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Ludzie są gotowi wierzyć we wszystko, tylko nie w prawdę.  

~Carlos Ruiz Zafón – Cień wiatru 

 

Świat nie jest instytucją zajmującą się spełnianiem życzeń. 

~John Green – Gwiazd naszych wina 

 

Wielu spośród żyjących zasługuje na śmierć. A niejeden z tych, którzy umierają zasłu-

guje na życie. Czy możesz ich nim obdarzyć? Nie bądź więc tak pochopny w ferowaniu 

wyroków śmierci, nawet bowiem najmądrzejszy nie wszystko wie.  

~John Ronald Reuel Tolkien – Władca Pierścieni 

 

No bo kto jeszcze zastanawia się nad bezsensownością życia? Nastolatki.  

~Karl Ove Knausgård – Moja walka. Księga 2 

 

Prawda jest straszna, ale niewiedza  

jeszcze gorsza. 

~Becca Fitzpatrick – Cisza 

 

Skoro nie możesz powiedzieć prawdy ludziom, na któ-

rych najbardziej ci zależy, w rezultacie samego siebie też 

oszukujesz. 

~Cassandra Clare – Miasto Popiołów 

 

Człowiek żyje bieżącymi wydarzeniami i jest zadowolo-

ny, dopóki czuje, że przetaczają się po nim jak fale ob-

mywające głaz.  

~Ahmet Hamdi Tanpınar – Spokojny umysł 
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Redakcja  

 

Drodzy Czytelnicy! 

Redakcja Gazetki Szkolnej wydaje 

numer 87 po raz pierwszy w nowej 

odsłonie z nowym zespołem redak-

cyjnym. Mamy nadzieję, że zaintere-

sujemy Was naszymi tekstami.  

W tym wydaniu nawiążemy do 

chrześcijaństwa (nowego działu), 

uzależnień oraz recenzji książki. Ga-

zeta będzie wyjątkowa, ponieważ są 

to nasze pierwsze teksty i jesteśmy 

ciekawi Waszych opinii.  

Redakcja 

OD REDAKCJI 
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~Carlos Ruiz Zafón – Cień wiatru 
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Wigil ia.  Wyjątkowa 

kolacja, która występuje 

tylko raz do roku. Każdy 

czeka na nią z wielkim 

ape t y t e m.  Zgodnie  

z tradycją do stołu 

zasiadamy po pojawieniu 

się pierwszej gwiazdki na 

niebie. Na stole musi być 

dwanaście postnych 

potraw, ich liczba 

symbolizuje dwunastu 

a p o s t o ł ó w . 

Wigilijne dania różnią  

się  trochę od siebie ze 

względu na rejon 

zamieszkania czy też 

r o d z i n n e  z w y c z a j e . 

Jednak są takie elementy 

świąt, które jako pierwsze 

kojarzą nam się z Bożym 

Narodzeniem: choinka, 

p r e z e n t y ,  l a m p k i , 

c z e r w o n y  b a r s z c z  

z  u s z k a m i ,  r y b a , 

pierniki… Dużo by 

wymieniać, prawda? Czy 

jednak pamiętamy co one 
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symbolizują? 

OPŁATEK – symbol zgody  

i jedności 

RYBA –  symbolizuje Jezusa  

i odradzanie się do życia. Zjedzenie 

ryby podczas Wigilii  było 

gwarancją zdrowia i dostatku,  

a karpia – obfitości i siły. 

KAPUSTA, GROCH, FASOLA, 

PSZENICA  –  te  produkty 

występujące w potrawach oznaczają 

dziękczynienie Bogu za urodzaj  

w polu, ogrodach i lasach; miały 

zapewniać również zdrowie. 

CZERWONY BARSZCZYK Z 

U S Z K A M I  –  j e s t  j e d n ą  

z tradycyjnych potraw. Tradycja 

głosi, że buraki zapewniają 

długowieczność i urodę. 

MAK – symbol szczęśliwych chwil, 

płodności i błogosławieństwa 

Bożego w przyszłym roku. 

PIERNIKI -  oraz inne ciasta  

z dodatkiem miodu symbolizują 

szczęście, dobrobyt. 

ŚLEDŹ jest symbolem postu  

i wyczekiwania 

KOMPOT Z SUSZU  - gruszki 

zapewniają długowieczność, 

jabłka miłość i zdrowie, 

natomiast suszone śliwki odpędzają 

złe moce. 

CHOINKA symbolizuje rajskie 

drzewko. 

ŚWIATEŁKA są symbolem Jezusa 

Chrystusa 

OWOCE, a szczególnie jabłka to 

o w o c e  r a j s k i e g o  d r z e w a . 

Symbolizują zakazany owoc 

zerwany przez Ewę 

DZWONECZKI oznaczają radość, 

dobrą nowinę 

ANIOŁ jest opiekunem domu  

i ludzi 

GWIAZDA, którą zakładamy na 

czubku choinki symbolizuje 

gwiazdę betlejemską prowadzącą 

Trzech Króli do Betlejem. 

BIAŁY OBRUS – oznacza czyste 

intencje zasiadających do stołu 

SIANKO  pod białym obrusem jest 

symbolem żłóbka, 

w którym leżało 

Dzieciątko. 

Dominika Pikula, 

kl.1b LO 
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Na postrzeganie osób, ludzi duży 

wpływ mają właśnie stereotypy 

zazwyczaj dotyczące wyglądu.  

O ludziach, którzy mają rude wło-

sy sądzi się, że są fałszywi,  

o blondynkach, że są mało inteli-

gentne, a za to o ludziach, którzy 

noszą okulary, że są bardzo inteli-

gentni. Wiele doświadczeń i ba-

dań udowodniło, że osoby atrak-

cyjne mają większą szansę na 

zdobycie wymarzonej pracy, po-

sady lub dużego wynagrodzenia 

niż osoby nieatrakcyjne dla praco-

dawcy. 

 

 

Iga Piekutowska, kl. 1b LO 

 

Stereotyp jest to uprosz-
czony obraz świata, kraju, 
osoby bądź jakiegoś zja-
wiska. Jest przekonaniem 
zbiorowym. 
Stereotypy mogą dzielić 
się na negatywne i pozy-
tywne, ale najczęściej sto-
sowany jest stereotyp ne-
gatywny-obrażają innych 
lub obrażający ich przeko-
nania i podejmowane de-
cyzje. 
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  STEREOTYPY  

POZYTYWNE 

STEREOTYPY  

NEGATYWNE 

POLACY Gościnni Narzekający 

WŁOSI Romantyczni Maminsynki 

HISZPANIE Rodzinni Spóźnialscy 

FRANCUZI Wspaniali kucharze Żabojady 

ROSJANIE Otwarci Alkoholicy 



 

 

Soligorsk i Stroitiel Mińsk z Białorusi 

oraz ukraiński Lokomotiw Charków). 

  

Na chwilę obecną nie znamy 

dokładnej listy zespołów, które 

interesowałyby Rosjan, jednak 

możemy domyślać się, że chodzi  

o czołówkę plusligowej tabeli. 

Oprócz polskich drużyn, nasi sąsiedzi 

planują ściągnąć do siebie także 

kobiece teamy z Azerbejdżanu oraz 

Chin. 

  

Aleksandra Suszek, kl. 3a LO 

SPORT 
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R o s y j s k i  Z w i ą z e k 

S i a t k a r s k i  p l a n u j e 

ponownie otworzyć ligę 

dla zespołów z zagranicy. 

Ten pomysł miałby na celu 

p o m ó c  w i ę k s z o ś c i 

rosyjskich zespołów z dołu 

tabeli, bowiem znajdują 

się one na skraju 

bankructwa. 

W rosyjskiej lidze jedynymi dobrze 

prosperującymi zespołami są 

aktualnie Zenit Kazań i Biełogorje 

Biełgorod. Pozostałe  drużyny toną  

w  długach. Aby uratować sytuację 

finansową, Rosyjska  Federacja po 

raz drugi chce otworzyć ligę, w której 

miałyby zagrać światowe zespoły. 

P o d o b n y  p o m y s ł  z o s t a ł 

zrealizowany w latach 2011-2014 

(wtedy występowały Szachtior 
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Co w tabeli 

PlusLigi piszczy? 
W październiku rozpoczął się sezon 

klubowy. W PlusLidze występuje w tym 

roku 16 zespołów. Jak na razie, na 

pierwszym miejscu w tabeli punktowej 

znajduje się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, 

aktualny Mistrz Polski (zespół zdobył ten 

tytuł w sezonie 2015/2016 po 

t rzykrotnym zwycięs twie  nad 

rzeszowskim klubem). Kędzierzynianie 

prowadzą czterema "oczkami" i mają na 

swoim koncie 32 punkty, przy czym  

z rozegranych dwunastu meczów 

przegrali tylko jeden. Tuż za nimi 

uplasowała się PGE Skra Bełchatów. 

Podopieczni Philippa Blaina do tej pory 

przegrali trzy mecze, zdobywając 28 

punktów w ogólnej punktacji. Kolejne 

stopnie tabeli zajmują Asseco Resovia 

Rzeszów (27 punktów), Jastrzębski 

Węgiel (25 punktów) oraz Indykpol AZS 

Olsztyn (21 punktów). Słabo w tym 

sezonie powodzi się gdańskiemu 

zespołowi, który w zeszłym roku wiódł 

prym pod wodzą Andrei Anastasiego. 

Lotos Trefl Gdańsk obecnie zajmuje 12. 

miejsce z zaledwie 14 punktami. Tabelę 

zamyka Benjaminek Espadon Szczecin. 

Ich dorobek to pięć punktów, z czego 

trzy zdobyli walkowerem przez błąd ze 

strony bełchatowian, dotyczący liczby 

zawodników z innym obywatelstwem na 

boisku.  

Aleksandra Suszek, kl. 3a LO 

SPORT 
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Swój egzemplarz "Oddam ci 

słońce" dostałam. Mówiąc 

szczerze, nie zabrałam się za niego 

od razu, ponieważ opis specjalnie 

mnie nie zaciekawił. Co prawda, 

słyszałam bardzo pochlebne opinie 

o tym tytule, ale nie oczekiwałam, 

że będzie to coś szczególnie 

odkrywczego. Jakże się myliłam... 

Platforma lubimyczytac.pl podaje 

nam następujące informacje  

o autorce: "Jandy Nelson jest 

agentką literacką, poetką i wieczną 

studentką z dyplomami z Brown, 

Cornell i Vermont College of Fine 

Arts. Jest osobą przesądną  

i  z agorza łą  roman t yczką , 

szaleńczo zakochaną w Kalifornii  

i w swoim mieście - San 

Francisco." Wiemy również, że 

wydała dwie książki "Niebo jest 

wszędzie" oraz "Oddam ci słońce", 

natomiast dziś zajmiemy się tą 

drugą. 

Książka przedstawia nam historię 

bliźniaków Jude i Noah. Powieść 

jest podzielona na rozdziały, 

według chłopca, kiedy rodzeństwo 

ma  13  l a t  o ra z  wed ług 

dziewczyny, gdy mają 16. 

Przeplatające się rozdziały 

pozwalają nam odkrywać prawdę. 

Noah to chłopiec z artystyczną 

duszą, introwertyk, który potrafi 

malować w myślach. Niektórzy 

uważają, że jest dziwny, ale jak tak 

uzdolniony chłopiec może 

wydawać się normalny zwykłym 

ludziom. Chłopiec w czasie 

powieści przeżywa przemianę,  

w której traci siebie. Z kolei Jude 

t o  b u n t o w n i c z k a ,  d u s z a 

towarzystwa, ale w głębi czuje się 

samotna. Dziewczyna również 

przechodzi przemianę, tylko jej 

RECENZJA 
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Jak zakochać się w 

książce po pierw-

szych zdaniach? Re-

cenzja "Oddam ci 

słońce" autorstwa 

Jandy Nelson 
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przypadek różni się od brata, 

ponieważ ona dzięki temu 

odnajduje siebie. Książka pokazuje 

nam stratę, zdradę, kłamstwa oraz 

jak sobie z tym radzić. Nie brakuje 

również dowcipu. 

Moim zdaniem powieść prezentuje 

s i ę  w yb i t n i e  n i ep oz or n ie  

i tandetnie. Lecz tak bardzo różni 

się od innych. Historia wzbudza  

w czytelniku skrajne emocje. Jest 

jedną z najlepszych książek,  jakie 

przeczytałam kiedykolwiek  

w życiu. Słownictwo oraz styl 

autorki to po prostu mistrzostwo. 

Zgrabna, idealnie zarysowana  

i przemyślana fabuła chwyta za 

serca. Nie wspominając już  

RECENZJA  
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o wątku artystycznym, który nawet 

w tych naprawdę opornych, 

otworzy drogę do wyobraźni. 

Ks iążka  je s t  ded ykowana  

młodzieży, ale moim zdaniem 

może przeczytać ją każdy, gdyż 

każdy wyniesie z niej coś 

ciekawego. 

Podsumowując "Oddam ci słońce" 

to lekka książka, napisana 

wspaniałym językiem oraz 

wdzierająca się w pamięć na 

d ł u g i e  l a t a .  T o  l e k t u r a 

n a s z p i k o w a n a  z a p a c h a m i  

z dzieciństwa każdego z nas. 

Naprawdę warta przeczytania oraz 

polecenia. 

Anna Dalidowicz, 

1a LO 



 

 

 Tchnienie Boga, czy-

li?… 

Pisarze Starego Testa-

mentu na określenie 

Ducha Bożego używa-

li terminu ‘ruah’, czyli 

tchnienie, powietrze, 

wiatr. Nikt z nas nie 

widzi wiatru, ale dzia-

łanie wiatru można 

poznać po skutkach, 

jakie on sprawia. 

Wiatr przesuwa chmu-

ry oraz porusza drze-

wami. 

Duch Święty, tak jak 

wiatr, jest niewidocz-

ny, nie można go za-

mknąć w żadnym po-

mieszczeniu ani zmie-

rzyć, a jednak działa.  

Tak samo oddech 

człowieka jest niewi-

doczny i ulotny, ale bez oddechu nie 

można żyć! Wiatr jako zjawisko at-

mosferyczne oznaczał zawsze potęż-

ną siłę, tchnienie zaś, czyli oddech, 

oznaczało życie. 

W Starym Testamencie  Duch Święty 

nie był jeszcze znany jako osoba. Jest 

to raczej tajemnicza moc Boża, którą 

posługiwał się Bóg w dziele stworze-

nia i zbawienia. Człowiek ulepiony  

z prochu żyje, ponieważ Bóg przeka-

zał mu swoje „tchnienie”. Ta moc 

Boża daje życie, ratuje i zbawia; dzia-

ła często poprzez ludzi, biorąc ich  

w posiadanie i uzdalniając do szcze-

gólnych czynów. 

O co chodzi z tą gołębicą? 

Źródłem przedstawiania Ducha Świę-

tego jako gołębicy są ewangeliczne 

opisy chrztu Chrystusa w Jordanie. 

Gwoli ścisłości Ewangelie nie mówią 

jednak, że Duch zstąpił na Jezusa ja-

ko gołębica, ale raczej porównują Je-

WIARA 
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 W tym wydaniu gazetki zajmiemy się 

postacią Ducha Świętego. Jest to 

niewątpliwie najbardziej tajemnicza 

Osoba Trójcy Świętej. Wciąż jednak 

pozostaje On na "uboczu" świadomości 

religijnej. Oto więc kilka faktów o Nim. 



 

 

go zstąpienie do lotu gołębicy: 

„Wtedy otworzyło się Mu niebo i zo-

baczył Ducha Bożego, który zstępo-

wał na Niego jakby gołębica”. Jedy-

nie Łukasz stwierdza nieco inaczej: 

„Duch Święty zstąpił na Niego w po-

staci cielesnej jakby gołębica”. 

Prawdopodobnie Ewangelistom cho-

dziło nie tyle o samego ptaka, co  

o jego sposób poruszania się. Niektó-

rzy widzą tu nawiązanie do opisu 

stwarzania świata z Księgi Rodzaju i 

zdania, że Duch Boży unosił się nad 

wodami. 

W wersecie tym czasownik „unosił 

s ię”   pochodz i  od  rdzenia 

‘haraf’ (krążyć, szybować), który opi-

sywał lot ptaka nad gniazdem i pi-

sklętami. Ten sam czasownik oznacza 

czynność orła, który unosi się na 

skrzydłach nad pisklętami w gnieź-

dzie, aby je zachęcić do lotu. Wybór 

takiego terminu z pewnością nie był 

przypadkowy. Duch Boży, czyli 

tchnienie Boga, unoszące się nad wo-

dami, to symbol roztaczania opiekuń-

czych skrzydeł nad stwarzanym świa-

tem, oznacza twórczą moc Boga, 

przygotowującą chaos do życia.  

W tym kontekście Duch Święty, zstę-

pujący jak gołębica na Jezusa, to znak 

inauguracji nowego stworzenia, któ-

rego Mesjasz napeł-

niony Duchem Świę-

tym, jest fundamen-

tem i twórcą. 

 

Eliza Kulak, kl. 1a LO 

WIARA 
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podniesieni na duchu. 

Powie ktoś, że to wszystko zbyt 

naiwne, by było prawdziwe. Zarówno 

osoby, jaki i Kościół jako 

w s p ó l n o t a  d z i a ł a m y  

w świecie, w którym 

działają siły przeciwne 

Bogu. Pokusy bywają 

spore. Kiedy im ulegamy, 

tracimy ducha, tego 

ludzkiego i tego 

Bożego. Być może 

najgroźniejszą ze współczesnych 

pokus jest próba całkowitej 

eliminacji świata duchowego. 

 

 Zmaganie o losy świata toczy się  

po pierwsze  w ludzkich sercach. To, co 

na zewnątrz, jest tylko pochodną tego, 

co dzieje się we wnętrzu człowieka. Od 

tego czy panuje tam duch, czy zaduch, 

zależy wszystko.  

Eliza Kulak, kl. 1a LO 
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Jak można rozpoznać działanie 

D u c h a  Ś w i ę t e g o ?  J e g o 

"wykrywaczem" jest duch człowieka. 

Koniecznym zmysłem jest wiara, 

która potrafi dostrzegać głębszy 

wymiar rzeczywistości. Św. Paweł 

pisze o "światłych oczach 

serca". Bez tego czułego 

" i n s t r u m e n t u " 

w s k a z y w a n i e  n a 

a k t y w n o ś ć  D u c h a 

Świętego będzie jak 

rozmawianie ze ślepym o 

kolorach. 

Nie ma On żadnego 

widzialnego obrazu, żadnej postaci. 

Jedynym jego obrazem jest człowiek 

przeniknięty Jego obecnością, 

uświęcony, uduchowiony - jednym 

słowem: święty. 

Przy czym świętość wcale nie 

oznacza bezgrzeszności, jakiegoś 

zimnego perfekcjonizmu czy 

anielskości oderwanej od materii. 

Ludzie święci chodzą twardo po 

ziemi, ale promieniują nieziemską 

duchową energią. W ich obecności 

chcemy być lepsi, czujemy się 

WIARA 
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Eager beaver - 

ktoś ciężko pracujący 

Every cloud has a silver lining - nie ma 

tego złego, co by na dobre nie wyszło 

At the drop of a hat - natychmiast  

All hands on deck - wszyscy na pokład 

See eye to eye - zgadzać się z kimś 

Bite the bullet - zacisnąć zęby 

Bite the dust - gryźć ziemię (zostać po-

konanym) 

In the trenches - mieć bezpośredni kon-

takt 

Out of the blue - niespodziewanie 

Throw in the towel - poddać się 

Down to the wire - w ostatniej chwili 

By degrees - stopniowo 

In the long run - na dłuższą metę 

All along - cały czas 

In the blink of an eye - w mgnieniu oka 

Back to the drawing board - zaczynać od 

początku 

 

Aleksandra Suszek, kl. 3a LO 

 

IDIOMS 

ARE  

USEFUL 
 

  

As You probably know most of 

young people are revising for their A-

levels currently.  The majority of 

them is going to take an English 

exam as they are convinced the lan-

guage will help them  find a well-paid 

and satisfying job. To my mind, they 

are right, because thanks to English 

we have a lot of opportunities, not 

only in the job market. That is why I 

have chosen  English idioms as a 

good revision before the exam. 

Idioms are  one of the most diffi-

cult section in English. For this rea-

son You should find this short list 

below useful both for written and 

spoken English. 

  

Z ŻYCIA 
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Kelner, proszę powiedzieć kucharzowi, 

że chciałbym poznać przepis na ten 

sos. 

- Tak panu smakuje? 

- Nie, szukam dobrego kleju do tapet. 

*  

Iluzjonista po swoim kolejnym 

numerze oznajmia widzom: 

- Teraz sprawię, że na waszych oczach 

zniknie jedna z obecnych tu kobiet. 

Nagle z ostatniego rzędu słychać męski 

głos: 

- Moja żona zgłasza się na ochotnika!  
* 

Facet w przedziale dłuższą chwilę przygląda się intensywnie 

towarzyszowi podróży, wreszcie stwierdza:  

- Wie pan, gdyby nie wąsy, wyglądałbyś pan wypisz wymaluj jak 

moja żona!  

- Przecież ja nie mam wąsów!  

- Ona ma...  
* 

Lekarz: Mam dla pana złe wieści. 

Pacjent: Czy może pan być delikatny? 

Lekarz: OK. Puk, puk! 

Pacjent: Kto tam? 

Lekarz: Rak wątroby  
 

 


