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Grudniowe świętości
W grudniu obchodzimy wiele świąt. Najważniejszym
z nich jest Boże Narodzenie. Ale nie możemy zapominać o
tych mniej ważnych, związanych ze świętymi. Ostatni miesiąc
roku obfituje we wspomnienia świętych. Już 4 grudnia obchodzimy Dzień Górnika, a jednocześnie wspominamy św. Barbarę, męczennicę, która oddała swoje życie Bogu wyrzekając się
małżeństwa i tym samym przeciwstawiając się ojcu w imię
wiary chrześcijańskiej.
6 grudnia obchodzimy Mikołajki i wspominamy słynnego biskupa, który obdarowywał prezentami dzieci ubogie
i wszystkich potrzebujących. Dzięki niemu do dnia dzisiejszego trwa tradycja obdarowywania się prezentami 6 grudnia i w wigilijną noc.
13 grudnia jest dzień Świętej Łucji. To patronka ociemniałych, można ją prosić
o pomoc i wstawiennictwo w wyleczeniu chorób oczu. Jest także opiekunką pisarzy i chorych na dyzenterię. O kobiecie powstało wiele przysłów: m.in. Po świętej Łucji dzień trwa
najkrócej , Święta Łucja dnia przyrzuca, Kiedy na świętą Łucję mróz, to smaruj wóz
15 grudnia obchodzą imieniny wszystkie Niny, ponieważ ich patronka tego dnia
zginęła męczeńską śmiercią nawracając na chrześcijaństwo Gruzinów. W Wigilię świętujemy imieniny Adama i Ewy, czyli pierwszych ludzi mieszkających w Raju. Niestety ich grzech
ciąży dalej na nas, ale dzięki temu ludzkość odróżnia dobro od zła.
26 grudnia wspominamy świętego Szczepana. Z pochodzenia był Żydem i chciał
zreformować judaizm poprzez powrót do jego korzeni z wyjątkiem przykazań dotyczących
świątyni i kultu ofiarnego. Zginął przez ukamieniowanie, do czego przyczyniła się społeczność żydowska w Jerozolimie. Aż 81 miejscowości w Polsce wywodzi swoją nazwę od imienia świętego Szczepana. Wśród nich jest wieś Szczepanów, w której urodził się święty Stanisław. Święty Szczepan jest patronem archidiecezji wiedeńskiej, kamieniarzy, kucharzy
i tkaczy.
Ostatni dzień należy do Sylwestra, który także był świętym. Był papieżem prawosławnych, wielkim mędrcem , pomagał pielgrzymom idących
do sanktuariów. Sylwester jest patronem zwierząt domowych.
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
i z tej okazji chcielibyśmy całej społeczności szkolnej złożyć
najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, wesołych, pełnych spokoju i rodzinnego ciepła świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku
2014 !
Życzy Redakcja.
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Oko w oko z redakcją Gazety Wyborczej
W słoneczny i ciepły dzień października
redakcja gazetki szkolnej „ Coolschool” oraz koło
wiedzy o społeczeństwie udali się z wizytą na warszawski Mokotów, gdzie mieści się redakcja „ Gazety
Wyborczej”. Jest to ogromny i nowoczesny budynek
zbudowany ze szkła i stali. Wnętrze nowoczesnego
biurowca, stanowią rozliczne korytarze, drewniane
schody i miejsca pracy przy których zawzięcie pracują dziennikarze wpatrzeni w ekrany swoich komputerów. Jednak zauważyłam tam także oazy zieleni
czyli wysepki z przepięknymi bambusami i innymi
ciekawymi roślinami, które choć w minimalnym
stopniu mają za zadanie tworzyć atmosferę spokoju i
naturalnej ciszy.
Po zdjęciu nakryć i pozostawieniu ich
w szatni, nasz przewodnik serdecznie nas powitał
i zaczął opowiadać jak funkcjonuje gazeta i ilu ludzi
jest za nią odpowiedzialnych!
Dziennik, który my czytamy zanim trafi do
odbiorców musi przejść przez ręce: dziennikarza,
grafika, łamacza tekstu, korektora tekstu i no w końcu ostatecznie podlega ocenie redaktora naczelnego. Często dzieje się tak, że tekst, który dziennikarz
przesyła do redaktora naczelnego może być całkowicie przeredagowany i zmieniony. O kształcie i stronie
merytorycznej artykułu zawsze ostatnie słowo należy do redaktora naczelnego.

niku pracują ludzie, którzy z wykształcenia są archeologami, historykami sztuki, znawcami motoryzacji
czy sportu. Warsztatu dziennikarskiego można nauczyć się na studiach podyplomowych, ważne jest to
o czym chce się pisać. Dziennikarz musi być odporny
na stres i umieć pracować pod presją czasu. Mimo
wszystko jest to bardzo twórczy i ciekawy zawód,
który skłania do ciągłego rozwoju intelektualnego.
Nasza wizyta zakończyła się obejrzeniem archiwalnych czasopism z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Czasopisma te wydały się nam
szare, pozbawione kolorów i reklam po prostu inne.
Przez moment mogliśmy także dostrzec w redakcji
samego Adama Michnika jednego z założycieli „ Gazety Wyborczej”
Wycieczka była udana i pouczająca. Przez
moment mogliśmy się przyjrzeć i wczuć w pracę
dziennikarzy na własne oczy.
Redakcja

Podczas wycieczki dowiedzieliśmy się także,
co to jest makieta strony ( szkic strony podzielonej
na kolumny, w której jest miejsce na tytuły, teksty,
zdjęcia oraz reklamy), a także co to jest deadline
( określona godzina, do której tekst musi się znaleźć
u redaktora, gazeta w składzie, a w konsekwencji
i w drukarni). W momencie ustalenia tematów wybranych do bieżącego numeru gazety redaktor wyznacza ostateczny czas na oddanie tekstu, a dziennikarz nie może go pisać w nieskończoność.
Zadawaliśmy także naszemu przewodnikowi pytania dotyczące pracy w redakcji. Okazuje się
że jest to bardzo wyczerpująca i czasochłonna praca.
Niekiedy dzieje się tak, że redaktorzy kończą pracę o
północy i później. Aby zostać dziennikarzem trzeba
mieć pasję i wiedzieć o czym się chce pisać. W dzien-
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Dziennikarze gazetki przed gmachem
Gazety Wyborczej.

Fotoreportaż z wycieczki do redakcji Gazety
Wyborczej

Na czym polega praca dziennikarza? Czekamy na odpowiedź….

Prezentacja archiwalnych czasopism.

Młodzież w redakcji „Gazety Wyborczej” Może ktoś z nas będzie tu kiedyś pracował?

Jak powstaje gazeta?
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Seria Johna Flanagana
samowitej grupy zwiadowców. Są to ludzie
owiani legendami, których, w potocznym mniemaniu, należy się wystrzegać. Wraz z początkiem swojej nauki i odkrywaniem sekretów
zwiadowców młody chłopak odkrywa jak zadziwiająco dużo łączy go ze swoim mistrzem. Akcja książki zaczyna się rozwijać gdy na granicy,
spokojnego dotąd, królestwa dochodzi do serii
dziwnych ataków, za którymi stoi upadły baron
morgarath.

Moją ulubioną książką jest fantastyczna
seria Johna Flanagan pt. Zwiadowcy. Jest ona
dość długa – liczy sobie 11 tomów. Dziś mam
zamiar przedstawić wam pierwsza część – czyli
wprowadzenie do świata zwiadowców.
Na początku powieści zapoznajemy się z
Willem. Jest to młody chłopak mieszkający w
sierocińcu na zamku Redmont w Królestwie
Araluenu. Podobnie jak swoi przyjaciele, Alyss i
Horace, nic nie wiem o swojej przeszłości. Tymczasem zbliża się dzień wyboru – podczas którego każdy z uczniów wybierze do jakiej szkoły
chciałby chodzić. Chłopak chciałby zostać rycerzem ale z powodem swojego nikłego wzrostu
jego marzenia nie mogą się spełnić. Ku jego
zdumieniu ktoś wybiera go na swojego ucznia.
Jest to Hal – starszy mężczyzna należący do nie-
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Ta powieść bardzo mnie wciągnęła. Lekko się ją czyta. Ja gdy zaczęłam wprost nie mogła oderwać oczu od tekstu. Główni bohaterowie tej powieści, czyli Will i Hal to, moim zdaniem, niezwykłe i przemyślane postacie. Piętnastolatek w czasie szkolenia u mistrza Halta
uczy się walki, taktyki i sztuki przetrwania,
przez co powoli wchodzi w dorosłość
i pod koniec książki starsi mistrzowie traktują
go jak mężczyznę i pełnoprawnego zwiadowcę.
Za to starszy mężczyzna u którego uczy się
chłopak to zupełnie inna postać. Mrukliwy i ponury sprawia wrażenie nieprzyjemnego
i zamkniętego w sobie. Jednak pod tą skorupą
skrywa swoją wrażliwość.
Wszystkim lubiącym książki fantastyczne polecam tę lekturę. Jak już napisałam według mnie ta książka jest warta polecenia. Po
prostu musicie ją przeczytać.
Emilka

Mikołajkowe szaleństwo
otrzymał spadek. Dzielił się nim z ubogimi i rozdawał upominki najbiedniejszym. Dzięki jego
dobroci, do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków w formie niespodzianki.
Święty Mikołaj z długą siwą brodą, tradycyjnie przybrany w czerwoną szatę wraz
z zaprzęgiem reniferów tego dnia obdarowuje
dzieci podkładając prezenty pod poduszkę, do
bucika lub do dużej skarpety. Zazwyczaj są to
drobne upominki, słodycze lub małe zabawki.
Osoby dorosłe również obdarowują swoich bliskich.

Jesień to pora roku wprowadzająca nas
w nastrój zimowy. Powoli zaczynamy przyzwyczajać do szybko zapadającego zmroku, a także
niższej temperatury. Jak co roku, gdy tylko nadchodzi zima należy zamienić płaszcze na puchowe, ocieplane kurtki, zwiewne apaszki na przytulne szaliki, chroniące nas przed mroźnymi
wiatrami.
Pod koniec listopada, przed rozpoczęciem Adwentu, pojawiają się w sklepach świąteczne dekoracje oraz grające w tle melodie.
To wszystko ma na celu wprowadzić nas w klimat świąt Bożego Narodzenia.

Chyba każdy z nas zapamiętał z dzieciństwa choć jeden prezent, który sprawił mu
ogromną przyjemność. Kilka lat temu ogarnęła
mnie wielka radość, gdy dostałam czarną, akustyczna gitarę. Już jako mała dziewczynka marzyłam o tym instrumencie. Moje szczęście było nie do opisania, pomimo tego, że nie potrafiłam na nim jeszcze grać to wiedziałam, że kiedyś w przyszłości zasiądę z gitarą w ręku przy
ognisku wraz ze swoimi przyjaciółmi.

Magda

W Polsce, jak również w innych krajach
m.in. we Włoszech i Hiszpanii obchodzone są 6
grudnia Mikołajki. Jest to dzień Świętego Mikołaja obchodzona na cześć świętego biskupa Mikołaja, który znany jest również jako Mikołaj
z Bari lub Święty Mikołaj Cudotwórca.
Zasłynął jako cudotwórca, ratując żeglarzy i miasto od głodu. Według podań święty
Mikołaj miał zamożnych rodziców, po których
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Razem poznajmy Portugalię
W dniach 14.10 – 19.10 odbył się kolejny
wyjazd w ramach międzynarodowego projektu Comenius. Do Portugalii pojechały panie Dorota Tarkowska i Marzena Kalbarczyk oraz grupa dziewcząt
z klas drugich: Wioleta Celińska, Emilia Kołak, Sylwia Sobota, Ola Luty i Karolina Kalinowska. Do Portugali wyleciałyśmy w poniedziałek z lotniska Chopina. Nasza podróż była podzielona na dwie części.
Najpierw wylądowałyśmy w Wiedniu, aby dopiero
potem Dotrzeć do Santarem. Tam rodzice naszych
korespondentów odebrali nas i zabrali do domów.
Byli bardzo serdeczni i postarali się o to abyśmy
szybko zaaklimatyzowali się w nowym środowisku.
We wtorek przyjechaliśmy do szkoły o godzinie 7:30. Nowe środowisko natychmiast nas zachwyciło. Roślinność i krajobraz różniły się od naszego jesiennego, polskiego pejzażu i spodobała
nam się ta odmiana. Uczniowie okazali się gościnni
i serdeczni. Przywitali się z nami i rozmawiali o
szkole oraz projekcie. Następnie zwiedzaliśmy
szkołę, która wbrew pozorom bardzo nie różniła się
od naszej niczym szczególnym. Obejrzeliśmy budynek aby następnie wybrać się na wycieczkę rowerową. Była ona bardzo trudna, gdyż Portugalia to
górzysty kraj. Później mieliśmy czas wolny – poświęciliśmy go na rozmowy z naszymi nowymi
przyjaciółmi w językach angielskim oraz francuskim. Pod koniec dnia był czas na obowiązki. Ruszyliśmy do fabryki mebli JLouro i kamieniołomów,
gdzie czekał nas poczęstunek – tradycyjne dania
portugalskie.
W środę zwiedzaliśmy Lizbonę. Najpierw
udaliśmy się do zapierającego dech klasztoru Jeronimos. Potem mogliśmy posilić się w McDonaldzie,
aby udać się do cukierni. Wyrabia się tam tradycyjne ciasteczka Pasteis de Belem, czyli tarty z budyniowym nadzieniem. Mieliśmy szczęście i udało
nam się spróbować tego smakołyku. Na koniec
przyjemności – ruszyliśmy na zakupy do dzielnicy
handlowej, Baixa. Kupowaliśmy pamiątki, spacerowaliśmy nad brzegiem rzeki Tag oraz podziwialiśmy

cudowną architekturę. Zmęczeni, ale szczęśliwi
wróciliśmy do naszych rodzin.
Czwartek spędziliśmy w szkole. Na początek młodzież ze wszystkich krajów prezentowała
swoje osiągnięcia i wyniki całorocznej pracy. Potem
zjedliśmy obiad w stołówce szkolnej, pomógł on
nam nabrać sił przed czekającą nas wycieczką po
Alcanede i jej okolicach. Tam czekała nas kolejna
niespodzianka. Burmistrz miasta przygotował dla
nas poczęstunek – znowu z tradycyjnymi daniami.
Ale to nie koniec atrakcji. Wieczorem czekał nas
jeszcze wieczór Comeniusa. Każdy kraj miał możliwość pokazania swoich talentów – taniec, śpiew,
gry i zabawy. Wszystko to wywołało burzę oklasków. Po poczęstunku udaliśmy się do domów.
W piątek, na zakończenie naszego pobytu,
udaliśmy się do Fatimy. Tym razem gościnna Portugali powitała nas deszczem. Przez to nie mieliśmy
tak dużo czasu na zwiedzanie. Wystarczyło go jednak na to, aby miejsce objawień Matki Bożej pokazało nam swoje piękno. Tam w ciszy i skupieniu
modliliśmy się za nasze rodziny i zapalaliśmy
świeczki w intencji naszych najbliższych. Zwiedziliśmy starą bazylikę i zobaczyliśmy kaplicę – miejsce
objawień maryjnych. Potem mogliśmy kupić pamiątki. Po opuszczeniu Fatimy udaliśmy się na piknik, a następnie nad Ocean Atlantycki. W miejscowości o nazwie Nazare czuliśmy niezwykły klimat –
ryby, mewy, plaża i piękny piasek. To sprawiło, że
zrelaksowaliśmy się i odprężyliśmy, chcieliśmy po
prostu podziwiać niezwykłe widoki. Do domów
wróciliśmy o godzinie 18.
W sobotę z przykrością żegnałyśmy się z
naszymi nowymi przyjaciółmi. Zżyłyśmy się z nimi i
pożegnanie nie było łatwe. Pojawiły się nawet łzy.
W Wiedniu czekał nas nieoczekiwany nocleg. Do
domów wróciliśmy w niedzielę. Portugalia i jej
piękny krajobraz na zawsze zostaną w naszej pamięci. Ten wyjazd był niezwykłym przeżyciem, którego żadna z nas nie zapomni.
Emilka
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Wycieczka rowerowa po Alcanede

Ogrom fal Oceanu Atlantyckiego!!!

Portugalska szkoła

Nasze gimnazjalistki na portugalskiej plaży.

Lizbona nic dodać, nic ująć…..

Świeże, zielone oliwki. Cud natury!!!
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M jak muzyka
Popowy rock
lat. Wkrótce potem Alaina zaczęła nagrywać
swoje piosenki pod pseudonimem Porcelain and
The Tramps i wcale nie grała w zespole. Niestety
Porcelain nie zgadzała się z wytwórnią, która
chciała by nagrywała pop w stylu Avril Lavigne
mimo, że wiedzieli jaka muzykę robi. Dziewczynie bardzo trudno było rozwiązać swój kontrakt,
pomógł jej w tym RedOne podpisując z nią jednocześnie inna umowę.

Na twórczość Porcelain Black natrafiłam
całkowicie przypadkiem bez sensu „zwiedzając”
You Tube. Bardzo zaintrygował mnie jej głos
oraz wizerunek. Postanowiłam więc, że podzielę
się z wami moim odkryciem.
Porcelain tak naprawdę nazywa się Alaina Marie Beaton i urodziła się 1 października
1985 roku. Obecnie ma 28 lat, a z muzyką związana jest od bardzo dawna. Od maleńkiego jej
ojciec, który był fryzjerem rozpieszczał ją i zabierał na sesje zdjęciowe. Niestety kiedy miała 6 lat
rodzice rozwiedli się, a matka poślubiła innego
mężczyznę. Wkrótce wraz z Alain wyjechali do
innego miasta, gdzie mieszkali w mniej prestiżowym osiedlu. Alain nie odnalazła się w nowym
otoczeniu- była wyrzutkiem. Dodatkowo dobił ją
fakt, iż okazało się, że jej biologiczny ojciec miał
raka. Dziewczyna wpędziła się w kłopoty paląc,
pijąc i biorąc narkotyki. Wyrzucono ją z dwóch
szkół. Gdy miała 16 lat jej ojciec umarł. Alaina
brała udział w krajowym konkursie tańca, biorąc
lekcje jazz’u, hip-hop’u oraz baletu.
Kiedy była w Nowym Yorku natrafiła na
swojego przyszłego menadżera, który polecił jej
odnaleźć się w Los Angeles, gdy będzie miała 18
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Zaczęła występować pod pseudonimem
Porcelain Black i wkrótce Porcelain, wzięło się
stąd, że jej ciocia podarowała jej kolekcję porcelanowych lalek. Jej ciotka uważała, że lalki z wyglądu przypominają Alainę z truskawkowymi
włosami i bladą skórą. Alaina przyjęła również
drugi człon pseudonimu – Black, bo czuła, że stanowi to przeciwieństwo „kruchości” Porcelain
(porcelany). Wizerunek artystki jaki wypracowała jest bardziej rockowy, ale krytycy zauważyli, że
jej brzmienie to bardziej niż pop. Alaina broni się
twierdząc „Wiem, że jestem rock’n’roll’owa.”
Dziewczyna ta wiele w życiu przeszła, ale
mimo to umiała wybrnąć i stanąć na nogi. Niewiele ludzi zna jej twórczość, co mnie bardzo
dziwi, bo ma potężny głos i szybko wpadające w
ucho piosenki. Uważam, że kiedyś osiągnie większą sławę niż teraz.
Poświęćcie kilka minut i posłuchajcie
chociażby jej duetu z Jeffree Star „ Prisioner” ( zaczekajcie na refren J ) albo „ That is what
rock’n’roll looks like”. Naprawdę warto !

Kinga

Andrzejkowa dyskoteka
Andrzejki to znane święto, które obchodzimy w
wigilię świętego Andrzeja w nocy z 29 na 30 listopada.
Sam patron tego święta był jednym z dwunastu apostołów. Pierwsza polska wzmianka literacka o święcie pojawiła się w 1557r. Na początku swojej historii było ono
świętem, które obchodziły tylko dziewczyny i panny na
wydaniu, kawalerzy mieli swój odpowiednik tego święta
czyli katarzynki odbywające się w nocy z 24/25 listopada, w wigilię św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Święto to
do naszych czasów uległo kilku zmianom.
Przede wszystkim w oryginale miało ono charakter indywidualny, matrymonialny. Panny wróżyły
sobie sam na sam i traktowały wszystkie przepowiednie
bardzo poważnie, w końcu dotyczyły one ich przyszłego
losu. Potem zaczęły się zbierać w liczniejsze gromady, a
wróżby, które mogły tam stosować były m.in. takie:


losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu
np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub
wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny



wylewanie wosku na zimną wodę przez ucho od
klucza i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych z jego pracą itp.



ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: ta której but pierwszy
dotarł do progu miała jako pierwsza wyjść za mąż

rofon mrugał i zachęcał do tańca. Niestety na samym
początku były małe problemy ze sprzętem, które sprawiły, że dopiero po 40 minutach mogliśmy zacząć się należycie bawić.
Nie zniechęciło to nikogo, bo już po kilku minutach ludzi tylko przybyło i każdy bawił się w rytm piosenek wybieranych przez DJ-a. Wśród licznych przebojów
nie mogło zabraknąć piosenek: zespołu Weekend –
”Ona tańczy dla mnie”, Gustavy Lima—Balada Boa
(Tche Tchereche) i kultowego Boys—Jesteś szalona.
Dyskoteka trwała do godziny 19:30’ Oficjalnym
zamknięciem i zakończeniem imprezy zajął się pan Szymon Lasota.
Kolejna dyskoteka odbędzie się w lutym,
w okresie karnawału na Święto Zakochanych. Kolejna
zabawa taneczna z pewnością przyciągnie do szkoły miłośników tańca. Czekamy na nią z niecierpliwością !
Kinga

I wiele, wiele innych.
Dziś to święto jest obchodzone dla zabawy.
Podczas niego zbierają się zarówno chłopcy jak
i dziewczyny. W andrzejkową noc wróżby połączone z
zabawą taneczną lub dyskotekami na trwałe wpisały się
do polskiej tradycji. W naszym gimnazjum 28 listopada
odbyła się dyskoteka szkolna.
Już przed godziną 17 (o której impreza miała
się zacząć) uczniowie ochoczo przychodzili do szkoły.
Zostałam wybrana z kolegium redakcyjnego jako reporter, aby wiernie opisać i przebieg tego tak ważnego dla
szkolnej społeczności wydarzenia.
Za oknami zapadł już zmrok, co zachęcało
uczniów do pokonania wstydu i rozpoczęcia tańców.
Jedyne sztuczne światło dobiegało z kolorofonów, co
nadawało sali odrobinę profesjonalnego wyglądu. Kolo-
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