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Wywiad z Panem Michałem Fijałkowskim

   Pan  Michał  Fijałkowski  jest  nauczycielem
języka  niemieckiego  i  edukacji  teatralnej.  
W naszej  szkole pracuje od września bieżącego
roku. 

K:  Gdzie  i  od  kogo  usłyszał  Pan  o  naszej
szkole? Czy znał Pan wcześniej kogoś, kto się
tu uczył lub pracował?
MF:  O  Zośce  usłyszałem  po  raz  pierwszy  
w trakcie studiów z ust jej absolwentów, którzy
ówcześnie  studiowali  ze  mną  na  warszawskiej
Akademii  Teatralnej.  W  sumie  na  moim
i wyższym  roku  były  aż  trzy  takie  osoby;
nazwiska  dwóch  z  nich  wiszą  na  tablicy
zasłużonych  absolwentów  naprzeciwko  wejścia
do szkoły.

K:  Czego  spodziewał  się  Pan  przychodząc  
do naszej szkoły?
MF:  Oprócz  oczekiwań  związanych  stricte  
z  zainteresowaniami  teatralnymi  spodziewałem
się spotkać ciekawe i ambitne osoby, z pewnością
różnorodne, ciekawe świata i  o zróżnicowanych
opiniach.  Wcześniej  nie  uczyłem  w  placówce
publicznej,  chociaż  sam  właśnie  takie  szkoły
ukończyłem, stąd też spodziewałem się znaleźć  
w szkole przypominającej w pewien sposób moje
własne liceum.

K:  Jak  w  Pana  opinii  nasi  uczniowie  radzą
sobie z Pańskim przedmiotem, czyli językiem
niemieckim?
MF: Pracuję z uczniami dość krótko i trudno mi
stwierdzić, czy dokonali oni postępów. Niestety,
na temat podejścia do tego przedmiotu nie mam
za  wiele  do  powiedzenia.  Poza  nielicznymi
wyjątkami uczniowie Zośki traktują  drugi język
obcy  jako  zło  konieczne,  postrzegają  ten
przedmiot jako przysłowiową zapchajdziurę i nie
starają  się  czerpać  z  niego korzyści.  Wybierają
często  niemiecki,  gdyż  zetknęli  się  z  tym
językiem w gimnazjum - stąd wiedzą, że łatwiej
będzie  im się  prześlizgnąć  przez trzyletni  kurs,
nie  przykładając  się  do  nauki.  
Spotykam  się  również  w  Zośce  z  bardzo
negatywnymi  ocenami  niemieckiego,  nie  tylko
zresztą ze strony uczniów, ale także 

pracowników.  Stereotypowo  niemiecki
postrzegany  jest  w  Polsce  jako  język  bardzo
brzydki i nieprzyjemny - no cóż, „beauty is in the
eye  of  the  beholder”  („piękno  jest  w  oku
patrzącego”),  jak  mówi  przysłowie,  chociaż  
w tym wypadku należałoby odwołać się raczej do
zmysłu słuchu. Moi znajomi z innych krajów, np.
z Indii,  Malezji  czy Australii,  zaskakiwali  mnie
niekiedy opiniami, że w ich krajach niemiecki ma
z  kolei  opinię  języka  miękkiego  albo  nawet
uroczego.

K: Co Pan może powiedzieć o naszej szkole po
pół roku pracy w niej?
MF: Muszę na początku zastrzec, że moje zdanie
opiera się głównie na wrażeniach z lekcji, których
dotyczyło  poprzednie  pytanie.  Jestem  ogólnie
rzecz  biorąc bardzo  zdziwiony takim ospałym  
i  mało ambitnym podejściem do nauki,  chociaż
mogę  mówić  jedynie  z  perspektywy  własnego
przedmiotu.  Przecież  w  dzisiejszych  czasach
znajomość  języków  obcych  jest  czymś
praktycznie  powszednim,  a  korzyści  z  tego
wynikające  są  oczywiste.  Mam  wrażenie,  
że  uczniowie  nie  dostrzegają  tego  potencjału,  
a  przecież  w  przyszłości  czeka  ich  olbrzymia
konkurencja,  szczególnie  w  Warszawie.
Zakładanie, że coś jest mi w życiu niepotrzebne
w tak młodym wieku jest dla mnie również czymś
niepojętym - to tak, jakbyśmy z góry wiedzieli,  
co nas spotka w całym długim życiu. 

K:  Wiem,  że  zna  Pan  dobrze  angielski  
i  niemiecki,  co  pozwala  na  pracę  
w  korporacjach  na  wysokich  stanowiskach.
Dlaczego wybrał Pan jednak pracę w szkole?
MF:  Poza tymi  dwoma językami  znam jeszcze
kilka  innych,  oczywiście  na  zróżnicowanym
poziomie. Z korporacjami zetknąłem się  jeszcze
w  czasie  studiów,  kiedy  prowadziłem  w  nich
zajęcia z języka czeskiego, jako lektor z ramienia
szkół  językowych.  Praca  w  korporacji,  jak
stwierdzono,  była  marzeniem  pokolenia
wcześniejszego  od  mojego,  chociaż  oczywiście
w każdym czasie ludzie mają różnorakie ambicje.
Do  mnie  jednak  ta  forma  pracy  nigdy  nie
przemawiała  i  ciężko  byłoby  mi  odnaleźć  się  
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w środowisku moich byłych uczniów z korporacji
jako ich współpracownik. Czasami jakiś instynkt
podpowiada nam, co jest dla nas dobre, a co nie.
Tak jak nigdy nie czułem się  dobrze w murach
siedzib  korporacyjnych  w  warszawskim
Mordorze, tak świetnie pamiętam uczucie,  jakie
towarzyszyło  mi  po  mojej  pierwszej
przeprowadzonej lekcji w szkole. Praca z chętną
do  nauki  młodzieżą  potrafi  być  bardzo
satysfakcjonująca, a kontakty i  więzi,  jakie się  
z nimi zadzierzga, trwają niekiedy całe życie. Do
tej  pory moi  byli  uczniowie  utrzymują  ze  mną
kontakt i  mam świadomość,  że moja obecność  
w ich życiu nie była jedynie bierna, że potrafiłem
ich  zainspirować  do  czegoś  zupełnie  nowego  
(i  nie  mówię  tu  jedynie  o  znajomości
niemieckiego).  
Zawód  nauczyciela  wiąże  się  oczywiście  
z  pewnymi  poświęceniami,  przede  wszystkim
natury  finansowej  -  pensje,  jak  wiadomo,  są
bardzo niskie, i na tym polu od lat niewiele się
zmieniło,  chociaż  cały  pozostały  świat  podążył
naprzód... Może też  dlatego bycie nauczycielem
przez  wiele  osób,  w  tym  głównie  uczniów,
postrzegane  jest  jako  życiowa  przegrana,  bycie
looserem, na zasadzie „jesteś nauczycielem, bo  
w życiu nie udało ci się nic innego osiągnąć”. Nie
sądzę,  aby był to częsty przypadek; wiele osób,
które znam, zrezygnowało z dobrze płatnej pracy
w różnych  przedsiębiorstwach  dlatego,  iż
odnalazło przyjemność w przekazywaniu wiedzy
(wiem i  szanuję  to,  że  wielu  młodym  osobom
może nie mieścić się to w głowie. Pewnie kiedy
sam  byłem  uczniem,  myślałem  w  podobny
sposób). Mimo że nauczyciele godzą się na niskie
pobory,  potrzebują  niezmiennie  szacunku  dla
wykonywanej  przez  siebie  pracy  i  to  stanowi
w dzisiejszych czasach problem.

K:  Czy  jest  coś,  co  chciałby  Pan  przekazać
naszym uczniom?
MF:  Dając  jakiekolwiek  rady  uczniom  zawsze
będę  brzmiał  jak  stary  zrzęda,  ale  trudno.
Nawiązując  do  tego,  co  zostało  powiedziane
wcześniej,  chciałbym podkreślić,  jak ważne jest
znalezienie  i  wydobycie  z  siebie  motywacji.
Dlatego z pewnością warto rano zwlec się z łóżka

do szkoły na czas, mimo że nam się dziś bardzo
nie  chce.  Warto  sobie  nie  odpuszczać,
potraktować  siebie  samego  czasami  ostrzej,
rozwijać samodyscyplinę: z takiego podejścia do
życia  i  otoczenia  już  wkrótce  będziemy  sami
czerpać  satysfakcję.  Warto  również  uważać  na
lekcjach i wynieść z nich jak najwięcej - kto wie,
jaka konkretna informacja może nam się w życiu
przydać,  a  jaka zainspiruje  nas  do  czegoś,  co  
w  przyszłości  okaże  się  dla  nas  najważniejsze.
Sam  niejednokrotnie  i  z  zaskoczeniem
stwierdzam, że ciągle powracam do wiadomości
nabytych  w  szkole,  a  zaległości  intelektualne
nadrabiam  po  dziś  dzień.  Nawet  na  lekcjach
języka  obcego  nabywamy  przecież  wiedzę
ogólną,  która  z  pewnością  przyda  nam  się  
w życiu -  aby brać  bierny bądź  czynny udział  
w dyskusji  o  zakorzenionej  w  historii  polityce,
planować  przyszłe  podróże  bądź  po  prostu
zabłysnąć  w  towarzystwie  (i  tym  samym
przychylnie  nastawić  do  siebie  otoczenie).
Ignorancja naprawdę nie jest czymś atrakcyjnym
w  dorosłym  życiu,  odwrotnie  niż  w  czasach
szkolnych. Wciąż  słyszę  od uczniów, że rzeczy,
które  im  tłumaczę,  są  do  życia  zbędne,
tymczasem bez znajomości historii  i kultury nie
można zrozumieć otaczającego nas świata. Pewne
sprawy po prostu akceptujemy, nie zadając sobie
pytania,  dlaczego  wyglądają  one  właśnie  tak,  
a  nie  inaczej.  Kto  wie,  dlaczego  siedziby Unii
Europejskiej  znajdują  się  m.in.  w  Strasburgu?
Skąd  swoją  nazwę  wzięła  strefa  Schengen?
Dlaczego rozbudowane o usługę masaży i sauny
baseny  nazywamy  spa?  Albo  jaki  wpływ  na
historię Polski miała depesza emska? To przecież
wszystko bardzo ciekawe pytania i  poznając na
nie  odpowiedzi  możemy  czerpać  ogromną
satysfakcję.  Jednak,  jak  kończył  każdą  swoją
powieść  francuski  pisarz  Stendhal,  dodam  na
samym końcu - to the happy few…

K: Dzi ękuj ę za rozmowę.

Rozmawiała: Krystyna Derda 
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Magia świąt

   Już miesiąc przed świętami w sklepach pojawiły się
choinki, światełka i Mariah Carey. To wszystko sprawia,
że  człowiek  zaczyna  myśleć  o  tym,  że  już  niebawem
wszystkie ciocie, wujkowie i kuzyni zjadą się do jednego
domu,  gdzie  odprawią  swoje  rytuały.  
W  moim  domu  święta  zawsze  wyglądają  podobnie,
tradycyjnie.  Jest  piękna  choinka  z prezentami,  które
zostawił  Mikołaj,  jemioła,  pod  którą  ciocia  czyha  na
najmłodszych  członków  rodziny  i  stół  zastawiony
miliardem (a nie tylko dwunastką) potraw. Choć  w ten
sposób  opisana  świąteczna  atmosfera  nie  wygląda
przyjaźnie,  w  rzeczywistości  potrafi  udzielić  się
wszystkim. Dzięki niej w ciągu tego jednego dnia w roku
jesteśmy w stanie ścierpieć tę czasem aż nader przyjazną
ciżbę ludzką, jaką jest nasza własna rodzina. Jednak czy
to jest w porządku? Otóż nie. Jak powszechnie wiadomo,
święta powinny być czasem miłości, dawania i czerpania
przyjemności z obecności bliskich. Jednak, gdy się nad
tym zastanowić, jest to na ogół pusta zasada. Próbujemy
raczej przetrwać święta, niż się nimi cieszyć. Dlaczego?
Wielu  ludzi  twierdzi,  że  to wina komercji.  Święta  nie
mają  nic  wspólnego  z  bliskością,  a  jeszcze  mniej  
z religią, ponieważ centra handlowe i media sprawiają, że
już  jako  małe  dzieci  zaczynamy  je  kojarzyć  przede
wszystkim  z  Mikołajem  z  reklamy  Coca-Coli,
wyprzedażami  i  iluminacjami,  a nie  z  narodzinami
Chrystusa. Właśnie z tego powodu, nawet jako dorośli
ludzie,  po  raz  tysięczny  oglądamy  „Kevina  samego  
w domu”, a nasz własny dom rozbrzmiewa piosenkami
takimi jak „Last Christmas”, czy „Snow is falling”. Gdzie
podziały  się  rozmowy  przy  stole,  tradycyjne  kolędy  
i Pasterka? Dla nich nie ma już miejsca.  Obecne święta
są  bardzo  męczące.  Kojarzą  się  z  ogromem  pracy  
w kuchni,  sklepowymi  kolejkami i  sprzątaniem, a cała

„magia  świąt”  sprowadza  się  do  marketingowej
otoczki.  Pamiętam,  że  jako  mała  dziewczynka,
choć  już  zaczynałam  nasiąkać  tymi
„współczesnymi”  świętami,  uwielbiałam  Boże
Narodzenie  ze  względu  na  ludzi,  których  wtedy
widziałam. Miałam wokół siebie najbliższych i to
oni stanowili  dla mnie wtedy tę  magię.  Uważam
jednak, że to nie same centra handlowe wpłynęły
na  zmianę  mojego postrzegania świąt.  Kiedyś  to
rodzice dbali o to, by moje święta były rodzinne,
by  prezenty  były  ich  najmniej  istotną  częścią,  
a  najważniejszą  rodzina.  Dziś,  gdy  jestem  już  
w zasadzie dorosła, sama muszę o to dbać. Jednak,
jak większość ludzi w moim wieku, rzadko o tym
pamiętam. Wbrew pozorom stworzenie magii świąt
samodzielnie  jest  bardzo  trudne.  Nie  wystarczy
przedmiot  –  potrzebna  jest  miłość,  cierpliwość  
i przede wszystkim czas, a tego my – młodzi nie
mamy. Nie mamy czasu dbać o innych. Świat gna,
a my razem z nim. Potrzebujemy więc gotowców,
czegoś  zastępczego  i  znajdujemy  to  w sklepach  
i  mediach.  Wygląda  więc  na  to,  że  prawdziwe
święta z góry stają się niemożliwe, bo przecież nie
zatrzymamy  świata.  Lecz  czy  na  pewno?  Może
wcale nie trzeba wielkich świąt  i  ogromu czasu?
Może święta nie muszą być wcale wielką imprezą 
z tłumem ludzi? Może wystarczy to,  o czym już
wielu  zapomniało?  Bo  przecież  to  jedno  słowo
pokrzepienia podczas łamania się opłatkiem może
ogrzać  czyjeś  zamarznięte  serce,  zapełnienie
pustego  miejsca  przy  stole  niespodziewanym
gościem  może  odmienić  czyjeś  życie,  a  jeden
najdrobniejszy  dobry  uczynek  zaczarować  świat
bardziej,  niż  nawet  najwspanialszy  gadżet  pod
choinką…

Krystyna Derda 

Bombka z włóczki Potrzebne materiały:
- styropianowa kulka
- kolorowa włóczka, sznurek  lub mulina
- igła i nitka 
- wstążka
- nożyczki
- klej (najlepiej uniwersalny)

Ozdoby świąteczne

Mimo że za oknem nie widać jeszcze śniegu, to już z pewnością większość z nas czuje zbliżającą się magię
świąt. Właśnie teraz nadszedł czas, kiedy coraz więcej czasu spędzamy w domu oraz na zakupach, aby przygo-
tować się do pamiątki Bożego Narodzenia.  Często wydajemy pieniądze na nowe ozdoby choinkowe i nie  
tylko. Czasami jednak warto trochę zaoszczędzić i zapewnić sobie zajęcie, jakim jest robienie ozdób, a które
później  powodują  większy  uśmiech  na  naszej  twarzy,  ponieważ  są  zrobione  właśnie  przez  nas.  ☺ 
A to są jedne z wielu pomysłów, które można wykorzystać:

https://miastodzieci.pl/zabawy/bombki-z-kolorowej-wloczki/
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Co trzeba zrobić:
Smarujemy  klejem  jedną  stronę  styropianowej
kulki  i  stopniowo owijamy włóczką,  kiedy doj-
dziemy mniej więcej do środka kulki, odcinamy
włóczkę. Później robimy to samo z drugiej strony,
tak żeby zostało trochę miejsca ‘’na środku’’ kul-
ki. Tam możemy przykleić wstążkę, a wystające
jej  resztki  zawiązać.  Na  koniec  przewlekamy  
nitkę przez igłę i na czubku bombki przyszywa-
my sznurek. I gotowe  ☺, możemy wieszać wła-
snoręcznie zrobioną bombkę na choince.

Bombki z żarówki

Potrzebne materiały:
- zużyte żarówki
- farby akrylowe
- sznurek
- klej płynny np.: do decoupage
- różne materiały na ozdoby np.: wata, kolorowy 
sznurek, wstążka, bibuła itp.

Co trzeba zrobić:
Na początek należy zmieszać trochę kleju z farba-
mi i nałożyć  jedną  warstwę  lub więcej tak, aby
nie prześwitywało. Później, po wyschnięciu ma-
lujemy  żarówkę  według  własnego  pomysłu,  
np.: tak jak na zdjęciu można namalować twarz
pingwinka lub Mikołaja  ☺.  Potem możemy do-
kleić więcej ozdób. Na koniec do gwintu żarówki
przywiązujemy sznurek i w ten sposób otrzymu-
jemy oryginalną bombkę na choinkę ☺.  

Ozdoba z suszonych owoców

Potrzebne rzeczy:
- goździki
- suszony owoc np.: pomarańcza
- sznurek lub wstążka

Co trzeba zrobić
W pokrojoną  w plasterek ususzoną  pomarańczę
wbijamy goździki  (jak na zdjęciu), a następnie  
robimy dziurkę i zawiązujemy sznurek i gotowe,
mamy ładną bombkę o pięknym zapachu ☺. 

Ozdoba z kapsli

Co potrzebne:
- kapsle od butelki
- sznurek lub wstążka
- klej np.: super glue 
- markery permanentne 
- jakieś ozdoby np.: sznurek, mulina, guzik itp.

https://miastodzieci.pl/zabawy/swiateczne-bombki-z-
zarowek-recykling/

https://www.chatelaine.com/living/homemade-
christmas-tree-ornaments/

https://kobietamag.pl/jak-zrobic-latwe-
swiateczne-ozdoby-nasz-diy-przewodnik/
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Szablony życzeń:

Bożonarodzeniowych

W dniu Pańskiego Narodzenia Wam kochani ślę życzenia
Niech Bóg miłością swą was oblecze i trzyma nad Wami pieczę

A opłatek bielusieńki niech nam przypomina, że narodził się Jezus malusieńki.

W ten magiczny czas Bożego Narodzenia składamy Wam gorące życzenia
Świąt spędzonych w gronie bliskich, upominków od Mikołaja dla wszystkich 

Choinki pachnącej, zielonej pięknie przystrojonej
Wspólnego kolędowania i wesołej pasterki do rana

A dwudziestego piątego i dwudziestego szóstego- wypoczynku udanego.

Noworocznych

W chwili gdy stary rok w nowy się zmienia życzę Wam 
Aby spełniły się wszystkie Wasze noworoczne postanowienia

Ponadto zdrowie, szczęście i same pomyślności niech w Nowym Roku w Waszym życiu gości.

Gdy przychodzi Nowy Roczek i brakuje mu już kroczek
Ja wysyłam Wam życzenia

Zdrowia, szczęścia, powodzenia.

Klaudia Tembłowska-Surowiecka

Co trzeba zrobić:
W przypadku kiedy robimy - tak jak na zdjęciu -
bałwanka - należy skleić ze sobą 3 kapsle. Rysu-
jemy markerami buzię i guziki. Następnie przy-
klejamy wstążkę  między ‘’głową  a  brzuchem’’
bałwanka, a na nią guzik. Na koniec, aby powie-

sić  bałwanka, od zewnętrznej  strony naklejamy
sznurek  i  możemy już  powiesić  własnoręcznie
zrobionego bałwana ☺.

Klaudia Tembłowska-Surowiecka
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Sztuka wprowadzania dobrych nawyków

Zbliża się Nowy Rok, czyli czas, w którym wiele
osób decyduje  się  podjąć  jakieś  postanowienia,
aby poprawić swoją jakość życia, zdrowie, relacje
z innymi lub zdobyć nowe umiejętności. Wiemy
jednak, że często deklaracje typu: „Od Nowego
Roku zaczynam regularnie ćwiczyć, jeść zdrowiej
i więcej się uczyć” trwają bardzo krótko i po kil-
ku tygodniach wracamy do stanu sprzed postano-
wienia. Co więc możemy zrobić, żeby nasze zało-
żenia stały się nawykami? 

1.  Zachowaj  równowagę  -  zastąp złe  nawyki
dobrymi
Jeśli codziennie po powrocie do domu grasz go-
dzinami  na  komputerze  lub  przeglądasz  media
społecznościowe to znaczy, że wyrobiłeś w sobie
nawyk,  który  jest  przyjemny,  ale  niekoniecznie
zdrowy. Próbując pozbyć się tego przyzwyczaje-
nia z dnia na dzień, tworzysz w swoim codzien-
nym życiu puste miejsce, przez co bardzo możli-
we, że szybciej wrócisz do swojego poprzedniego
planu dnia. Zamiast tego postaraj się przeprogra-
mować swój umysł i ciało na nowe zajęcie: sport,
spacery, czytanie książek – coś, co lubisz, a jed-
nocześnie jest dla ciebie dobre.

2. Postaw na dobrą organizację czasu
Często wydaje się nam, że nie mamy na nic cza-
su, ale okazuje się, że czasu mamy dużo, a jest on
źle  zorganizowany,  albo przepełniony rzeczami,
które są nam zbędne lub czynnościami, podczas
których możemy robić coś jeszcze. Na przykład:
jeśli  w  ciągu  swojego  dnia  nie  masz  czasu  na
przeczytanie  książki,  ale  dojeżdżasz  do  szkoły
komunikacją miejską, to możesz wykorzystać ten
czas właśnie na czytanie, a nie na np. słuchanie
muzyki. 

Możesz także planować sobie czas wolny na naj-
bliższe dni, zapisując na kartce rzeczy, które da-
nego dnia musisz zrobić. Wprowadź do swojej li-
sty kolory, za pomocą których odróżnisz od siebie
rzeczy, które koniecznie musisz zrobić w danym
momencie od tych, które mogą chwilę zaczekać.
Spróbuj  także wyznaczyć  sobie  konkretną  ilość
czasu na wykonanie danej czynności i postaraj się
go pilnować. 

3. Posprzątaj w swoim otoczeniu
Znasz to uczucie zaraz po posprzątaniu lub prze-
meblowaniu  twojej  przestrzeni,  kiedy  czujesz
przypływ nowej energii i większą motywację do
pracy? Właśnie o to chodzi. 
Gdy w twoim domu zapanuje porządek,  lepiej  
w nim wypoczniesz.  Spróbuj  pozbyć  się  przed-
miotów, które nie odpowiadają  już  twojemu gu-
stowi,  wywołują  negatywne  emocje  lub  są  
w złym stanie, a zamiast nich umieść rzeczy, przy
których będziesz czuć się dobrze, np. rośliny. 

4. Oddziel miejsce do pracy, od miejsca na od-
poczynek
Od dawna wiadomo, że nie powinno się w tym
samym  miejscu  pracować  i  odpoczywać.  Jeśli
uczysz się leżąc na łóżku, twój mózg pracuje bar-
dziej ospale, ponieważ kojarzy łóżko z miejscem
do odpoczynku i snu. Jeśli oddzielisz od siebie te
dwie  przestrzenie,  będziesz  pracować  szybciej  
i bardziej wydajnie. 

Paulina Piecuch
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Zuzanna przeprowadza się  do  nowego miasta,  
w którym dostaje pracę w Biurze Przesyłek Nie-
doręczonych: w miejscu, do którego trafiają tysią-
ce przesyłek i listów, z których większość nigdy
nie dotrze do odbiorców ze względu na np. błąd
w adresie.  Ta  sama historia  miała  czekać  listy,
które przychodziły do Biura co roku w okresie
świątecznym: jeden w błękitnej, drugi w seledy-
nowej kopercie, gdyby nie to, że młodą kobietę
bardzo zaintrygował upór tych dwojga ludzi, któ-
rzy stale od trzydziestu ośmiu lat piszą do siebie,
mimo że nie otrzymują żadnej odpowiedzi. Posta-
nawia przeczytać listy i pomóc Tekli i Gasparowi,
ale musi się pospieszyć, ponieważ  oboje zaczęli
już tracić nadzieję. W realizacji planu pomaga jej
starsza koleżanka z pracy - Milena. 
Czy kobietom uda się doprowadzić do świątecz-
nego cudu?

"Biuro przesyłek niedoręczonych" to niesamowi-
cie wciągająca książka pełna bardzo ciekawych
zbiegów okoliczności, ze wspaniałą i wciągającą
fabułą oraz niesamowitymi bohaterami, sprawia-
jąca, że robi nam się cieplej na sercu nawet w naj-
chłodniejsze dni.
Nie jest to typowa, pełna oklepanych schematów
historia cukierkowej miłości, ale opowieść z bar-
dzo mądrym przesłaniem. Opowieść o wytrwało-
ści,  która zaczyna graniczyć  z szaleństwem, po-
nieważ  nawet  po prawie  40 latach oczekiwania
bohaterowie wciąż wierzą, że ich Wigilijny cud  
w końcu się spełni. O ogromnej samotności, którą

często  ukrywamy pod warstwą  sarkazmu i  tym
samym zrażamy do siebie jeszcze bardziej innych
ludzi, aż w końcu pojawi się ktoś, kto postanowi
odszukać drugie dno i poznać nas takimi, jakimi
jesteśmy naprawdę. O decyzjach, których boimy
się podjąć, bo obawiamy się konsekwencji, a na
które to niedługo może być za późno.
Każdy bohater tej książki posiada swój indywidu-
alny,  mocno dopracowany rys psychologiczny -
zaczynając od głównej bohaterki, Zuzanny, która
przeprowadza się  do innego miasta,  aby zacząć
pracę w budynku pełnym różnych historii spisa-
nych na kartkach papieru, ponieważ ona sama nie
była w stanie zakończyć jednej z takich historii;
poprzez jej jednonogiego sąsiada, który nienawi-
dzi  ludzi,  ale kocha orchidee; aż  po właściciela
kawiarni,  w  której  Zuzanna  je  śniadania  przed
pójściem do pracy. Każdy z nich został ukształto-
wany  przez  swoją  przeszłość  i  wyznaje  inne  
wartości, ale wszyscy są cudownie wielowymia-
rowi.
Podsumowując: powieść Nataszy Sochy to niesa-
mowita  historia,  która  wspaniale  wpasowuje  
się w obecny nastrój, kiedy wszyscy zaczynamy 
powoli  odczuwać  atmosferę  Świąt  Bożego  
Narodzenia.

Paulina Piecuch 

Źródło:  mój autorski blog http://otwarte-wrota.blogspot.com

„Biuro przesyłek niedoręczonych”- Natasza Socha

"Są godziny, które wloką się w nieskończoność, godziny nudne i bardzo do siebie podobne.
Wypełniają poszczególne dni, miesiące i wreszcie lata. Ale są też godziny pełne emocji, poszarpane,

gwałtowne, które nie wiedzieć czemu kończą się szybciej niż inne."
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Jak to łatwo powiedzieć!

Może morze może, a może morze nie może.
                                   *
Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu.
                                   *
W trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny, a trzy byczki znad Trzebrzyczki 
z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki.
                                   *
Z czeskich strzech zeszło Czechów trzech.
                                   *
Raz w szynelu się zaszywszy, w biegu szybszym wyszły trzy wszy, a gdy wszy się dogoniwszy, bieg w szynelu 
stał się szybszy.

Źródło: internet Wyszukała :UK

   Przed świętami dobrze pomóc innym. Dzięki akcjom organizowanym przez naszą szkołę jest to
łatwiejsze.  Już  06.12  od  godz.  14:30  będzie  trwał  maraton  pisania  listów Amnesty  International
połączony z koncertem „Noise for human and peace”.  Osoby wolące spokojniejsze zajęcia mogą
wziąć udział w corocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 13.01. Chętni mogą także
oddać zagubione monety na Górę Grosza.

Krystyna Derda 

Uśmiechnij się, proszę! 

WOLONTARIAT

WARS I SAWA

W tym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do
programu WARS i SAWA, warszawskiego 
systemu wspierania uzdolnionych. Certyfikat 
przyznawany jest na czteroletni okres realizacji 
szkolnego programu wspierania uzdolnionych. 
W tym numerze gazetki chcielibyśmy 
przedstawić uzdolnionych uczniów LXXXVI 
Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu 
„Zośka”, którzy zostali wybrani zgodnie z 
zasadami tego programu na początku tego roku 
szkolnego.

Za osiągnięcia artystyczne:
Filip Leszkowicz 2b 
Milena Kwiatkowska 3a
Mikołaj Aleksandra Cherek 3c

Z najwyższą średnią:
Natalia Walczak 2a
Paulina Cielecka 2b
Mateusz Przybycin 2c

Za działalność społeczną i wolontariat:
Małgorzata Łabuz 2d
Sandra Połeć 2d
Krystyna Derda 3a

Wyróżniający się w innych dziedzinach:
Kamila Bryśkiewicz 2c (wybitne osiągnięcia 
sportowe w akrobatyce sportowej)
Paulina Piecuch 3a (laureatka I miejsca 
Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu 
i Zarządzaniu Karierą Zawodową)
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