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Samorząd Uczniowski - jesteśmy grupą uczniów, 
wybranych przez Was i jesteśmy dla Was.  Jesteśmy po 
to, żebyśmy my jako uczniowie też decydowali o naszej 
szkole, w której spędzamy mnóstwo czasu. Dlatego 
ważne jest, by wszyscy dobrze się w niej czuli. My, jako 
samorząd,będziemy, reprezentować każdego ucznia 
i jednocześnie dążyć do tego, by było nam w szkole 
po prostu dobrze i ciekawie.

• Wiktor Gancarz - „Dobrze się uczę, 
jestem towarzyski i wysportowany. Staram się być 
sprawiedliwy, patrzeć na wszystko z różnych 
perspektyw. Dużo gadam, ale umiem też słuchać. 
Nie lubię, gdy ludzie są wredni i sam staram się taki 
nie być. Interesuje się wieloma rzeczami, głównie: 
fotografią, grafiką, informatyką, militariami, ale to 
tylko mała część tego wszystkiego, co chciałbym 
poznać. Cenię szczerość i prawdomówność”.

• Zuzanna Szaciło – „Jestem bardzo 
otwarta i wygadana. Lubię kontakt z ludźmi, co 
czyni mnie towarzyską osobą. Jeżdżę konno i 
tańczę dancehall. Pozdrawiam, ziomki!”

• Iga Parkitna- „Jestem pracowita i 
zwariowana. Lubię czytać, jeździć na rolkach i 
rozwiązywać łamigłówki”.

• Dominika Wieliczko – „Podobno jestem 
koleżeńska i sympatyczna. Zawsze można liczyć na 
moją pomoc. Gram na gitarze i tańczę. Moją pasją 
są również pojazdy zabytkowe. Uwielbiam 
Harry'ego Pottera. Kocham zwierzęta, szczególnie 
koty, których mam 5. Współpracuję z gazetką 
szkolną. Będę starała się, jak najlepiej spełnić się 
w roli członka samorządu uczniowskiego”.

Oto my:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

• Weronika Ptach - „Moją wielką pasją 
jest sport. Koszykówkę trenuję już piąty rok. 
Gram w drużynie SNRRPK Bryza Pruszcz 
Gdański. W wolnym czasie startuję w zawodach 
sportowych, odnosząc sukcesy. Bardzo lubię 
pływać. Chętnie śpiewam oraz gram na 
keybordzie”.

• Oliwia Adamiak – „Moja pasja to jazda 
konna, z którą mam do czynienia od 4 lat. Staram 
się być jak najlepszą wersją siebie, jako członek 
samorządu uczniowskiego współpracuję ze 
szkolnym kółkiem wolontariusza. Cieszę się, że 
mogę chociaż w małym stopniu pomóc uczniom 
naszej szkoły”.

• Samanta Kotłowska – „Jestem bardzo 
pomocna, przyjacielska i miła. Interesuję się 
anime, cosplay i mangą”.

Opiekunami szkolnego samorządu są pani 
Asia Konera i pani Daria Łożyńska.

                                       

                                        

Dominika Wieliczko 8E
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Polska szkoła kojarzy się ze sprawdzianami, testami, kartkówkami i przede wszystkim ocenami.  Kiedy 

zajrzymy do klasowego terminarza, zobaczymy kolor czerwony zapowiadający klasówki z polskiego, 

matematyki, biologii, fizyki, a nawet religii i techniki.  Nie ma tygodnia bez sprawdzianów. Wiedza uczniów 

sprawdzana jest ze wszystkiego i na każdym kroku.  Tak się już przyzwyczailiśmy do oceniania, że pierwszym 

naszym pytaniem, gdy nauczyciel zadaje zadanie domowe czy dodatkowe, jest:   
A czy będzie za to ocena? A z jaką wagą? 
To ocena decyduje o tym, czy możemy korzystać z telefonu, internetu, telewizji, bo pierwsze pytanie rodziców po 
przekroczeniu progu domu jest o oceny, które dziś dostaliśmy. 
A co z naszą wewnętrzną motywacją do działania? Trochę zapomnieliśmy już o tym, że fajne i mądre zadanie 
domowe może być przyjemnością  związaną z poszukiwaniem odpowiedzi, rozwiązaniem trudnego problemu.  
Satysfakcja i zadowolenie z siebie są chyba ważniejsze od oceny.
Czy wiecie, że w Polsce otwieranych jest coraz więcej szkół, w których nie stawia się ocen, takich tradycyjnych, z 
którymi uczeń potem nie wie, co zrobić? Ile razy zdarzyło się Wam otrzymać słabą ocenę, mimo że włożyliście 
dużo wysiłku w wykonanie zadania czy nauczenie się niezwykle trudnej rzeczy, ale efekt końcowy był mizerny – 
zabrakło Wam kilku punktów. I klapa. System jest bezlitosny. Czy to zwiększyło Waszą motywację do pracy? 
Chyba nie.
A co gdyby zamiast oceny, nauczyciel napisał, że docenia wkład pracy, nasze postępy i mimo błędów, i 
niedoskonałości naszej pracy, postawił piątkę albo nawet szóstkę?  A gdyby tak wyjść z ławek?

Szkoła bez ocen
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Gościem naszej redakcji jest pani Ewelina 
Smokowska, która od kilku lat uczy w naszej szkole 
wychowania fizycznego.

Dzień dobry. Proszę w kilku słowach opowiedzieć o 
Pani pierwszym dniu w szkole.

Pierwszego dnia miałam zajęcia na basenie z klasami I-
III. Było bardzo gorąco i emocjonująco!

Jakie jest Pani ulubione miejsce w szkole?

Lubię wiele miejsc, ale najbardziej salę gimnastyczną, 
ponieważ kojarzy się z ruchem, sportem i energią.

W takim razie, którego miejsca Pani nie lubi?

Nie ma takiego miejsca.

Z jakiego powodu została Pani nauczycielem wf?

Bardzo lubię zajęcia z dziećmi. Z nimi nigdy nie jest 
nudno.

Jeśli mogłaby Pani wybrać jakiekolwiek miejsce na 
Ziemi do przeprowadzenia lekcji, jakie miejsce by to 
było?

Byłoby to nurkowanie w rafach koralowych Australii.

A gdyby miała Pani uczyć innego przedmiotu niż wf, 
co by to było?

Mogłabym uczyć biologii lub plastyki.

Czego by Pani sobie życzyła w Nowym Roku od 
uczniów?

Zaangażowania, chęci do współpracy i dobrego 
humoru!

A gdyby miała Pani coś zmienić w szkole?

Więcej zajęć sportowych, również w plenerze.

Wywiad

Wywiad z panią Eweliną Smokowską

Źródło: www.wisla.pl

Prowadzi  Pani zajęcia rugby. Dlaczego właśnie ta 
dyscyplina sportu?

Jest to bardzo wszechstronna gra, każdy może 
znaleźć w niej miejsce dla siebie, pozycję, na której 
będzie grał.

To teraz szybki quiz:

Ulubiony kolor: niebieski

Ulubiony smak lodów: pistacjowy

Ulubiony sport: lekkoatletyka

Ulubione zwierzę: wilk

Wymarzone wakacje: 
Wyspa Bali albo Nowa Zelandia

Najfajniejsza książka: „Władca pierścieni”

Najfajniejszy film: „Gra o tron”

Najprzystojniejszy aktor: Orlando Bloom

Ulubiony owoc: winogrona

Pieszo czy samochodem: pieszo

Rower czy rolki: rower

Góry czy morze: góry

Polska czy zagranica: Polska

Torebka czy plecak: plecak

Dżinsy czy sukienka: sukienka

Bardzo dziękuję za wywiad.

                                                      Inez  Kaszkur  z 5 f
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Wiosenne fascynacje malarskie Mai DylWywiad

Szybki quiz: 

Ulubiony kolor? Czerwony

Ulubione zwierzę? Pies
 
Ulubiona piosenka? Uuuu… Nie wiem, no wszystkie  
lubię, nie mam ulubionej.

Ulubione miejsce? Dom 

Hobby? Filatelistyka 

Jaką książkę lubi Pan najbardziej? „Popiół i 
diament'’
 
Czy praca w bibliotece jest interesująca? 
Yyy…Bardzo.

Ile czasu dziennie poświęca Pan na czytanie? 
Przynajmniej godzinkę.

Jak to się stało, że wybrał pan zawód bibliotekarza 
(przypadek czy pasja)? 
Przypadek, ponieważ poszedłem na studia 
dwukierunkowe, główny mój zawód to jest język polski, 
specjalizacja bibliotekoznawstwo. 

Czy woli Pan czytać czy słuchać książki? 
Czytać, zdecydowanie czytać.

Jaką książkę poleciłby pan osobie, która nie 
przepada za czytaniem? 
To zależy od wieku, ale zapewne coś z nowości 
,,Baśnobór''albo ,,Zwiadowcy''.

Ile stron miała najgrubsza książka, którą Pan 
przeczytał? 

Sześćset, może sześćset parę…

Ile czasu dziennie spędza pan w bibliotece? 
7 godzin .

Wywiad z panem Piotrem Licą Ile książek przeczytał pan w tym roku? 
Uuuu… dwadzieścia kilka.
 
Skoro czyta pan tyle książek, czy próbował pan 
napisać własną? 

Kiedyś próbowałem, ale nie książki tylko wiersze. 

Co lubi pan robić w wolnym czasie? 

Relaksować się, odpoczywać. 

Co lubi pan najbardziej w swoim zawodzie? 
Pracę z czytelnikiem, pracę z dzieckiem.

Ile książek jest w bibliotece? 

To to musiałbym sprawdzić, ale coś około 15 tys. 

Jaka jest pana ulubiona postać z książki? 
Jako nauczyciel j. polskiego musiałem czytać dużo 
lektur, nie wiem może „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Jaki gatunek literacki lubi Pan najbardziej? 

Książki historyczne może.

Czy lubi pan czytać dzieciom? 

Bardzo, często czytałem tu w świetlicy na dole albo 
tutaj, jeśli jest jakaś przerwa.

Z jakim autorem chciałby Pan się spotkać? 

Z Julianem Tuwimem.

Czy lubi pan książki dla dzieci? 

Bardzo, jako dziecko czytałem bardzo dużo bajek. 

Czy kupuje Pan książki czy wypożycza? 

I tak, i tak, ale zwykle, gdy nie mogę dostać jakiejś 
pozycji w bibliotece, to jestem zmuszony kupić. 

Dziękujemy za wywiad.
 

Ewa B. i Sandra F. 
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Recenzja

        Glasgow, rok 1981. Osiemnastoletnia Paddy 
Meehan rozpoczyna pracę jako goniec w dzienniku 
"Scottish Daily News". Z uporem walczy o pozycję w 
redakcji. W tym czasie całe miasto obiega wieść o 
porwaniu i zabójstwie trzyletniego Briana Wilcoxa. O 
zbrodnię zostają oskarżeni dwaj nastoletni chłopcy, 
jeden z nich jest krewnym narzeczonego Paddy. 
Dziewczyna podejrzewa, że za śmiercią dziecka stoi 
ktoś jeszcze. Planuje artykuł, który odsłoni prawdę, a 
dla niej stanie się przepustką do lepszego świata.

   Jest to pierwsza z pięciu zaplanowanych książek z serii 
o Paddy Meehan. Kryminał ten jest także pierwszym 
utworem Denise Miny przetłumaczonym na język 
polski.

  Utwór liczy ok. 400 stron, ale nie zrażajcie się do niego 
przez liczbę stron. Książka jest ''wciągająca'', bez 
problemu da się ją przeczytać w dwa, a nawet jeden 
tydzień, jeżeli kogoś naprawdę zaciekawi. Od 
wewnętrznej strony okładki znajduje się krótki wpis 
biograficzny na temat autorki. Książkę polecam 
starszym czytelnikom ze względu na niecenzuralne 
słowa i realistyczne opisy miejsc zbrodni.

Zosia Fałek 8 e

„Pole krwi” (2004) Denise Mina

Wszystkich miłośników czytania
zapraszamy serdecznie 
do biblioteki szkolnej

na 
„Środy z ciekawą książką”. 
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DLA CIEKAWSKICH

           Wij to świetny i nie wymagający zbyt wiele 
uwagi stwór. Należy do rodziny stawonogów. Żyje 
ponad sześć lat. Żywi się głównie roślinami, np. liśćmi 
dębu, owocami i warzywami. Terrarium lub plastikowy 
faunaboks świetnie nadają się do hodowli wijów. 
Pojemnik powinien mieć wymiary 60 na 35 cm. Ważna 
jest dobra wentylacja i zabezpieczenie góry boksu 
przed ucieczką - wij fenomenalnie się wspina. 
Temperatura, która powinna być zapewniona, to 30 
stopni Celsjusza w dzień, nocny spadek temperatury nie 
stanowi problemu. Wilgotność jest bardzo ważna, musi 
wynosić co najmniej siedemdziesiąt procent. Można ją 
utrzymać dzięki regularnemu zraszaniu terrarium 
wodą. Ponadto trzeba zapewnić wijom korzenie do 
wspinania, światło led, wyściółkę typu torf kokosowy, 
mech i porosty. Sprzątanie raz w tygodniu, wymiana 
pokarmu co trzy dni.

Zachęcam wszystkich do hodowli tych ciekawych 
stworzeń.

 Jakub Zielski z 5 f

Wij Afrykański (Archispirostreptus Gigas) 
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        W dniu 18 października 2019 roku uczniowie 
naszej szkoły wraz z nauczycielami udali się na 
całodniową wycieczkę do Warszawy „Śladami 
bohaterów „Kamienie na Szaniec”. Pierwszym 
punktem wycieczki było Mauzoleum Walki i 
Męczeństwa mieszczące się przy ulicy Szucha. 
Mieliśmy okazję zobaczyć tam krótki film poświęcony 
pamięci ofiar gestapo, po którym spotkaliśmy się z 
przewodniczką i zaczęliśmy zwiedzać budynek. 
Widzieliśmy narzędzia tortur, cele oraz miejsce, w 
którym zatrzymani czekali na przesłuchania. 
Informacje o tym, co musieli przeżyć ludzie wcale nie 
tak dawno temu, przyprawiały o dreszcze współczucia i 
przerażenia. Gdy skończyliśmy zwiedzać mauzoleum, 
pojechaliśmy pod pomnik Mikołaja Kopernika i 
wysłuchaliśmy historii o tym, jak „Alek” pewnej zimy 
usunął z niego niemiecką tablicę głoszącą: „Dem 
Grossen Astronomen”, która sugerowała niepolskie 
pochodzenie uczonego. Następnie mieliśmy okazję 
zobaczyć miejsce przeprowadzenia akcji „Pod 
Arsenałem” i posłuchać opisu tego wydarzenia. 
Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem 
pomysłowości i odwagi polskich powstańców. Później 
pojechaliśmy do muzeum więzienia Pawiak. 
Widzieliśmy tam plan obiektu sprzed wojny, menażki i 
inne przedmioty osobiste więźniów, mapę miejsc kaźni 
Polaków podczas II wojny światowej oraz cele z 
różnych okresów istnienia więzienia. Szczególne 
wrażenie robiły grypsy, które więźniowie pisali do 
swoich rodzin. Poczuliśmy wtedy wyraźnie, że, oprócz 
tego, że byli bohaterami, byli też ludźmi, takimi jak my.

Ostatnim punktem zwiedzania muzeum było 
pomieszczenie przedstawiające codzienność więźniów.

Po wyjściu z Pawiaka udaliśmy się na cmentarz na 
Powązkach – miejsce spoczynku wielu pięknych,

ale tragicznych postaci. Odwiedziliśmy grób 
Aleksandra Kamińskiego – autora „Kamieni na 
szaniec”,

groby „Alka”, „Rudego” i „Zośki” – bohaterów 
powieści oraz grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego –

jednego z najpopularniejszych poetów pokolenia 
Kolumbów oraz jego żony – Barbary Baczyńskiej.

Obydwoje zginęli podczas Powstania Warszawskiego. 

Trochę historii

Śladami bohaterów „Kamienie na Szaniec” 
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Trochę historii

Po zwiedzeniu cmentarza pożegnaliśmy się z 
przewodniczką i pojechaliśmy do Muzeum Powstania 
Warszawskiego, gdzie m.in. obejrzeliśmy film pt. 
„Miasto ruin” oraz mogliśmy, chociaż w malutkim 
stopniu, doświadczyć, jak powstańcy przemieszczali 
się kanałami. Następnie, po całym dniu wrażeń i 
intensywnego fizycznie i emocjonalnie zwiedzania, 
wróciliśmy z powrotem pod szkołę.

Maria Adamczak i Anna Juszkiewicz 8 a
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Fonoholizm

       Uzależnienie - my dzisiaj się zajmiemy tym od 
telefonu. Pewnie myślicie, że to tylko zbyt dużo czasu 
spędzonego na danej rzeczy. Po części macie racje, ale 
jednak uzależnienie to coś więcej.

       W zasadzie, to od telefonu, sprawia, że życie nam 
ucieka między palcami! A kto by pomyślał, że do tego 
zmienia to nas całkowicie… Zobaczcie- aktualnie 
prawie wszyscy siedzą i grają na tym urządzeniu, a 
jeszcze kiedyś rozmawiali, spotykali się, zamiast pisać 
SMS-y. A dzisiejsze dzieci, zamiast normalnie 
chociażby poukładać klocki, pobawić się lalkami, a te 
starsze zamiast wyjść z psem na spacer - oglądają filmiki 
albo grają w gry na telefonie lub komputerze. Niektórzy 
ludzie, dla sławy w internecie, potrafią zrobić coś 
niebezpiecznego, nielegalnego lub brutalnego- co 
krzywdzi nawet innych. Moim zdaniem to jest naprawdę 
smutne!

      Doskonale rozumiem, jak to jest fajnie oglądać, grać 
itp., ale jeszcze lepsze jest spędzanie czasu z rodziną, 
przyjaciółmi. Bardzo polecam również wyjście do lasu, 
muzeum, kina… Opcji do zabicia czasu jest nie do 
zliczenia! Więc zamiast zabierać sobie życie, porób coś 
innego!

 

Nina Kornath, 5 g

Fonoholizm – uzależnienie od telefonów 
komórkowych, od internetu. Zbyt długie korzystanie z 
sieci wpływa negatywnie na funkcjonowanie 
człowieka w różnych sferach, między innymi w sferze 
fizycznej, psychicznej oraz społecznej.

Osoby uzależnione od internetu spędzają czas na 
platformach takich, jak: komunikatory internetowe, 
gry online, grupy dyskusyjne itp. Część nastolatków 
nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego.

W erze telefonów komórkowych i internetu, trudno się 
obyć bez smartfonów. Wiele rzeczy robimy na 
telefonach, które w tych czasach odgrywają dużą rolę 
w naszym życiu. Dzieci, młodzież, ale także dorośli 
uzależniają się od telefonów.

Jakie są objawy uzależnienia od technologii?

• Nierozstawanie się z telefonem

• Wpadanie w złość, gdy ktoś zabiera Ci telefon

• Uczucie niepokoju, braku komfortu, gdy nie 
masz telefonu przy sobie

Jest to tylko część objawów. Każdy jest inny i ma inne 
objawy, bo każdy organizm reaguje inaczej na to 
uzależnienie.

Jak zapobiec fonoholizmowi?

Po pierwsze rodzice powinni dawać przykład swoim 
dzieciom i zamiast używać telefonów, powinni 
spędzać czas ze swoimi dziećmi. Można sobie także 
ustawiać l imity czasu używania telefonu 
komórkowego.

W tych czasach telefony są potrzebne, ale pamiętajmy, 
że łatwo wpaść w szpony fonoholizmu.

Dominika Wieliczko 8e

Krótko o uzależnieniu... 
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Anoreksja

Anoreksja to zaburzenie w przyjmowaniu pokarmów 
skutkujące niską wagą pacjenta, lękiem przed 
przybraniem na wadze oraz świadomym odmawianiem 
posiłków. Wiele osób dotkniętych anoreksją uważa, że 
pomimo widocznej niedowagi w rzeczywistości nadal 
są otyli. Najwięcej przypadków anoreksji odnotowuje 
się pomiędzy 12 a 25 rokiem życia. Choć coraz częściej 
można zauważyć, że są to nawet 8 letnie dzieci. 
Najczęściej tego typu zaburzenia mają dziewczęta. Dla 
anorektyka nawet najniższa waga nie jest  
wystarczająca, żeby siebie zaakceptować. Wraz z 
rozwojem choroby ich siła do aktywności fizycznej 
maleje. Dużą wpływ na rozwój choroby ma środowisko. 
Anorektycy za wszelką cenę chcą upodobnić się do 
otoczenia, a przede wszystkim do: 
-modelek, 
-sportowców, 
-aktorów,
sądząc, że niższa waga podniesie ich atrakcyjność i 
status społeczny.
Leczenie anoreksji wiąże się ze stopniowym 
podnoszeniem wagi chorej osoby, połączonej z trwającą 
równocześnie terapią u psychiatry bądź psychologa, 
który przepisuje leki. O ile same leki nie wpływają 
bezpośrednio na wzrost masy ciała, poprawiają one 
samopoczucie, eliminują stany lękowe oraz depre
-sje, co pośrednio przyczynia się do powrotu do 
właściwych nawyków żywieniowych.

Konsekwencje, które niesie za sobą ta choroba:

-zaburzenia koncentracji,
-przewlekłe zmęczenie,
-zanik kory mózgowej w ośrodkowym układzie 
nerwowym,
-zaburzenie procesu termoregulacji (odczuwanie 
zimna),
-zaburzenia hormonalne (zanik miesiączki),
-zmniejszenie wielkości jajników oraz macicy 
(prowadzące do niepłodności),
-bóle brzucha,
-wymioty,
-zapalenie błony śluzowej żołądka,
-nieprawidłowe funkcjonowanie układu krążenia,
-omdlenia,
-zaburzenia krzepnięcia krwi i rytmu serca,
-wypadanie włosów,
-kruchość i łamliwość paznokci,
-zajady w kącikach ust,
- napady padaczkowe

Pamiętaj, że wszystkie zaburzenia odżywiania można 
leczyć. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz ją znaleźć 
u swoich rodziców, nauczycieli, szkolnych 
specjalistów. Nie jesteś sam!

                                                                                                
Natalia Borkowska kl.8e

Choroba duszy i ciała... 



12

Świąteczne tradycje w innych krajach

     Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi 
z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Kiedyś 
w różnych terminach obchodziło się to święto. 
Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu i nawet w 
maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia.
W Szwecji święta Bożego Narodzenia obchodzi się w 
pierwszą niedzielę adwentu. Tam nie zostawiają 
pustego talerza dla podróżnika, ale odwiedzają 
samotnych. Również nie śpiewają kolęd, lecz tańczą 
wokół choinki. 

W Hiszpanii przed Wigilią każda rodzina zakupuje 
nową szopkę. Zamiast opłatka Hiszpanie dzielą się 
chałwą. Wigilia zaczyna się po pasterce. Potem 
wszyscy wychodzą na ulicę i świętują do białego rana. 
Prezenty są rozdawane dopiero 6 stycznia. 

W Meksyku 15 grudnia wiesza się piniatę, a gdy jakieś 
dziecko ją rozbije, rozpoczynają się wyścigi w 
zbieraniu słodkości. 

W Niemczech Boże Narodzenie obejmuje trzy dni: 24 
grudnia -„Wigilię“, pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.) i 
drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26.12.). 
Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż prezenty 
przyniósł Święty Mikołaj lub dzieciątko Jezus. Wiele 
rodzin wynajmuje nawet Mikołaja, którego rolę 
odgrywają studenci przebrani w kostium.

W Wielkiej Brytanii wieczorem w Wigilię angielskie 
dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by 
nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu 
narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą 
u sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie 
życzeń.

We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają 
tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają wiele kartek z 
życzeniami do rodziny i przyjaciół. 8 grudnia ubiera się 
choinkę oraz budowane są żłobki w kościołach. 24 
grudnia obchodzona jest Wigilia. W czasie Bożego 
Narodzenia rozdają prezenty. Centralne ulice Rzymu 
zdobią wielkie choinki.

EWA BYLICKA 
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Wieczór kolęd

    Z inicjatywy dyrektora naszej szkoły, Pana Pawła 
Biesiekierskiego grono pedagogiczne oraz uczniowie 
wraz z rodzinami mogli uczestniczyć już po raz trzeci w 
„Wieczorze Kolęd”, który w tym roku przypadł 10 
stycznia.
 
Kto wziął udział w naszej szkolnej uroczystości, miał 
wrażenie, że uczestniczy  w niezwykłym, 
bożonarodzeniowym koncercie .  Emocjom-
wzruszeniom i zachwytom - nie było końca! Wszyscy 
uczestnicy zebrali niekończące się owacje.

    Nasi mali artyści: aktorzy, tancerki, wokaliści i 
instrumentaliści wraz z profesjonalnymi muzykami 
stworzyli wyjątkowe,  poetycko-muzyczne 
widowisko. Można było wysłuchać gry na flecie 
poprzecznym, pianinie, gitarze, klarnecie i akordeonie. 
Wszyscy przybyli goście mogli włączyć się 
do wspólnego śpiewania bożonarodzeniowych kolęd  
w oryginalnej, jazzowej aranżacji. 
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Wieczór kolęd


