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Samorząd Uczniowski  
rozpoczął akcję ZWOLNIJ 

     Po co? Dlaczego? Pędzimy, biegniemy, 
wciąż odpowiadamy – nie mam czasu. Nie 
mam czasu na spotkania, nie mam czasu na 
kawę, na pogaduchy… Przyspieszamy na  
drodze, dodając gazu. Przyspieszamy kroku, 
kiedy dokądś zmierzamy… 
     Zginęła Julka – Nasza Uczennica… była w 
klasie maturalnej, miała zdawać ostatni egzamin kwalifikacyjny, aby móc zdobyć 
dyplom technika logistyka. Miała zostać wróżką na Andrzejkach. Miała skończyć 
szkołę. Wiele miała przed sobą. 
     Spieszymy się każdego dnia… Kiedy wchodziłam do szpitala do Syna, który leżał 
na OIOM po wypadku, często ochraniarze mi mówili: niech Pani nie  
biegnie, niech Pani zwolni. A ja i tak biegłam. Biegłam, bo chciałam być  
szybciej, bo chciałam być już przy nim. Teraz, Syn jest już w domu …  
a ja nadal biegnę. 
     Mówię sama sobie – ZWOLNIJ. Powiedz i Ty sobie – ZWOLNIJ.  
Wolniej będziesz bardziej bezpieczny. 
     Będziemy kontynuować akcję, zapraszając do tego różne służby, które  
codziennie na ulicach ratują nam życie. Rozpoczęliśmy od WORD—instytucji  
w której zdajemy prawo jazdy.  
Arleta Radomska – Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
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     JESTEŚMY członkami społeczności  
uczniowskiej – spędzamy w szkole 1/3 część 
dnia. To tu, w szkole poznajemy swoich  
przyjaciół, kolegów i  koleżanki, a często 
 i swoją drugą połówkę. To tu zdobywamy  
średnie wykształcenie. NIKT nas nie zmusza do 
chodzenia do szkoły średniej – tak – NIKT NAS 
NIE ZMUSZA – zakończyliśmy obowiązek  
szkolny – mamy tylko obowiązek nauki – ale  
w wielu przypadkach już niedługo—do 18 roku  
życia. O czym mowa?  
     Szkoła jest miejscem, gdzie spędzamy dużo czasu. Jest miejscem nauki. 
Miejscem zdobywania wykształcenia średniego, to szkoła średnia daje nam 
przepustkę na rynek pracy, na rynek szkolnictwa wyższego. Część z nas po  
liceum czy technikum pójdzie na studia, część z nas do pracy 
     Czy chcemy, aby nasz bagaż był oparty na zniszczeniach, wybrykach albo  
co gorsza wandalizmie?  
     Ja i moi koledzy nie!!! Chcemy zadbanej szkoły, taką jaką zastajemy we 
wrześniu. Świeżą wyremontowaną i zadbaną.  
     Apelujemy do wszystkich – PILNUJMY SIĘ WZAJEMNIE  - dbajmy o szkołę. 
Nie niszczmy ławek, stolików, ścian na korytarzach, ścian w łazienkach, mebli 
w salach… 
     NIE NISZCZMY!!!   
     DBAJMY O NASZĄ SZKOŁĘ! 
Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego  

Akcja STOP WANDALOM 
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     Rok w rok wszyscy czekamy na ten dzień— Wigilię Bożego Narodzenia. Dzień kończący adwent, czyli  
w chrześcijaństwie radosne oczekiwanie na narodziny 
Jezusa. Z tym dniem wiąże się wiele tradycji,  
o których ludzie w dzisiejszych czasach zapominają. 
     Wigilię zaczyna się wraz z pojawieniem się na  niebie pierwszej gwiazdki. Wieczerzę rozpoczyna się 
wspólną modlitwą oraz odczytaniem fragmentu Pisma 
Świętego. Następnie uczestnicy dzielą się opłatkiem  i składają sobie nawzajem życzenia. Po tym zasiada 
się do stołu z przygotowanym dodatkowym nakryciem  i spożywa się dwanaście potraw. Na stole musi  
znajdować się biały obrus, pod nim sianko.  
     Po kolacji rozpoczyna się wspólne śpiewanie kolęd 
i oczekiwanie na Świętego Mikołaja, który zostawia 
pod choinką prezenty. Nocą należy udać się do kościoła na pasterkę. 

Święta Bożego Narodzenia 
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PIERWSZA GWIAZDKA—Nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, 
która zwiastowała narodziny Jezusa.  Zobaczyli ją Trzej Królowe: 
 Kacper, Melchior i Baltazar. 
 
OPŁATEK—Symbol pojednania i przebaczenia , znak przyjaźni  
i miłości. Wyraża chęć do bycia razem. Przydzieleniu się  
opłatkiem, składamy sobie najlepsze życzenia na nowy rok. 
 
DODATKOWE NAKRYCIE—Przygotowane dla niezapowiedzianego gościa.  
Symboliczne nakrycie dla zmarłych członków rodziny. 
 
DWANAŚCIE POTRAW—Na wigilijnym stole powinno znajdować się dwanaście 
postnych (bezmięsnych) potraw. Każdej należy spróbować—przynosi to szczęście 
na następny rok. Tradycyjne potrawy to: barszcz z uszkami, pierogi z kapustą  
i grzybami, kluski z makiem, smażony karp, ryba w galarecie, krokiety z kapustą  
i grzybami, kapusta  z grochem, kutia, makowiec, paszteciki z kapustą i grzybami, 
ryba  po grecku, makiełki. 
 
BIAŁY OBRUS I SIANKO—Symbol skromnych szatek i żłobka, w którym leżało  
Dzieciątko Jezus. 
 
CHOINKA—Symboliczne drzewko powinno się ubrać rano, 24 grudnia. Światełka 
maja  symbolizować  przyjście Chrystusa, wszelkie ozdoby choinkowe są znakiem 
Bożej łaski. 
 
PASTERKA—uroczyste nabożeństwo odprawiane nocą z 24 na 25 grudnia.  
Przypomina nam o gorliwej modlitwie i oczekiwaniu na narodziny Jezusa. 
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Polska Noblistka 
Olga Tokarczuk 

     Olga Tokarczuk jest wybitną pisarką, eseistką,  
autorką scenariuszy, poetką, niekwestionowanym 
odkryciem w polskiej literaturze ostatnich lat,  
cenioną i przez krytyków i przez publiczność.  
Związana jest od wielu lat z ziemią kłodzką,  

w szczególności z Nową Rudą. W swoim domu w Krajanowie  
utworzyła Dom Pracy Twórczej. W swoich nagrodzonych utworach literackich 
promuje ziemię kłodzką, ukazując jej pejzaż i kulturę. 
     Uhonorowana została licznymi nagrodami za twórczość literacką  
i działalność społeczną, m. in.: 
- Nagroda Literacka Nike za książkę „Bieguni” (2008) 
- Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2010) 
- Międzynarodowa Nagroda Vilenica przyznawana pisarzom z Europy  
Środkowej (2013) 
- Nagroda Literacka NIKE za powieść „Księgi Jakubowe” (2015) 
- Nagroda Polcul Foundation  za działalność społeczną w dziedzinie kultury na Dolnym 
Śląsku (2018) 
- pięciokrotnie otrzymała Nagrodę Literacką NIKE w głosowaniu czytelników („Księgi  
Jakubowe” 2015, „Bieguni” 2008, „ Gra na wielu bębenkach” 2002, „Dom dzienny, dom 
nocny” 1999, „Prawieki i inne czasy” 1997). 
     10 października 2019 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie  
literatury za rok 2018. W roku 2017 Agnieszka Holland przeniosła powieść 
Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych” na ekran kinowy. 
Akcja powieści toczy się na ziemi kłodzkiej, zdjęcia do filmu powstały również 
na ziemi kłodzkiej. Film zatytułowany „Pokot” miała swoją premierę na  
niemieckim Berlinale i został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem. 
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     Olga Tokarczuk od 2015 roku wraz z panem Karolem Maliszewskim  
w ramach Stowarzyszenia Kulturalnego „Górny Babel” organizuje i prowadzi 
festiwal literacki „Góry literatury”, promując ziemię kłodzką w sposób dotąd  
niespotykany. 
     Czy wiesz, że? 
     Dla naszej Olgi Tokarczuk impulsem do pisania jest: wszystko. 
     Od momentu, gdy wstaje rano, dosłownie wszystko może się stać tematem 
lub elementem jakiejś opowieści. Najlepsze pomysły przychodzą w najmniej 
oczekiwanych momentach: pod prysznicem, gdy gotuje, ogląda serial,  
rozmawia. Uwielbia dyskutować z przyjaciółmi i gdy ma w życiu chwilowy 
okres odosobnienia, gdy brakuje jej spotkań i wymiany myśli—natychmiast je 
sobie organizuje. Cała książka może zrodzić się nagle, w krótkiej chwili,  
z jednego usłyszanego zdania. Nieustannie słucha i obserwuje.  
     Czy wiesz, że? 
     Nasza biblioteka szkolna posiada w swoim księgozbiorze książki napisane 
przez nasza Noblistkę, Olgę Tokarczuk? Są to: „Dom dzienny, dom nocny”, 
„Ostatnie historie” „Prawieki i inne czasy”, „Bieguni”. 
     Zapraszamy serdecznie do wypożyczania tych książek. 
     Ciekawostki: 
- miała obszerną bibliotekę w domu 
- ojciec pisarki najpierw uczył tańca, potem w Kietrz pod Opolem został bibliotekarzem, 
mama- polonistką 
- do 10 roku życia mieszkała w pałacu pod  
Zieloną Górą wypełnionym tańcem, śpiewem, 
książkami 
- rodzice pracowali na Lubelskim  
Uniwersytecie Ludowym, który siedzibę miał  
w myśliwskiej rezydencji Antoniego Rdziwiłła. 
Dorota Sobiś—Kierownik MCI 
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Facts about Coca Cola  
                   Coca-Cola was invented by  
Atlanta-based pharmacist John S. 
Pemberton in 1886. But the name 
was conjured up by his bookkeeper, 
Frank Robinson, who was also a dab 
hand with a pen. He created the uni-
que flowing script that became the 
Coca-Cola logo that is still used  
today. 
     There are only two countries in 
the world where Coca-Cola is not 
sold: Cuba and North Korea. 
     Coke makes so many different  
beverages that if you drank one per 
day, it would take you more than  
nine years to try them all.  
     Coca-Cola has a product portfolio 
of more than 3,500 beverages (and 
500 brands), including sodas, energy 
drinks, and soy-based drinks. 
     In 1985, Coca-Cola be-
came the first soft drink 
to go to space.  
Astronauts tested the Co-

Santa Claus Is  
Coming to Town 

Song by Vince Gill 
You'd better watch out, you'd better not cry 
You'd better not pout, I'm telling you why: 
Santa Claus is coming to town 

He's making a list, checking it twice 
He's gonna find out who's naughty and nice 
Santa Claus is coming to town 

He sees you when you're sleeping 
He knows when you're awake 
He knows if you've been bad or good 
So be good for goodness sake! 

With little tin horns and little toy drums 
Rooty-toot-toots and rum-a-tum-tums 
Santa Claus is coming to town 
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   Przepis na pierniczki 
 
Składniki: 
 2 szklaniki mąki 
 - 1 jajko 
 40g masła 
 0,5 szklanki cukru 
 2 łyżeczki przyprawy korzennej 
 1 łyżka miodu 
 1/4 kostki drożdży 
 1 łyżeczka sody 
 
Wykonanie: 
1. Mieszamy w misce mąkę, cukier, przyprawę korzenną i sodę. 
2. W rondelku rozpuszczamy masło i miód. Po lekkim przestudzeniu, do 

jeszcze ciepłej masy dodajemy drożdże i całość mierszamy 
3. Mokre składniki wlewamy do miski ze składnikami suchymi. Dodajemy 

jajko i dokładnie mieszamy. Kiedy ciasto zrobi się gęste– zagniatamy. 
4. Rozwałkowujemy ciasto na grubość ok. 0,5 cm. Następnie wykrawamy 

foremkami kształty. 
5. Pierniczki wkładamy na blaszkę z papierem do pieczenia i smarujemy je 

rozmąconym jajem, aby po upieczeniu błyszczały. Pieczemy w tempera-
turze 180 stopni przez 7-8 minut. 

6. Po przestudzeniu ozdabiamy pierniczki według uznania. 
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