego szopce. Najstarsza polska kolęda to "Bądź zdrów, Królu 

Anielski" z 1424 r. Najsłynniejszą kolędą jest „Cicha noc”, 

którą przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów. 

Powstała w roku 1818 w małym austriackim miasteczku w 

Alpach. Jej autorami byli wikary miejscowego kościoła ks. 

Józef Mohr oraz jego organista Franz. 

 Zwyczaj śpiewania kolęd przejęliśmy od starożytnych 

Rzymian. Wówczas służyły one jako pieśni powitalne i 

układane na chwałę gospodarzy. Wychwalały ich gościnność, 

przekazywała życzenia pomyślności i szczęścia. W pierwszy 

dzień miesiąca ( calendae) konsulowie obejmowali swój urząd. Kolędy obecną formę przybrały wraz z rozwojem 

chrześcijaństwa. Początkowo śpiewano je wyłącznie po łacinie, ale z czasem tworzono je w różnych językach. Można 

w nich wyróżnić zróżnicowane rodzaje śpiewów: introitus, antyfony, responsoria, tropy, sekwencje, hymny i pieśni. 

Pisząc tekst kolęd, ich autorzy wzorowali się na Ewangeliach: św. Łukasza i św. Mateusza. Pierwszą wzmianką 

o śpiewie w dniu narodzin Jezusa pośrednio zawiera właśnie Ewangelia św. Łukasza.  Z biegiem czasu coraz częściej 

sięgano do źródeł pobożności ludowej. Inspiracją były apokryfy i literatura średniowiecza oraz średniowieczny teatr. 

 

W nagrodę za przebrnięcie przez artykuł :) mała nagroda - tekst najbardziej popularnej kolędy w kilku językach: 

 

 

 

 

 

 

 



POLSKI 

1.Cichanoc,święta noc                                              

Pokój niesie ludziom wszem, 

A u żłóbka Matka święta 

Czuwa sama, uśmiechnięta, 

Nad Dzieciątka snem, 

Nad Dzieciątka snem. 

 

2. Cicha noc, święta noc... 

Pastuszkowie od swych trzód 

Biegną wielce zadziwieni, 

Za anielskim głosem pieni, 

Gdzie się spełnił cud, 

Gdzie się spełnił cud. 

 

3. Cicha noc, święta noc... 

Narodzony Boży Syn, 

Pan wielkiego majestatu, 

Niesie dziś całemu światu 

Odkupienie win, 

Odkupienie win. 

 

NIEMIECKI 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Alles schläft; einsam wacht 

Nur das traute hoch heilige Paar. 

Holder Knabe im lockigen Haar 

Schlaf in himmlischer Ruh, 

Schlaf in himmlischer Ruh, 

 

2. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Gottes Sohn! O wie lacht 

Lieb´ aus deinem göttlichen Mund, 

Da schlägt uns die rettende Stund´. 

Christ in deiner Geburt! 

Christ in deiner Geburt! 

 

3. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Die der Welt Heil gebracht, 

Aus des Himmels goldenen Höhn 

Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n 

Jesus in Menschengestalt, 

Jesus in Menschengestalt 

 

4. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Wo sich heut alle Macht 

Väterlicher Liebe ergoß 

Und als Bruder huldvoll umschloß 

Jesus die Völker der Welt, 

Jesus die Völker der Welt. 

 

5. Stille Nacht! Heilige Nacht! 



Lange schon uns bedacht, 

Als der Herr vom Grimme befreit, 

In der Väter urgrauer Zeit 

Aller Welt Schonung verhieß, 

Aller Welt Schonung verhieß. 

 

6. Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Hirten erst kundgemacht 

Durch der Engel Alleluja! 

Tönt es laut bei Ferne und Nah: 

Christ der Retter ist da! 

Christ der Retter ist da! 

 

ANGIELSKI 

Silent night, holy night 

All is calm, all is bright 

Sleep in Virgin Mother and Child 

Holy infant so tender and Mild 

Sleep is Heavenly peace  

Sleep in Heavenly peace. 

 

Silent night, holy night, 

Shepherds of their flocks 

They run very surprised 

Behind the angelic voice of lay 

Where we met a miracle 

Where we met a miracle. 

 

Silent night, holy night, 

Born Son of God 

Mr. of Big majesty 

Brings the whole world today 

Redemption wines 

Redemption wines. 

 

FRANCUSKI 

Douce nuit, sainte nuit !  

Dans les cieux ! L'astre luit.  

Le mystère annoncé s'accomplit  

Cet enfant sur la paille endormi,  

C'est l'amour infini ! x2  

 

Saint enfant, doux agneau !  

Qu'il est grand ! Qu'il est beau !  

Entendez résonner les pipeaux  

Des bergers conduisant leurs troupeaux  

Vers son humble berceau ! x2  

 

C'est vers nous qu'il accourt,  

En un don sans retour ! 



HISZPAŃSKI 
 

Noche de paz, noche de amor, 

Todo duerme en derredor. 

Entre sus astros que esparcen su luz 

Bella anunciando al niñito Jesús 

Brilla la estrella de paz 

Brilla la estrella de paz. 

Noche de paz, noche de amor, 

Todo duerme en derredor 

Sólo velan en la 

oscuridad 

Los pastores que en el campo están; 

Y la estrella de Belén 

Y la estrella de Belén. 

Noche de paz, noche de amor, 

Todo duerme en derredor; 

sobre el santo niño Jesús 

Una estrella esparce su luz, 

Brilla sobre el Rey 

Brilla sobre el Rey. 

 

oche de paz, noche de amor, 

Todo duerme en derredor 

Fieles velando allí en Belén 

Los pastores, la madre también. 

Y la estrella de paz 

Y la estrella de paz. 

Noche de paz, noche de amor, 

Todo duerme en derredor. 

Entre sus astros que esparcen su luz 

Bella anunciando al niñito Jesús 

Brilla la estrella de paz 

Brilla la estrella de paz 

Douce nuit, sainte nuit !  

Dans les cieux ! L'astre luit.  

Le mystère annoncé s'accomplit  

Cet enfant sur la paille endormi,  

C'est l'amour infini ! x2  

 

Saint enfant, doux agneau !  

Qu'il est grand ! Qu'il est beau !  

Entendez résonner les pipeaux  

Des bergers conduisant leurs troupeaux  

Vers son humble berceau ! x2  

 

C'est vers nous qu'il accourt,  

En un don sans retour ! 

 

 

Julia 



 

Trochę o Konkursie Chopinowskim... 
 

Chyba każdy słyszał już kiedyś o tym konkursie, a może oglądał kiedyś jego eliminacje. Jednak nawet jeśli 

nie interesujecie się muzyką klasyczną, warto zgłębić trochę to pojęcie, bo jest to 

jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie, nie mówiąc już o 

Polsce... 

Konkurs Chopinowski jest organizowany raz na pięć lat przez Narodowy 

Instytut Fryderyka Chopina i składa się z trzech etapów oraz finału. Wraz z każdym 

etapem zmniejsza się liczba uczestników, a zwiększa się liczba utworów.  

W pierwszym etapie przesłuchań uczestnicy grają po trzy lub cztery utwory.  

W drugim etapie jeszcze więcej, ale zależy to też od form wybranych dzieł.  

W trzecim, do którego przechodzi tylko dwudziestu pianistów, mają oni zagrać tzw. 

„godzinę Chopina”, czyli po prostu wybrać utwory, które będą grać przez godzinę. 

Do finałów są wyznaczani tylko ci uczestnicy, którzy zdobyli ¾ głosów jury. W tym ostatnim etapie pianiści mają 

zagrać jeden z koncertów Chopina wraz z orkiestrą. Ale, co ciekawe, jury nie bierze pod uwagę tylko ostatniego etapu 

konkursu, ale podejmuje decyzję opierając się na wrażeniach z całego konkursu. 

A oto jego historia:  

Konkurs Chopinowski zorganizowano po raz pierwszy w roku 1927. Jego inicjatorem był Jerzy Żurawlew – 

polski pianista, profesor i wielokrotny juror konkursu. Mówił on: „Po I wojnie światowej kult Chopina jak gdyby nieco 

przygasł. Często spotykałem się z poglądem, że Chopin jest zbyt romantyczny, roztkliwia duszę i rozbraja 

psychicznie.” Rzeczywiście, po wojnie i przeżytych okrucieństwach, ludzie nastawiali się na siłę i hart ducha. Pojawił 

się pogląd, że Chopin był zbyt delikatny, sięgał za daleko w głąb 

ludzkiej psychiki. Żurawlew postanowił to zmienić i 

rozpowszechnić na nowo kult tego romantycznego kompozytora. 

Pierwszym zwycięzcą konkursu był, ku rozpaczy wielu 

patriotów, Lev Oborin z ZSRR. Lecz znalazły się słowa pocieszenia: 

„Wolę, żebyśmy tu u nas w Warszawie dawali nagrody Rosjanom 

za Chopina niż żeby, jak przed wojną, oni dawali w Petersburgu 

nagrody za Rubinsteina” - mówił Juliusz Kaden-Bandrowski, polski 

pisarz. Przemowa ta miała symbolizować odrodzenie polskiej 

kultury po wojnie. Potem kontynuowano tradycję Konkursu 

Chopinowskiego, aż do smutnego przerwania jej przez II wojnę światową. 

Organizatorzy musieli pracować z wielkim poświęceniem, by odbudować cały konkurs, lecz w 1949 roku odbyły się 

wreszcie pierwsze po II wojnie eliminacje. 

A to kilka nazwisk polskich zwycięzców, które warto znać: 

- Halina Czerny-Stefańska (ex aequo z Bellą Davidovich, ZSRR) – zwyciężczyni IV Konkursu Chopinowskiego w 1949 

roku. 

- Adam Harasiewicz zwyciężył w V Konkursie Chopinowskim w 1955 roku. 



- Krystian Zimerman (czyt. C-imerman) – to już może bardziej znane nazwisko. Warto je zapamiętać, gdyż jest to 

zwycięzca IX Konkursu Chopinowskiego w 1975 roku, czyli nie aż tak dawno. Ten bardzo znany współcześnie pianista 

jest fundatorem jednej z dodatkowych nagród przyznawanych w konkursie. 

- I wreszcie Rafał Blechacz – to jeden z najsławniejszych polskich pianistów, tym bardziej, że zwyciężył konkurs 

niedawno, bo w 2000 roku. Oprócz tego zdobył jeszcze trzy dodatkowe nagrody: za najlepsze wykonanie poloneza, 

mazurków i koncertu. W tej edycji konkursu nie przyznano drugiego miejsca – tak wielka była różnica wykonań 

pomiędzy naszym pianistą a następnymi nagrodzonymi!  Już po zagraniu koncertu przez Blechacza, przed 

ogłoszeniem wyników,  publiczność klaskała i wiwatowała zachwycona, niektórzy nawet powstali ze swoich miejsc. 

„Decyzja nie była trudna” - mówili jurorzy. 

 

Warto śledzić to wydarzenie nie tylko ze względu na Polskę i jej historię, lecz również dla samej muzyki Chopina. Na 

pewno każdy da radę w niej siebie odnaleźć, jeśli tylko przyjmie ją 

do wnętrza. Trzeba pamiętać, że Fryderyk Chopin był nie tylko 

Polakiem i wielkim patriotą, ale też wspaniałym kompozytorem, 

którego muzyka rzeczywiście głęboko porusza naszą psychikę. 

 

Ciekawostka… 

Tegorocznym zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego jest koreański 

pianista Seong-Jin Cho (czyt. Seong Czin Czo).  

Jest on zdobywcą złotego medalu oraz dodatkowej nagrody za najlepsze wykonanie poloneza.  

 

 

 

Ola 



REPORTAŻ Z KONCERTU NADZWYCZAJNEGO, 

CZYLI WYSTĘPU LAUREATÓW KONKURSU CHOPINOWSKIEGO 

JEDNI Z NAJLEPSZYCH PIANISTÓW DZIELĄ SIĘ Z PUBLICZNOŚCIĄ SWOJĄ MAGIĄ… 

Koncerty, występy na żywo… To wszystko ma w sobie jakąś czarodziejską moc. Najlepsi muzycy, o których 

czytamy w gazetach, słuchamy wywiadów z nimi w telewizji… Nagle stają się bardziej osiągalni, bardziej bliscy. Ze 

sławnych, niedoścignionych artystów przeobrażają się w jednych z nas właśnie za pośrednictwem koncertów. 

Możemy ich wtedy zobaczyć, dotknąć ich talentu osobiście, poczuć emocje innych słuchaczy. To wszystko jest 

naprawdę magiczne… 

Wieczorem 26 października w Auli UAM w Poznaniu odbył się Koncert Nadzwyczajny. Jako pierwszy wystąpił 

Georgijs Osokins z Łotwy, laureat wyróżnienia w tegorocznym Konkursie Chopinowskim. Wcześniej przez niektóre 

środki masowego przekazu został on „oskarżony” o poprawianie Chopina, czyli w jakiś sposób zmienianie utartych 

interpretacji jego utworów. Jednak zdania były podzielone, co oznacza, że odbiór muzyki jest wśród ludzi bardzo 

różny. On sam stwierdził:  „Żyjemy w XXI wieku i trzeba się z tym zmierzyć.” Uważa, że trzeba dodawać swoje własne 

interpretacje do powszechnych przyzwyczajeń, skoro żyjemy w tak zróżnicowanym i „dziwnym”, jeśli można tak go 

nazwać, okresie, gdy chodzi o sztukę. Osokins zagrał koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina z Kameralną 

Orkiestrą Polskiego Radia „Amadeus”, drygowała Agnieszka Duczmal. Po jego występie publiczność powstała ze 

swoich miejsc. Aplauz był tak entuzjastyczny, że pianista zagrał aż dwa razy na bis. Moim zdaniem wykonania 

Osokinsa były nieco zbyt „gwałtowne”, szczególnie w części, gdy melodia koncertu nawiązuje do polskiego tańca 

krakowiaka. Niemniej uważam go za wspaniałego pianistę, który rzeczywiście wyraża dużo z siebie w swoich 

wykonaniach. Jest to cecha niezbędna w każdej dziedzinie sztuki. 

Po krótkiej przerwie wystąpił Charles Richard-Hamelain z Kanady – laureat drugiego miejsca i srebrnego 

medalu oraz specjalnej nagrody za najlepsze wykonanie sonaty. Nagroda ta została ufundowana przez Krystiana 

Zimermana (jeśli przeczytaliście już artykuł o historii Konkursu Chopinowskiego, to wiecie, kim był ten pianista). 

Podobne wyróżnienie otrzymał w Międzynarodowym Konkursie w Montrealu za najlepsze wykonanie sonaty Ludviga 

van Beethovena. Zagrał on koncert fortepianowy f-moll, a drygentką Orkiestry Amadeus była Anna Duczmal-Mróz. 

Uważam, że jego występ był nieco lepszy od poprzedniego, ponieważ Hamelain zagrał delikatniej i jakby z większym 

dystansem do muzyki Chopina. Skłaniało to do głębszych przemyśleń po jego występie. Wybrał też mniej znany 

koncert, który jest, moim zdaniem, trudniejszy w odbiorze niż koncert e-moll. On również był zmuszony zagrać dwa 

razy na bis po entuzjastycznym przyjęciu jego wykonań przez publiczność. 

„Jestem bardzo zadowolona, że wybrałam się na ten koncert – powiedziała jedna z słuchaczek. Śledziłam 

Konkurs Chopinowski przez internet, ale to coś zupełnie innego niż usłyszeć go na żywo. Będąc na koncercie, słucha 

się uważniej, a nie mimochodem, jak czasami w domu. Czuje się, że jest to coś wyjątkowego. Słucha się muzyki razem 

z innymi ludźmi, którzy są skupieni, dzieli się z nimi uczucia. Myślę, że warto raz na jakiś czas zrobić sobie takie 

święto, szczególnie, jeśli chodzi o tak piękną muzyką, jak muzyka Chopina.” 

Jeden z widzów, zapytany o to, które z wykonań wzbudziło w nim głębsze uczucia, odpowiedział: „O wiele 

bardziej podobał mi się Charles Richard Hamelain. Wydaje mi się, że Osokins grał dobrze, ale jakby sucho, bez 

głębszych emocji i lekkości. W jego wykonania nie można się było tak zasłuchać.  Za to Hamelain zagrał dla mnie bez 

żadnego wysiłku, perfekcyjnie. Przyjemniej się go słuchało, można było bardziej zagłębić się w jego muzykę.” 

Jak wspomniała już jedna z słuchaczek – nagrania w internecie lub w radiu są czymś zupełnie innym niż 

koncerty na żywo. Na pewno warto od czasu do czasu wybrać się na jeden z nich, choćby dlatego, żeby doznać tego 

niesamowitego uczucia przekazywania emocji przez inne, słuchające osoby. 

Ola 



Kalendarium gimnazjalisty 
 

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS  

2 grudnia – Światowy Dzień Walki z Uciskiem  

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Dzień 

Naftowca, Dzień Gazownika  

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  

6 grudnia – Dzień Anioła, Imieniny Mikołaja  

8 grudnia – Światowy Dzień Dogmatu, Dzień Kupca, Dzień oświecenia Buddy, 

Dzień studenta w Bułgarii  

10 grudnia – Dzień Praw Człowieka,  

13 grudnia – Dzień Księgarza, Dzień Telewizji dla Dzieci, 

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego  

17 grudnia – Dzień bez Przekleństw  

20 grudnia – Dzień Ryby  

21 grudnia – Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek  

22 grudnia – Dzień Loterii Świątecznej w Hiszpanii, 

23 grudnia – Światowy Dzień Snowboardu  

27 grudnia – Dzień Odpoczynku po Świętach  

28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Całowania  

29 grudnia –Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych  

30 grudnia – Dzień Serka Wiejskiego, Międzynarodowy 

Przedostatni Dzień Roku  

 

 

 

 

 

Julka 
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Jak się uczyć, by się nauczyć? 
 

 W ostatnim numerze pisałam o sposobach skutecznej nauki. Mam nadzieję, że kilka z nich zastosowaliście  

i już poznaliście ich efekty :). Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie muzyce i jej wpływom na nastrój i emocje 

słuchacza. Dany utwór działa inaczej na każdego z nas. Jak to sprawdzić? Wystarczy przeczytać ten artykuł. 

 Lubimy spędzać czas z przyjaciółmi, czasem jednak każdy potrzebuje chwili skupienia i wyciszenia. Wielu  

z nas sięga wówczas po płytę ulubionego artysty, czy po prostu wyciąga słuchawki i ,,odpala’’ swoją  listę utworów.  

A gdyby tak wykorzystać muzykę podczas nauki? Jakie miałoby to skutki i czy przyniosłoby efekty? 

 Aby lepiej zapamiętać dany temat, warto korzystać ze wszystkich zmysłów - daje to o wiele lepsze efekty niż 

nauka wspomagana tylko przez jeden zmysł. Aby prawidłowo się rozwijać, musimy korzystać z połączenia różnych 

inteligencji: językowej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej, matematycznej i duchowej. Naukowcy 

udowodnili, że narzędziem stymulującym wszystkie te rzeczy jest 

muzyka. Wprowadza stan równowagi i pobudza do działania obie 

półkule. Gwoli  przypomnienia, mamy je dwie: prawą - 

odpowiedzialną za twórczość, wyobraźnię, orientację w przestrzeni, 

odbieranie barw, form i przestrzeni; lewą - umożliwiającą 

operowanie liczbami i zdaniami, abstrakcyjne myślenie, logikę i 

mowę. Według naukowców muzyka barokowa largo i andante 

pomaga nam w koncentracji, uwalnia od stresu, otwiera naszą 

podświadomość i wpływa na pamięć i umysł. Dodatkowo muzyka 

tego stylu largo utrzymywana w rytmie 60 uderzeń na minutę 

pomaga w procesie przyśpieszonego uczenia się. Również obniża 

ciśnienie krwi, zmniejsza liczbę uderzeń serca, dlatego spada 

poziom stresu i pobudzony zostaje układ immunologiczny, 

zmieniają się fale mózgowe. A warto pamiętać, że rozluźnione ciało 

i pobudzony mózg to klucz do sukcesu. 

 Instrumenty strunowe, których naturalne dźwięki nie przekraczają 5-8 tysięcy herców, takie jak: skrzypce, 

harfa, mandolina, gitara, ładują ,,baterię mózgowe”. Z kolei inne dźwięki, takie jak ruch uliczny, place budowy, czy 

hałasy dobiegające z lotniska tylko wyczerpują nasz mózg. Natomiast powolna muzyka o wysokich częstotliwościach 

dostarcza mózgowi energii, uaktywnia umysł i pamięć, likwiduje zmęczenie, przyśpiesza procesy związane z uczeniem 

się. Ma również znaczny wpływ na kontakt podświadomości ze świadomością. 

 Znany jest obecnie przesąd, że słuchając Mozarta, staniemy się geniuszami. Co prawda jego utwory mają 

wysokie częstotliwości, ale nie wystarczy słuchać nieustannie kompozytora, aby nauczyć się na sprawdzian z chemii.  

A szkoda - czasem taki sposób byłby pomocny :). Ale w każdej plotce 

tkwi ziarno prawdy. Istnieje coś takiego jak ,,Efekt Mozarta” – termin 

oznaczający ogólną poprawę stanu psychicznego, zdrowia i edukacji. 

 Na podstawie badań stwierdzono, że muzyka pomaga łagodzić 

ból przy zaburzeniach takich jak: dysleksja, autyzm, zespół zaburzeń 

uwagi czy po prostu w problemach ze słuchem. Utwory pomagają 

złagodzić wpływ stresu wywołanego chorobą. Obecnie często przy 

schorzeniach takich jak: migrena, nerwice, uzależnienia, depresja 

stosowana jest muzykoterapia. 



 

 

Czy wiedziałaś/eś o tym, że……* 
 

 W szpitalach i klinikach położniczych, w których stosuje się terapię muzyką, zaobserwowano mniej 

komplikacji w czasie porodu, mniej zabiegów cesarskiego cięcia, krótszy czas porodu, krótszy czas pobytu 

pacjentów w szpitalu . 

 W USA przeprowadzono badania, które wykazały, że muzyczna stymulacja w okresie płodowym wpływa na 

rozwój mózgu. Bodźce muzyczne pobudzają słuch, dzięki czemu dziecko rodzi się z większą ilością komórek 

nerwowych, a to z kolei decyduje o jego większych możliwościach. 

 Słuchanie muzyki Mozarta wpływa bardzo korzystnie na liczbę połączeń nerwowych między obiema 

półkulami mózgowymi. Dzieci, których matki w czasie ciąży słuchały takiej muzyki, rodzą się radosne, 

spokojne, intensywniej gaworzą, szybciej uczą się siadać, a w szkole odnoszą większe sukcesy - są bardziej 

kreatywne, bogatsze emocjonalnie. 

 Włoscy badacze sprawdzali reakcje płodu na muzykę Czajkowskiego i ostry rock. Muzyka rockowa pobudzała 

dzieci do nadmiernej aktywności, a Czajkowski uspokajał. Zauważono, że dzieci wolą tony uspakajające 

(Vivaldi, Mozart) niż wprowadzające niepokój. 

 W latach 1972 – 1992 przeprowadzano wiele badań, które wykazały, że słuchanie muzyki wspomaga 

czytanie, naukę języków obcych, matematykę; poprawia samoocenę, kreatywność, rozwija zdolności 

percepcyjno– motoryczne, psychosomatyczne oraz kompetencje społeczne. 

 Klasyczna muzyka wzmacnia pamięć, wyobraźnię przestrzenną, rozumowanie, logikę. Słuchanie muzyki 

instrumentalnej we wczesnym dzieciństwie wspiera również rozwój zdolności matematycznych. 

 

                Chcesz się uczyć przy muzyce? Pamiętaj o jednej rzeczy:  
 

Słuchaj muzyki z MP3, CD bądź innego samodzielnie wybranego źródła dźwięku. Nie korzystaj jednak z radia i 

telewizji, bo często naszą uwagę zwracają nadawane w przerwach reklamy . 

 

 

 

*informacje zaczerpnięto z portalu ,,Akademia Nauk” 

 

Julka 

 

 

 



GRUDNIOWY KĄCIK KSIĄŻKOWY 
 

 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Co roku w głowie każdego z nas pojawia się to samo pytanie: czym 

obdarować najbliższych? Odpowiedź jest prosta – kupujemy książki! Tutaj jednak pojawia się kolejny twardy 

orzech do zgryzienia… Jaką książkę zapakować w świąteczny papier? Nie wiesz? Postaram się Ci pomóc :) 

1. Chcesz obdarować prezentem kogoś, kto kocha baśnie i legendy? Jeśli 

Twój znajomy uwielbia syreny, podaruj mu „Wielki błękit” Jennifer 

Donnelly, jeśli zastanawia się, jak potoczyłaby się historia Kopciuszka, 

gdyby była cyborgiem, zaprezentuj mu „Sagę księżycowa. Cinder” 

Marissy Meyer. A co, jeśli Twój znajomy powątpiewa nad tym, że 

bajkowe postacie żyją? Kup mu „Z innej bajki” Jodi Picoult i jej córki! 

2. Twoja przyjaciółka zafascynowana jest „Czerwoną Królową” i sagą 

Kiery Cass? Podaruj jej „Tam, gdzie śpiewają drzewa” Laury Gallego 

Garci. Być może 

spodobałyby jej się 

także piękne „Królestwo łabędzi” Zoe Marriott  i wciągająca 

„Akademia Wampirów” Richelle Mead?  

3. Spodobało Ci się „Pisane szkarłatem” i wizja 

Zmiennokształtnych? Chcesz poczytać o ludziach zmieniających się 

w zwierzęta? Sięgnij po „Blask księżyca” Rachel Hawthorne  

i „Drżenie” Maggie Stiefvater! Być może okaże się, że Twoje 

rodzeństwo lub (o zgrozo!) chłopak (dziewczyna) są wilkołakami… 

4. Lubi „Igrzyska śmierci”, „Niezgodną”, „Delirium” i „Więźnia labiryntu”? Lubi czytać o perypetiach ludzi, którzy 

walczą o każdą sekundę życia, o każdy wdech? Jeśli tak, musisz mu kupić jedną z 

poniższych książek! Chcesz, by dowiedział się, co robić, gdy zostanie uwięziony 

w supermarkecie? Połóż pod jego choinkę „Monument 14. Odcięci od świata” 

Emmy Laybourne. Nudzi go życie na ziemi? Chciałby zamieszkać pod ziemią? 

Kupił już nawet łopatę, by wybudować sobie nowy, podziemny dom? Pokaż mu, 

jak ciężkie jest życie bez światła, kupując mu książkę „Enklawa” Ann Aguirre!  

5. Chcesz podarować prezent miłośnikowi epoki wiktoriańskiej i steampunku, 

który najchętniej usunąłby ze świata całą elektronikę? Już szykuj papier 

świąteczny, by zapakować 

„Mapę czasu” Felixa J. 

Pamy, „Lewiatana” Scotta 

Westerfelda. A jeśli 

interesuje go dodatkowo kultura Dalekiego Wschodu, musisz 

zaprezentować japoński steampunk – „Tancerzy burzy” Jay 

Kristoff! 

Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem Ci w wyborze 

prezentu świątecznego dla kolegi lub przyjaciółki! Pamiętaj 

jednak, że nieważne, co podarujesz bliskiej Ci osobie – ważne, 

by był to prezent zrodzony z przyjaźni ;) Oczywiście nie ulega wątpliwości, że książka to prezent najlepszy :D 

Paweł 



Recenzja płyty 

 

Niezbyt znam Dawida Podsiadło. Oczywiście, gwiazda talent show (chociaż bez googlowania nie 

wiedziałbym, czy X-Factora czy Mam Talent), kojarzyłem parę jego piosenek, ale większej styczności z nim nie 

miałem. Niezbyt wiedziałem więc, czego się spodziewać po jego drugim (trzecim, jeśli liczyć dyskografię zespołu 

Curly Heads, którego jest wokalistą) albumie. Jak się okazało, to dosyć porządna i przyjemna płyta, która jednak nie 

zachwyca. 

Po raz kolejny otrzymaliśmy wydawnictwo  

w większości anglojęzyczne, ale pobrzmiewają tu 

także utwory po polsku. Już pierwsza piosenka - 

Sunlight - to dobry znak. Minimalistyczna, ale 

emocjonalna ballada urzeka tym, ile piękna można 

zawrzeć w tak krótkim kawałku. Jest to jedna z tych 

kompozycji muzycznych, które są idealnej długości - 

nie da się ich skrócić ani wydłużyć. Później  

w pamięć wpadają urzekający tekstem Forest, 

energiczny, aczkolwiek smutny Pastempomat , 

taneczny singiel W dobrą stronę, oraz wolne, 

rockowe Where Did Your Love Go? Reszta 

utworów... no właśnie. 

Niestety, nie jest to album, do którego 

chciałbym wracać albo o którym bym rozmyślał. 

Jest przyjemny i nie byłoby tu słabych kawałków - 

najgorsze z nich można określić mianem 

"przeciętne".  To jedna z tych płyt, do których 

pasuje określenie "fajna". Nie porywa, nie zapada w 

pamięć - można by rzec, że rozczarowuje. Ale nie 

jest zła - to po prostu coś dla fanów i dla tych, 

którzy Dawida znają, ale jeśli chcecie się wkręcić w 

jego muzykę, to na pewno znajdzie się coś lepszego. 

Na przykład twórczość zespołu Curly Heads - jestem 

w połowie ich pierwszego albumu (Ruby Dress Skinny Dog) i już pachnie mi mistrzostwem. 

 

Michał 



 

Recenzja filmu 
 

Igrzyska śmierci to seria uznana, ale kontrowersyjna. Ma setki tysięcy fanów na całym świecie, a mimo to, 

zarówno powieść, jak i film były zakazywane przez prawo w wielu krajach. Historia nastolatki, która wypowiada 

wojnę złemu rządowi i staje się symbolem ruchu oporu, 

inspirowana między innymi Fahrenheitem 451, Battle 

Royale, historią Spartakusa, a nawet Harrym Potterem, 

doczekała się ostatniego epizodu w serii ekranizacji.  

Katniss Everdeen wiele przeszła. Po dwukrotnym 

wzięciu udziału w śmiercionośnych Igrzyskach, staje się 

Kosogłosem - mimowolnie zostaje personifikacją ruchu 

oporu. Jeszcze niedawno normalna dziewczyna (przynajmniej 

na tyle, na ile normalnym można być w dystopijnym świecie) 

musi się odnaleźć w burzliwych czasach. Muszę przyznać, że 

przyjemnie oglądało mi się poprzednie części. Co prawda, od 

książki lepsze nie były, ale oddawały jej ducha i mimo 

niewielkiego powiązania z rzeczywistością, nie zawsze 

logicznymi rozwiązaniami fabularnymi, zawsze bawiłem się co 

najmniej dobrze. Pierwsza część Kosogłosu wzbudziła we 

mnie niepewność więc trochę bałem się tego, jak wypadnie 

kontynuacja - jak się okazało, niepotrzebnie. Nie jest to 

poziom pierwszych dwóch części, ale to wciąż niezła zabawa. 

Po pierwsze, warstwa techniczna. Wydawać by się  

mogło, że w takim filmie nie ma miejsca na niedoróbki w tej 

sprawie... no i prawda. Do scenografii i kostiumów nie mogę  

mieć uwag - wyglądały naprawdę porządnie. Efekty  

z kolei... Ok, to nie jest film science-fiction dziejący się  

w kosmosie, w którym można jakoś porządnie wydać miliony dolarów na grafikę komputerową, a kiedy już CGI 

wchodziło w grę, to było nieźle. Niestety, dobre wrażenie zepsuła jedna z ostatnich scen. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, 

ujrzycie okropne, sztuczne dziecko. Skojarzenie z Renesmee ze Zmierzchu? Jak najbardziej na miejscu. 

Po drugie, aktorzy. Poza drewnianym Liamem Hemsworthem, którego z pasją wyśmiewam już od drugiej 

części, było w porządku. Piękna Jennifer Lawrence podbija męskie serca, ale nie było tu jakiegoś występu godnego 

Oscara. Najlepiej wypadł Donald Sutherland w roli antagonisty - budzącego podziw prezydenta Snowa. 

Po trzecie, fabuła. Zakończenie tej historii bez wyjścia wydawało mi się na początku niemożliwe (w sensie - 

jak to zrealizować), ale w ostateczności wypadło sensownie.  Może sama historia nie jest jakaś bardzo porywająca, 

może zwroty akcji nie zaskakują i może jest to bajka dla dużych dzieci, ale ja ją kupuję. Cały rozwój postaci, ich 

relacje, historię o dojrzewaniu, o byciu symbolem i wielkiej odpowiedzialności - to wszystko jest w pewien sposób 

fascynujące. Fanem serii nie jestem, ale całkowicie rozumiem tych, którzy za świat stworzony przez panią Collins 

zrobiliby wszystko. 

Michał 



 

Święty Mikołaj czy święty mikołaj? 
 

W świątecznym wydaniu naszej szkolnej gazetki pragnę Wam przybliżyć postać św. Mikołaja – 

prawdopodobnie najbardziej skarykaturowanego świętego… Wbrew pozorom, to 

nie koncerny napojów gazowanych wymyśliły tę postać – prawdziwy święty 

Mikołaj to nie siwy grubasek wciskający się do komina…  

 Święty Mikołaj żył na przestrzeni III i IV wieku. Był biskupem Miry w Licji. 

Potrafił oddać dużą część majątku biednym. Mimo dużych bogactw, żył bardzo 

skromnie. Uczestniczył podobno w soborze nicejskim. Pierwsze zapiski o żywocie 

tego świętego pojawiły się dopiero w VI wieku, czyli 200 lat po jego śmierci.  

O świętym Mikołaju powstało wiele legend, opowiadających o ogromie jego 

miłosierdzia. Przytoczę jedną z nich…  

Młody Mikołaj, jeszcze przed wyborem na biskupa, miał chciwego  

i bogatego sąsiada, który drwił z pobożności świętego. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, 

że stracił majątek oraz popadł w skrajną biedę. Gdy nie miał już z czego utrzymać 

rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego, ponieważ nikt 

nie chciał ich poślubić bez otrzymania stosownego posagu. Mikołaj, po długich rozważaniach tekstów Pisma Świętego 

i modlitwie, postanowił uratować cnotę dziewcząt. Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno pieniądze 

przeznaczone na posag dla każdej kolejnej siostry. Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, postanowił dowiedzieć się, 

skąd biorą się tajemnicze pieniądze. Czuwał całą noc i ze zdumieniem odkrył, że to pogardzany przez niego Mikołaj 

wrzuca po raz trzeci pieniądze przez okno. Podziękował mu 

zawstydzony i postanowił zmienić swoje życie na zgodne z 

przykazaniamii 

Święty mikołaj jest zupełnie inną postacią. Mały, szczęśliwy 

grubasek. Wchodzi przez komin, by położyć pakunki pod choinką… 

Ma bardzo mało wspólnego ze świętym Mikołajem. Renifery, elfy, 

magiczne sanie… Prawdziwy święty nie miał takich przymiotów – 

jego przykład pokazuje nam, że, żeby pomagać, trzeba tylko chcieć! 

W rozpoczynającym się Roku Miłosierdzia pamiętajmy  

o tym, by pomagać bliźniemu! Niech święty Mikołaj będzie dla nas 

wzorem do naśladowania, a święty mikołaj niech nie przesłania nam 

Tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia, a będzie tylko dodatkiem 

pokazującym, że ta Tajemnica jest powodem do radości! 

 

 

 

 

Paweł 



 

Kącik kulinarny - nie tylko dla artystów :) 
 

 Święta kojarzą nam się z choinką, bombkami, rodzinną atmosferą, opłatkiem, prezentami i… kuchnią. 

Dlaczego? Już tłumaczę :). To tam powstaje pyszna ryba, zupa, makaron domowej roboty, pierogi z kapustą  

i grzybami oraz słodkie, rozpływające się w 

ustach ciasta. I właśnie tego ostatniego będzie 

dotyczył obecny numer Kącika kulinarnego.  

PIERNIK ŚWIĄTECZNY: 

Składniki:  

Ciasto: 

 1 szklanka cukru 

 1 szklanka miodu  

 1/2 kostki margaryny 

 6 jaj 

 2 szklanki mąki 

 1 łyżeczka sody 

 1 łyżeczka cynamonu 

 20 g przyprawy do piernika 

 1 szklanka śmietany (18%) 

 Bakalie (jeśli ktoś lubi) 

Polewa czekoladowa: 

 6 dag gorzkiej czekolady (jak ktoś nie lubi, to można dać 

mleczną) 

 4 dag deserowej czekolady 

 8 dag masła extra 

Sposób przygotowania: 

1. Margarynę roztapiamy z cukrem, miodem i przyprawą do piernika.  

2. Wlewamy śmietanę i zagotowujemy.  

3. Gdy ostygnie, do zimnego dodajemy żółtka, mąkę wymieszaną z sodą i cynamonem, mieszamy.  

4. Na końcu ubijamy pianę z białek, dodajemy do ciasta i delikatnie mieszamy.  

5. Ciasto przelewamy do dwóch podłużnych foremek (9x27 cm - zmierzone dno foremki) wyłożonych papierem 

do pieczenia.  

6. Pieczemy w temperaturze 175 stopni C przez 1 godzinę. Po ostudzeniu pierniki polewamy polewą 

czekoladową. 

Polewa: 

1. Obie czekolady łamiemy na kosteczki i wrzucamy do garnuszka.  

2. Dodajemy pokrojone na kawałki masło i rozpuszczamy w kąpieli wodnej (garnuszek z czekoladą  

i masłem zanurzamy w większym garnku z gorącą wodą, od czasu do czasu mieszamy do momentu 

rozpuszczenia się składników i uzyskania jednolitej polewy).  

3. Polewamy piernik czekoladą i posypujemy bakaliami. 



UWAGA!!! 

Jeśli lubisz przekładane pierniki, to możesz przełożyć ciasto powidłami lub marmoladą. 

Ale co to by były za święta, gdyby nie świąteczne ozdoby. Można je przygotować w bardzo prosty  

i przyjemny sposób. Pokażę Wam kilka pomysłów na wykonanie pomysłowych i łatwych dekoracji. Posłużą nam 

do tego… pomarańcze. Zaopatrzmy się więc w kilka i zabierajmy się do pracy :). 

Potrzebne będzie: 

 6–7 pomarańczy 

 1 op. całych goździków 

Sposób przygotowania: 

1. Przygotujmy nożyk do wycinania rowków 

w owocach, zwykły nóż kuchenny i kilka 

pomarańczy z ładną, gładką skórką. 

2. Pomarańcze myjemy. Nożykiem wycinamy 

w kilku pomarańczach rowkowe wzorki: 

spirale, kratkę i równoległe paski. W 

odsłonięte ze skórki części pomarańczy 

wbijamy kilka goździków.  

POMARAŃCZOWE LAMPIONY: 

Potrzebne będą: 

 pomarańcze (tyle,  ile chcesz lampionów) 

 foremki do pierniczków/ciasteczek 

 ostry nóż 

 łyżka stołowa 

Sposób wykonania: 

1. Pomarańcze przecinamy w poprzek mniej 

więcej na 1/4 jej wysokości.  

2. Pomagając sobie łyżką stołową, wyciągamy 

ze skórki miąższ.  

3. Skórkę z pomarańczy dokładnie czyścimy z 

miąższu.  

4. Używając foremek do pierniczków, 

wycinamy okienka w skórce.  

5. Pamiętajmy o zrobieniu okienka nad miejscem, w którym ma stać podgrzewacz.  

6. Składamy świeczniki, umieszczamy podgrzewacze w małych częściach skórek. 

Sposób numer 2 

1. W dwóch całych pomarańczach odciskamy kształt podgrzewacza.  

2. Pomagając sobie nożem, żłobimy otwór wielkości podgrzewacza.  

3. Do otworu wkładamy podgrzewacz. Sprawdzamy, czy całość jest stabilna i zapalamy podgrzewacz.  

Iza 



White 
 

UWAGA! ARTYKUŁ ZAWIERA KONTROWERSYJNE TREŚCI O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU, KTÓRE MOŻNA 

UZNAĆ ZA "RUJNUJĄCE DZIECIŃSTWO". PRZED CZYTANIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZDAŁEŚ SPRAWDZIAN 

TRZECIOKLASISTY I JESTEŚ OTWARTY NA PRAWDĘ. AUTOR NIE PONOSI KONSEKWENCJI ZA USZCZERBKI 

NA PSYCHICE CZYTAJĄCEGO. 

Pewnie pamiętasz moment, kiedy dowiedziałeś się, że Święty Mikołaj nie istnieje. To dopiero 

traumatyczne wspomnienie - chwila, w której dziecko dowiaduje się, że przez całe swoje krótkie życie było, 

jakby nie patrzeć, oszukiwane. Z drugiej strony, pewnie paru z Was dowiedziało się o tym dosyć szybko i nie 

miało z tym problemu - a może nawet są tacy, którzy nie wierzyli nigdy? Na pewno ich dzieciństwo było 

biedniejsze. 

Lata trzymania w niepokoju - czy Święty 

uzna nas za dostatecznie grzecznych? Dość 

oczywiste metody, jakimi krewni trzymali nas z 

daleka od świątecznego drzewka - pokazy 

fajerwerków, zabawy w jakimś oddalonym pokoju 

i ta magia - potwierdzenie, że istnieje więcej niż 

widzi człowiek. Jakaś dobra siła, która chce 

naszego szczęścia. To niesamowita chwila, choć 

niby coś błahego. Ale w umyśle dziecka dzieją się 

niepojęte rzeczy.  

Kolejnym ważnym argumentem jest fakt, 

że to swego rodzaju tradycja. W wielu domach prezenty są wręczane przez "Mikołaja" osobiście - 

oczywiście to jakiś krewny w przebraniu. W ten sposób, nawet po tym tragicznym rozczarowaniu, gdy 

dziecko dowiaduje się o tym, że całe życie spędziło w kłamstwie, możemy kontynuować magię. Nawet jeśli 

to nie my przebieramy się za świętego (swoją drogą, chociaż zawsze krytykowałem komercyjność Bożego 

Narodzenia, to polecam nową reklamę Allegro - jedna z lepszych reklam świątecznych, jakie widziałem), to 

zaczynamy kupować prezenty. Stajemy się częścią magicznej atmosfery, uczymy się, że chodzi nie tylko o 

dostawanie, ale także o dawanie, ba - że chodzi nie tylko o prezenty, a o rodzinę. Bo o to chodzi w Bożym 

Narodzeniu. Nie polega ono na przecenach w McDonaldzie. Dotyczy bliskich. To czas, gdy możemy się 

kochać. I potrzebuje on symbolu.  

Święty Mikołaj to już tradycja, zresztą zakorzeniona w tylu narodach i przez tak długi czas, że nie 

zginie. Zresztą, nie chcemy, żeby ginęła. Mikołaj nie ginie w dniu, gdy dowiadujemy się, że nigdy nie istniał. 

Wtedy tak naprawdę się rodzi - w nas samych. Gdyby nie to małe oszustwo, świat nie dawałby tak chętnie.  

 

Michał 

 



 

Black 
 

 Zacznę od czegoś mało odkrywczego. Już niedługo święta! Rodzinna atmosfera, choinka prezenty… No 

właśnie. Każdy marzy o czymś wyjątkowym, niezwykłym. Małe dzieci z niecierpliwością wyglądają przez okno albo 

zostawiają ciastka i mleko (koniecznie ciepłe), kładąc się spać, bo są święcie przekonane, że Mikołaj odwzajemni 

im się pięknymi podarkami. Nie oszukujmy się. Dzieciom w święta zależy głównie na prezentach. Zastanawiające 

jest jednak to, że przeważnie mleko zostawało nietknięte, a ciastka 

nie zjedzone, nie mówiąc już o reniferach, czy śladach włamywania 

się do domu przez komin. Dlaczego tak jest? Dobre pytanie… 

 Na pewno możemy wykluczyć, że Mikołaj choruje na 

nietolerancję laktozy, czyli nieprzyswajanie produktów mlecznych. 

Święci nie chorują, więc musi być coś innego. Możemy zatem 

wywnioskować, że to ktoś z członków rodziny. (Jest to odpowiedni 

moment, by przeprosić wszystkich ludzi, którym właśnie popsułam 

dzieciństwo). Najprawdopodobniej są to rodzice. Zachęcają dziecko 

do pisania listów do świętego Mikołaja, później kupują znaczek 

pocztowy, kopertę i dziecko jest w pełni przekonane, że list trafił do 

właściwego adresata. Jednakże tak nie jest. Listy nigdy nie trafiają na pocztę. (W innym wypadku osoby tam 

pracujące musiałyby zostawać po godzinach, a tak nie jest). List to informacja dla rodzica,  

o czym jego ukochane dziecko marzy i co mu sprawi przyjemność. Rodzice często nie zdają sobie jednak sprawy z 

tego, jak wielkie mogą być skutki podszywania się pod świętego 

Mikołaja. 

 Rodzice są dość cwani. I chowanie prezentów w szafie już raczej 

nie przejdzie. A co do samych świąt, to niektórzy są w stanie zrobić 

odcisk buta w kominku, by dziecko myślało, że Mikołaj wszedł przez 

komin. Innym wygodnym rozwiązaniem jest na przykład wystawianie 

prezentów na dwór i pokazywanie ich dzieciom w odpowiednim 

momencie. Zawsze można wtedy zmyślić, że Mikołaj miał jeszcze 

mnóstwo prezentów do rozwiezienia i by nie zdążył do innych dzieci. 

Zastanówmy się teraz, co by się stało, gdyby dziecko „nakryło” rodzica 

kładącego prezenty pod choinką.  Na pewno nie byłoby szczęśliwe  

z tego powodu, co jest w pełni zrozumiałe. Jednakże płacz tym 

wywołany może być nie do zniesienia, a każde wspomnienie Mikołaja napawa dziecko przykrością i smutkiem, że on 

nie istnieje. Jednym słowem święta tracą swoją magię i nie są już takie same. 

 Rodzice często uczą nas, że nie wolno kłamać. Czy podszywanie się pod Mikołaja nie jest zaprzeczeniem 

samemu sobie? W tym momencie każdy może powiedzieć, że to w dobrej wierze i by sprawić dziecku radość. Może i 

tak jest, ale czy później dziecko nie będzie miało wielkiej pustki w swoim serduszku?  

Co jest zatem lepsze: radość przez jakiś czas czy trauma do końca życia? 

 

Iza 



 

,,Wyjazd na mecz” 
 

 Dnia  8  listopada grupa chętnych  uczniów  

Akademickiego  Gimnazjum Milenium  wraz z opiekunami: 

panem  Bartłomiejem Szafrańskim i panią Anną Żok - 

Gołas udała się na mecz Lecha Poznań z Górnikiem Łęczna.  

Akcja odbyła się pod hasłem ,,Gimnazjaliści na Kolejorza”. 

Oczekiwania organizatorów zostały spełnione, ponieważ  

spotkanie zobaczyło  10 764 tysięcy uczniów. A cały mecz 

oglądało ponad 23 tysiące kibiców. Mecz zakończył się 

wynikiem 3:1 dla Kolejorza, co bardzo ucieszyło 

,,reprezentację’’ naszej szkoły.  

 Zanim jednak mogliśmy podziwiać zmagania na murawie, trzeba było dostać się na stadion. I tak dzielnie 

pokonaliśmy długi odcinek drogi, a  radość z wycieczki pomogła szybko przysłonić trudy wędrówki - wreszcie 

zobaczyliśmy murawę. Podczas meczu uczniowie  

i opiekunowie spisali się znakomicie: głośno dopingowali ,,naszych”, chętnie śpiewali piosenki Lecha i bardzo cieszyli 

się ze 

strzelanych goli. 

 Podsumowując, wyjazd był bardzo udany i głęboko zapadł nam w pamięć. Pozostaje nam czekać na kolejny 

zwycięski mecz i nie chować szalika do szafy - jeszcze może się przydać ;).     

 

 

Julka 

 



 

Wywiad  z … 
 

Pani Agnieszka Żółtowska jest absolwentką poznańskiej Akademii Muzycznej. Od 20 lat pracuje w 

placówkach oświatowych. Uczy kształcenia słuchu w 

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Gnieźnie. W 

wolnych chwilach śpiewa z młodymi wokalistami w 

MOK. 

Czym jest dla Pani muzyka? 

Muzyka jest całym moim światem i w mojej rodzinie 

istnieje już od wielu lat. Podczas II wojny światowej 

moja babcia, która 

skończyła konserwatorium muzyczne w zakresie 

fortepianu,  dawała potajemne koncerty. Chowała też 

żydowską dziewczynę. Niemcy dowiedzieli się o tym i przyszli do mieszkania, by wszystkich rozstrzelać. Wtedy moja 

mama i jej siostry schowały się do szaf i pod łóżko. Od śmierci uchroniła je muzyka, gdyż jeden z żołnierzy zobaczył 

pianino i rozkazał mojej babci zagrać utwór pod tytułem "Perski Rynek". Sam zabawił się, udając, że robi zakupy na 

targowisku. Dzięki temu ułaskawił moją rodzinę, darując jej życie. 

Woli Pani muzykę klasyczną czy rozrywkową?  

Cenię wszystkie gatunki muzyczne, a znając tajniki muzyki klasycznej, słuchając jej, potrafię się w nią zagłębić i 

sprawia mi to satysfakcję. 

Na jakich instrumentach Pani gra? 

Gram na instrumentach klawiszowych (pianinie, 

fortepianie, keyboardzie), gitarze, flecie 

poprzecznym i prostym. 

Co Pani woli: śpiewać czy tańczyć?  

Wolę śpiewać, gdyż jest to jeden z zawodów, 

który zdobyłam kończąc Szkołę Muzyczną II 

stopnia na kierunku wokalistyki. 

Czego potrzeba najwięcej do dobrego 

muzykowania: talentu, serca czy czasu? 

Wszystkiego kompleksowo, gdyż potrzebny jest zarówno talent, jak i systematyczna praca. 

Dziękujemy za rozmowę.  

 

Natalia & Wiktoria 



 

Opowiadanie nie z tego świata 
 

Uwaga!!! Czytasz na własne ryzyko! 

Po wyjściu taty dziewczyna zeszła do kuchni. Zastała tam babcię, która gdy ją zobaczyła, zamknęła 
pośpiesznie czarna walizkę i schowała ja do komody zamykanej na klucz. 

- Dobrze, że jesteś. Mamy sobie wiele do opowiedzenia. Wszystko to, co się wydarzy, ma ścisły związek z 
tragiczna śmiercią twojego dziadka. 

Dziewczyna pobladła, zamknęła drzwi kuchenne, usiadła naprzeciwko babci i wsłuchała się  
w słowa staruszki. 
 -Twój dziadek urodził się 13 października w piątek o godzinie 13.13 i od samego początku jego życiu 

towarzyszyły dziwne wypadki. Najpierw, będąc małym chłopcem, wpadł do głębokiej studni i o mało co, by się nie 

utopił. W czasie II wojny światowej kula pewnego Niemca trafiła twojego dziadka w brzuch, omijając o milimetry 

ważne organy. Przez równy miesiąc leżał w śpiączce, aż w końcu dowiedział się, że jego ojciec zginął z rąk TEGO 

SAMEGO Niemca. Twój dziadek był wściekły i poprzysiągł zemstę - babcia sięgnęła po szklankę wody, aby zwilżyć 

sobie usta. 

 Kiedy starsza pani umilkła, Maja zdążyła zadać dręczące od samego początku pytanie: 

 -Babciu, ale po co mi to mówisz? 

 -Jak już wcześniej mówiłam, wszystkie te zdarzenia mają ścisły związek ze śmiercią twojego dziadka. 

 -Czy z tymi zdarzeniami wiąże się ta tajemnicza walizka? 

 -O tym porozmawiamy później. Powróćmy do naszego toku opowieści. Od tego czasu nie było dnia  żeby 
twój dziadek nie myślał o tym, jak znaleźć oficera i pomścić śmierć ojca. Dlatego też twój dziadek został myśliwym, 
aby móc legalnie trzymać broń w domu. A w rzeczywistości pasjonował się szeroko rozumianym pojęciem sztuki. 
Kiedy po wielu trudach i niepowodzeniach znalazł oficera, dowiedział się, że jest on na łożu śmierci. Spotkali się, 
wyjaśnili sobie wiele wątpliwości…  

 - Co to znaczy?- niespodziewanie wtrąciła się Maja. 

 - Dziadek dowiedział się, że celował on w kogoś innego, jednak  w momencie strzału został popchnięty i lufa 
skierowała się w inną stronę. W ramach zadość uczynienia podarował mu wskazówki, jak znaleźć zaginione dzieło 
Józefa Brandta pt. „Wyjazd na polowanie”. Nazajutrz dziadek dowiedział się, że oficer zmarł. Jednakże nie podzielił 
się wszystkimi wskazówkami z twoim dziadkiem Szczepanem (ach…,  to jest imię dla mężczyzny – Babcia westchnęła 
z uznaniem). Część informacji zabrał ze sobą do grobu. 

 - Czy te wskazówki ukryte są właśnie w tej walizce? I właściwie dlaczego MÓJ tata ją miał?! 

 - Otóż dziadek był przekonany, że nie tylko on szuka tego obrazu.  Domyślał się, że nie wszyscy poszukiwacze 
będą dobrze obchodzić się z tym obrazem,  a co dopiero z innymi poszukiwaczami. Aż strach pomyśleć. Co to dzisiaj 
za łotry na tym świecie chodzą. No za moich czasów tak nie było… 

- Babciu, do rzeczy  - przynagliła Maja.   

-  … I że naszej rodzinie może grozić niebezpieczeństwo… Po feralnej wycieczce do lasu   przekonaliśmy się, że 
przeczucia twojego dziadka okazały się trafne. Uznaliśmy, że warto zakopać wraz z dziadkiem wszystkie ślady po nim.  

- I dlatego nie ma jego fotografii w moim, twoim pokoju – domyśliła się główna bohaterka. 

- Jednak zauważyłaś - westchnęła babcia 

- Ale nie martw się. Będę milczeć jak dziadek po postrzale :) 



- Baaaaardzo śmieszne … 

- To ja może już pójdę się położyć… 

- Idź, idź kochanie. Sen wszystkim nam dobrze zrobi :D 

 

 

Ciąg dalszy nastąpi …. 

 

 

Julka i Iza 

 

 

 

 

 

 

 

 



KĄCIK ROZRYWKOWY :) 
 

Żona zwraca się z wyrzutem do męża: 

- Już mnie nie kochasz! Kiedyś to całymi wieczorami trzymałeś mnie za ręce, a teraz... 

- Odkąd sprzedaliśmy fortepian, nie ma takiej potrzeby. 

 

- Zacząłem grać na perkusji. 

- Chcesz grać w jakimś zespole? 

- Nie, nie interesuje mnie kariera, po prostu sąsiad mnie irytuje. 

 

Dzieci przynosi bocian. Perkusistów - dzięcioł.  

 

Dyrygent niezadowolony z gry bębnów: 

- Jak widać, że ktoś jest kiepskim materiałem na muzyka, to mu się daje dwie pałeczki i sadza za bębnem. 

Na co ktoś zza bębnów odpowiada: 

- A jak i do tego się nie nadaje, to mu się jedną pałeczkę odbiera i szykuje na dyrygenta. 

 

Podczas próby koncertu na trąbkę z orkiestrą, solista stale mylił się i fałszował, a chcąc zrzucić z siebie 

odpowiedzialność za to, rzekł: 

- Panie kapelmistrzu, orkiestra gra tak głośno, że sam siebie nie słyszę. 

Na to kompozytor: 

- W takim razie szczęściarz z pana! 

 

Kobieta rozmawia ze swoim gospodarzem domu o lokatorach, mieszkających nad nią: 

- Oni w nocy tupią i głośno się zachowują aż do północy - skarży się kobieta. 

- Czy to Pani przeszkadza? - pyta się gospodarz. 

- Nie, ja i tak zwykle o tej porze ćwiczę grę na skrzypcach. 

 

-Co trzeba zrobić, żeby perkusista przestał grać? 

-Dać mu nuty.  

Jasiu leży sobie na trawce i gada pod nosem: 

Beethoven nie żyje... 

Mozart nie żyje...  
Wagner nie żyje... 

I ja też się kurczę jakoś źle czuje. 

 

Dobrym gitarzystą zostajesz dopiero wtedy, gdy na banjo potrafisz zagrać coś smutnego. 

Marysia 



MUZYCZNE ZAGADKI 
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Gazetkę tworzyli uczniowie AGM: 
 

REDAKTOR NACZELNY: Julia Gołas (2b) 

Michał Filipiak (2b) 

Paweł Kmiecikowski (2a) 

Natalia Nowakowska (1a) 

Wiktoria Nowakowska (1a) 

Maria Stube (1a) 

Izabela Urbanek (2b) 

Aleksandra Wiewiór(1a) 

Opiekun: mgr Magdalena Cytryńska-Kurzępa 

Na zakończenie pragniemy życzyć Wam zdrowych, 

 pełnych ciepła świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w Nowym Roku. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 


