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 Boże Narodze-

nie to najważniejsze, 

zaraz po Wielkanocy, 

święto w roku. To czas, 

w którym nasze domy 

wypełnia niezwykła at-

mosfera i świąteczny 

klimat. Pojawia się choinka, a pod 

nią prezenty, mamy i babcie przygo-

towują smakołyki na świąteczny stół, 

a dziadkowie i tatusiowie robią po-

rządki i czuwają 

nad rozbrykany-

mi dziećmi. To 

czas spędzony  

w gronie rodzin-

nym, czas pielęgnowania tradycyj-

nych zwyczajów i świątecznych rytu-

ałów. Skoro mowa o zwyczajach 

świątecznych warto przypomnieć te 

najważniejsze. 

 Tradycyjnie wieczerzę wigi-

lijną rozpoczyna się wraz z pierw-

szą gwiazdką na niebie. Jest to sym-

boliczne nawiązanie do Gwiazdy Be-

tlejemskiej, oznaczającej narodziny 

Jezusa. Wówczas zasiada się całą ro-

dziną przy stole nakrytym białym 

obrusem, pod którym znajduje się 

sianko. Na stole stawia się świecę 

wigilijną oraz dwanaście potraw,     

a przed ich spożyciem dzieli opłat-

kiem. Po uroczystej kolacji najczę-

ściej śpiewa się 

kolędy i udaje 

do kościoła na 

pasterkę. 

 

 Święta Bożego Narodzenia to 

czas miłości, przebaczenia, magii i rado-

ści. Łatwiej nam wówczas zapomnieć     

o problemach i konfliktach. To czas, któ-

ry skłania również do refleksji, przemy-

śleń i wspomnień.  

 W naszej szko-

le również można po-

czuć świąteczną atmos-

ferę. Zaczęła się już 

podczas mikołajek         

i wieczoru poezji wigi-

lijnej, który odbył się  

7 grudnia. Za to          

w ostatni piątek w klasach młodzież zor-

ganizowała wspólne biesiadowanie.    

W atmosferze spokoju, przyjaźni spędzi-

ła czas przy wigilijnych stołach, dzieląc 

się opłatkiem i składając sobie życzenia. 

Niektórzy uczniowie obdarowywali się 

także prezentami.  

 Przed nami jeszcze dwa dni wy-

tężonej pracy, bo za pasem wystawianie 

ocen i rada klasyfikacyjna. Przyjmijcie 

zatem od całego zespołu redakcyjnego 

życzenia. 

  

 Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia chcieliśmy 

życzyć wszystkim zdrowia, szczęścia, 

dużo miłości i radosnego czasu spę-

dzonego wśród najbliższych. Życzy-

my, aby te święta były dla Was naj-

lepszym czasem, a zbliżający się rok 

obfitował w wiele sukcesów  

i spełnionych marzeń. 



W poprzednim numerze prezentowaliśmy 

tekst napisany przez uczennicę klasy I B. Dziś 

jego kontynuacja. Miłego czytania. 
  

,,Antygona we współczesnym świecie’’ 
  

– Powinni zostać pochowani razem – zaczęłam. – 

Przecież nawzajem odebrali sobie życie. 

– Tylko, że wuj uważa Piotra za zdrajcę – przypo-

mniała mi siostra.– Nie pozwoli na to, by ich ciała 

spoczęły obok siebie i żeby ludzie żegnali ich z jedna-

kową czcią. 

– Nie obchodzi mnie jego zdanie – broniłam się.– Je-

śli nie pozwoli mi ich pochować razem, to chcę przy-

najmniej, żeby wyprawił Piotrowi potajemny pogrzeb, 

bo każdemu człowiekowi należy się godna ostatnia 

droga i miejsce na cmentarzu. 

– Może masz rację, ale wuj się nie zgodzi nawet na 

cichy pochówek. Woli przerobić go na karmę dla ryb. 

– Gdybyś mnie wsparła, miałabym jakąkolwiek, na-

wet najmniejszą szansę, by udało mi się go przekonać 

do zmiany zdania – patrzyłam na nią błagalnym wzro-

kiem. 

– Przykro mi – powiedziała i spuściła oczy.– Nawet z 

moim poparciem i Hermana, nie miałabyś żadnych 

szans. 

Było mi przykro, że moja własna siostra opu-

ściła mnie w tak ważnym momencie, ale nie mogłam 

się tym przejmować. Musiałam prędzej czy później 

zacząć działać, bo w innym wypadku ciało mojego 

brata zamiast spoczywać w ziemi, będzie leżeć na 

dnie jakiegoś jeziora. 

"Wtorek, 2 sierpnia 2022 roku 

Wczoraj, wbrew wujowi i siostrze, pochowałam Po -

linika, którego Kreon zostawił wcześniej, gdzieś w 

zaroślach, by potem go zatopić. W tym samym czasie 

reszta gangu żegnała Eteoklesa jak króla. Ceremonia 

odbywała się w otoczeniu ogromnego grona naszych 

współpracowników z wielkimi wieńcami i ozdobnymi 

zniczami. Nie mogłam uwierzyć w to, że wszyscy tak 

po prostu zapomnieli o istnieniu drugiego brata i sku-

pili się na tym żądnym władzy narcyzie, Eteoklesie. 

                                                                      Antygona" 

 

SZKOLNE TALENTY 
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Po uroczystym obiedzie, na którym goście 

składali mi i mojej siostrze kondolencje, jak najszyb-

ciej udałam się do domu. Nie chciałam dłużej patrzeć 

na udawany smutek Krystiana. Od dawna czekał na 

konflikt między moimi braćmi, by zagwarantować 

swojemu synowi władzę. Taki rozwój sytuacji stawiał 

mnie w roli narzeczonej przyszłego szefa mafii tebań-

skiej, co powinno gwarantować mi bezkarność i nie-

tykalność. Niestety, nie dodawało mi to odwagi do 

wyznania wszystkim prawdy o tym, co zrobiłam. 
 

"Czwartek, 4 sierpnia 2022 roku 

Kreon zauważył zniknięcie ciała Polinika i szuka win-

nego. Nie podejrzewa mnie, dlatego wydał informa-

cję, że ten kto to zrobił, zostanie uznany za zdrajcę 

oraz padnie ofiarą własnego przewinienia, czyli zo-

stanie zamurowany żywcem w grobowcu. Teraz już 

nie ma odwrotu, Muszę się przyznać i oddać życie za 

honor własnego brata.  

     Antygona" 
 

Krystian zarządził spotkanie wszystkich 

członków mafii, by wreszcie odnaleźć tego, kto odwa-

żył się mu sprzeciwić. Nie chciałam Dłużej trzymać 

go w niepewności i postanowiłam od razu się przy-

znać. 

– Wszyscy wiedzą, w jakim celu się tu zebraliśmy, 

prawda?– zaczęłam, wychodząc im naprzeciw. 

– Oczywiście, że tak, moja droga Antonino – odpo-

wiedział Krystian, stając u mojego boku kropka – szu-

kamy zdrajcy, który zdecydował się pochować twoje-

go brata. Chcemy, by odpokutował za swoje czyny. 

– W takim razie poszukiwania Ogłaszam za zakoń-

czone – powiedziałam z dumą w głosie. 

– Jak to możliwe? – zdziwił się ktoś w tłumie. 

– Znalazłaś winnego? – zapytał ktoś inny. 

– Nie musiałam nawet szukać – zaśmiałam się. – To 

ja pochowałam Piotra, bo na to zasługiwał. 

– Jak mogłaś sprzeciwić się własnej rodzinie? – 

wzburzył się Krystian. – Dobrze wiedziałaś, że czeka 

cię za to kara śmierci. 

– Wiedziałam o tym, ale taka była moja wola – odpar-

łam i pozwoliłam im związać moje ręce. Od razu za-

prowadzili mnie do grobowca i rozpoczęli zamurowy-

wanie. Teraz tylko mogłam liczyć na Hermana albo 

na szybką śmierć.        
    Ciąg dalszy nastąpi ... 



 16 grudnia 2022 r. w Sali 

Imprez Domu Kultury „Kolorowa” 

odbył się uroczysty Wieczór Lau-

reatów, czyli osób nagrodzonych lub wyróżnionych   

w XX MAZOWIECKIM KONKURSIE RECYTA-

TORSKIM JEDNEGO POETY - PRZEGLĄD 

TWÓRCZOŚCI MAŁGORZATY HILLAR.  

 Założeniem konkursu było przybliżenie i roz-

szerzenie wiedzy o twórczości poetki, umożliwienie 

laureatom i wyróżnionym publicznej prezentacji recy-

tatorskiej, jak również inspirowanie do działalności 

artystycznej. 

 

LEKCJE UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ 
dziś odwołane. 
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WRÓŻNIENIE DLA KASI DEMKIV 

 Mikołaj Jacyna jest uczniem klasy 4B. 

Jest człowiekiem wielu talentów, ale od 13 roku 

życia najbardziej interesuje się historią II wojny 

światowej.  

 Odtwarza również żołnierza 2 Korpusu 

Polskiego. Należy do grupy rekonstrukcyjnej      

w Lublinie oraz Nieporęckiego Stowarzyszenia 

Historycznego.  

 Oprócz historii bardzo lubi muzykę. Nie 

ma jednego ulubionego gatunku, lecz najczęściej 

słucha muzyki z lat 30. W wolnych chwilach spo-

tyka się z przyjaciółmi. chodzi na samotne space-

ry i ogląda seriale kryminalne. 
 

   Oliwia Jankowska, III B 

                 Wiersz Oliwki Jankowskiej 
 

Nie pamiętam barwy głosu wielu osób  

Co to dla mnie bardzo ważni  

Choć przez chwilę byli  

Ale się zmienili  
 

Nie pamiętam albo nie chcę 

Słów co wypowiadali  

I prezentów żadnych nie chcę 

Które mi dawali  
 

Zapomniałam już jak łączyć puzzle naszej duszy  

Widzisz, diament z czasem też się zacznie kruszyć  
 

I choć pięknie zaśpiewałabyś balladę o nas  

Nie do wszystkich melodii będzie dziś pasować  
 

I jak się okazać może, niebo jest zbyt małe  

By połączyć nasze serce tak sobie nawzajem  

A jak z biegiem czasu widać,  

nieba tak nie lubię  
 

I chodź serce twoje dawne mam w pamięci  

Obiecuję, mimo wszystko  

Nigdy go nie zgubię  

MIKOŁAJ JACYNA -  

REDAKCYJNY HISTORYK 

 Jak już wszyscy wie-

dzą, naszą szkolę reprezento-

wała uczennica klasy III B, 

Kateryna Demkiv, która mu-

siała zmierzyć się z 20 innymi 

uczestnikami zakwalifikowa-

nymi do finału konkursu. Bar-

dzo się cieszymy z sukcesu 

Kasi, bo wierszem „Jak słoń-

ce” wyrecytowała WYRÓŻ-

NIENIE. 

  Brawo, Kasiu! 

KĄCIK WIERSZOKLETÓW 
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Mundial – podsumowanie 
 

 Mistrzostwa Świata w Katarze dobiegły koń-

ca. Na I miejscu znalazła się drużyna z Argentyny, 

srebro przypadło Francji, a brąz Chorwacji. Warto 

dodać, że  w wielkim finale pomiędzy Argentyną        

i Francją sędziował Polak, Szymon Marciniak.  
 

Mundial pełen niespodzianek 
 

 Na trwających mistrzostwach świata było 

wiele niespodziewanych wyników. Już w pierwszej 

kolejce w grupie C Arabia Saudyjska sensacyjnie po-

konała 2-1 Argentynę (tegorocznych finalistów). Hi-

storyczny mundial zaliczyło również Maroko, które 

jako pierwsza afrykańska reprezentacja awansowała 

do półfinału. W grupie ,,Lwy Atlasu” pokonały Bel-

gię, która nawet nie wyszła z grupy, a miała być jed-

nym z kandydatów do wygrania trofeum. Zaskoczyła 

nas wszystkich również Japonia, która była w stanie 

wyeliminować z grupy Niemców i pokonać Hiszpa-

nów, jednak ta przygoda dla ,,Niebieskich Samura-

jów” zakończyła się już w 1/8 finału, przegrywając    

z Chorwacją po rzutach karnych.  
 

Pierwszy taki mundial dla Polaków  

od 36 lat 
 

 Dla reprezentacji Polski tegoroczny mundial 

jest historyczny - wyszliśmy z grupy po raz pierwszy 

od 36 lat. W grupie zremisowaliśmy     z Meksykiem 

0-0, mieliśmy okazję, by wygrać ten mecz, ale Robert 

Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego. Z Ara-

bią Saudyjską wygraliśmy 2-0 po bramkach Piotra 

Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego.  

 Na wyróżnienie zasługuje fakt, że Wojciech 

Szczęsny obronił rzut karny Al Dawsariego przyczy-

nił się do zwycięstwa repre-

zentacji Polski. Ostatni mecz   

w grupie zagraliśmy z Ar-

gentyną. Mimo porażki 2-0 

po bramkach Mac Allistera  

i Juliana Alvareza wyszli-

śmy z grupy, ponieważ  

Str. 4 

NA SPORTOWO Meksyk wygrał z Arabią Saudyjską ,tylko” 2-1          

i dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu to biało-

czerwoni wyszli z grupy.   

 W 1/8 finału zmierzyliśmy się z byłymi mi-

strzami świata - Francją. Mimo porażki 3-1 gra        

w pierwszej połowie wyglądała zaskakująco dobrze   

i prawie strzeliliśmy gola. Honorową bramkę dla re-

prezentacji Polski zdobył Robert Lewandowski z rzu-

tu karnego w ostatnich minutach meczu. 
 

 Dominik Jarmuła i Kacper Wasiak, III B 

 

 

MY TEŻ MAMY SWOICH MISTRZÓW 
 

 3 grudnia 2022 r. w przystani Warszawskie-

go Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Wioślarskiej 

6 odbyły się Mistrzostwa Mazowsza na ergome-

trach wioślarskich,  

w których startował uczeń klasy I B, Juliusz Boja-

nowski. Startował na odległość 2000 m w kategorii 

juniorów młodszych, w której 

uzyskał czas 7.34, zdobywając 

tym samym III miejsce. 

 W zawodach starto-

wało 48 chłopców i 16 dziew-

cząt z Warszawy, Płocka, Ka-

lisza oraz Krakowa. Zdobycie 

miejsca na podium w Mistrzo-

stwach Mazowsza było nie 

lada wyzwaniem. Jak przyznaje Juliusz, jest z siebie 

bardzo zadowolony, ponieważ nie spodziewał się 

takiego wyniku.  

  

 Jesteśmy dumni nie tylko z Juliusza, ale wie-

le radości sprawił nam Maciej 

Kloc, uczeń klasy I A, który pod-

czas Otwartych Zimowych Mi-

strzostw Warszawy w Pływaniu 

zajął I miejsce na 100 m stylem 

klasycznym.  

 

 Gratulacje chłopaki! 


