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Zimowe IO w Soczi 
 Nasi faworyci wytrzymali presję! Mamy już cztery 
złote medale, wierzymy że nie będą one ostatnimi na 
tych igrzyskach. str.7 

 
 

  
 

 Wycieczka do Warszawy 

 5 grudnia 2013 roku gimnazjaliści wyruszyli na 
wycieczkę do Warszawy. Celem naszej wyprawy było 
zwiedzanie Zamku Królewskiego, wizyta w Centrum 
Nauki Kopernik oraz obejrzenie filmu „Thor”. str.11 
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KALENDARIUM 
 
 
01.01. - Nowy Rok 
06.01. - Trzech Króli 
08.01. - Dzień Sprzątania Biurka 
09.01. - Dzień Ligi Ochrony Przyrody 
11.01. - Dzień Wegetarianina 
21.01. - Dzień Babci 
22.01. - Dzień Dziadka 
24.01. - Światowy Dzień Środków     
 Masowego Przekazu 
25.01. - Dzień Sekretarki 
26.01. - Dzień Celnika 
31.01. - Dzień Przyjaciela 

04.02. - Dzień walki z rakiem 
08.02. - Dzień bezpiecznego Internetu 
09.02. - Dzień pizzy 
14.02. - Walentynki 
15.02. - Dzień Prawosławnej Młodzieży 
16.02. - Dzień poczty polskiej 
17.02. - Dzień kota 
21.02. - Dzień języka Ojczystego 
22.02. - Dzień ofiar przestępstw 
23.02. - Dzień bez łapówki 
27.02. - Tłusty czwartek 
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Horoskop 
 

 Baran - w tym roku będziesz mieć potężne wsparcie planet , 

więc bądź spokojna/y o swoje oceny i relacje z rodzicami. 

Byk - zaczniesz wykorzystywać swoje artystyczne zdolności , 

a znajomości , które zawrzesz w tym roku zmienią się w 

przyjaźnie na całe życie. 

Bliźnięta  - kilka spraw nie ułoży się po twojej myśli , ale 

głowa do góry , niedługo będzie lepiej! 

Rak - przed tobą mnóstwo pracy. Nauczyciele nie dadzą ci 

spokoju. Lepiej weź się za naukę i ogranicz imprezy. 

Lew - ten rok będzie spokojny. Poznasz ludzi , którzy będą 

odbierać na tych samych falach co ty. 

Panna - nie będzie łatwo , bo w tym roku  los rzuci ci pod nogi 

wiele przeszkód , ale dzięki swojemu uporowi pokonasz je 

wszystkie. 

Waga - w nowym roku złagodniejesz i pokażesz światu swoje 

bardziej ludzkie oblicze , a może nawet przygarniesz 

zwierzaka. 

Skorpion - pokonasz lenistwo i podejmiesz się 

odpowiedzialnych zadań. Znajomi nie będą mieli dla ciebie 

zbytnio czasu. 

Strzelec - odkryjesz w sobie twórcze talenty , będziesz dużo 

imprezować. Nie zabraknie ci entuzjazmu. 

Koziorożec - będziesz mieć dużo swobody. Żadnych pretensji 

ani zakazów ze strony rodziców. 

Wodnik - będziesz musiał/a zawalczyć nie tylko o oceny , ale i 

o pozycję towarzyską w swojej paczce. 

Ryba - to będzie wyjątkowo udany rok. Dopisze ci zdrowie , 

humor , kondycja , bo wreszcie zapałasz miłością do sportu. 
E.W.    
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Choinka 

 
 24.01.2014r. w naszej szkole odbyła się choinka 
noworoczna. Na ten dzień zostało zaplanowanych wiele 
atrakcji. Pierwszym punktem zabawy były wybory Miss i 
Mistera balu. Wybrana wcześniej para z każdej klasy 
wzięła udział w rywalizacji. Zabawę poprowadziła 
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Angelika 
Igańska. Konkurencje wymagały m.in. : ciekawego 
przebrania, pomysłowego zaprezentowania się 
zgromadzonym, umiejętności tanecznych a także 
logicznego myślenia i inteligencji. Zmagania oceniało jury 
w składzie: p. Katarzyna Sadowska, p. Agata Malinowska  
oraz Magdalena Zieniuk. Zwyciężyła para reprezentująca 
klasę IA. Miss została Natalia Szyszko, natomiast 
Misterem Grzegorz Leoniuk. Po zmaganiach 
konkursowych rozpoczęła się dyskoteka. Dodatkową 
atrakcją dnia była kawiarenka 
zorganizowana przez Samorząd 
Uczniowski. Każdy mógł nabyć 
różnego rodzaju ciasta oraz napoje, a 
co najważniejsze spędzić trochę 
czasu w miłej atmosferze. Oprócz 
tego młodzież mogła skorzystać z 
wyśmienitego obiadu, specjalnie na tę 
okazję przygotowanego przez szkolną 
kuchnię. Zabawa trwała do wieczora      i była okazją do 
wspólnej zabawy, spotkań i rozmów całej społeczności 
szkolnej. 
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  Baśnie muzyki  

 romantyzmu 

 

 Prowadzenie – Anna 
Kisielewska 
Instrumenty – flet, skrzypce, 
kontrabas, pianino elektryczne. 

    Audycja jest częścią cyklu koncertów 
zapoznających młodzież z epokami muzycznymi. 
Po baroku („Zacznij od Bacha”) i epoce klasycznej 
(„Klasycyzm zawsze w modzie”) kolejnym okresem 
jest romantyzm. Muzyka tego czasu zaprowadziła 
uczniów w krainę baśni. Kompozytorzy, podobnie 
jak i przedstawiciele innych dziedzin sztuki – 
malarze i poeci, zaczęli wówczas sięgać do podań i 
legend ludowych. Stały się one tematami utworów 
muzycznych, literackich, oraz malarskich dzieł 
sztuki. W twórczości romantyków dominuje 
tajemnicza atmosfera pełna czarów i 
nadprzyrodzonych zjawisk. Rzeczywistość miesza 

się z fantazją. Zaprezentowano 
fragmenty baletów „Jezioro Łabędzie” i 
„Dziadek do orzechów” P. 
Czajkowskiego, oraz tematy ze słynnej 
„Szecherezady” M. Rimskiego-
Korsakowa. 
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Humor 
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór Polski? Pyta 
nauczyciel. 
- Nie wiem.  
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?  
- Nie pamiętam  
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz 
zdać maturę?  
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. 
 

Pani pyta Jasia: 
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy 
Missisipi? 
- Missisipi. 
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest 
dłuższa? 
- O sześć liter. 
 
Starszy gość na emeryturze miał problemy ze słuchem. W końcu 
trafił na lekarza, który bardzo mu pomógł. Miesiąc później facet 
wraca do lekarza na kontrolę. Lekarz mówi: 
- Pański słuch jest w znakomitej formie. Pańska rodzina musi być 
bardzo zadowolona, że znowu pan słyszy.  
Facet na to: 
- Och, jeszcze im nie powiedziałem. Po prostu siedzę i słucham 
rozmów. Już trzy razy zmieniałem mój testament! 

 

Rozmawiają dwie sąsiadki.  
- Mój mąż  jest jak  słońce... 
- Co ty opowiadasz? Po tylu 
latach małżeństwa? 
- Ano, tak. Jak zajdzie 
wieczorem do knajpy, to 
dopiero rano z niej wychodzi 
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Wycieczka do Warszawy 
 
5 grudnia 2013 roku 
gimnazjaliści wyruszyli na 
wycieczkę do Warszawy.  
Wzięli w niej udział uczniowie 
klasy IIIA, IIIB, i IIIC. 
Opiekunkami grupy były 
wychowawczynie: pani Anna 
Moczulska, pani Agnieszka 
Malinowska i pani Marta 
Senczyno. Celem naszej 
wyprawy było zwiedzanie 
Zamku Królewskiego, wizyta 

w Centrum Nauki Kopernik oraz obejrzenie filmu „Thor” w 
technologii 3D. Podczas zwiedzania Zamku Królewskiego 
mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę z zakresu polskiej historii, 
wysłuchać wielu ciekawostek dotyczących prywatnego życia 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także podziwiać 
wytworne wnętrza i dzieła sztuki. Centrum Nauki Kopernik to  
miejsce, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Najciekawsze było to, że wszystkiego można było dotknąć, 
obejrzeć, powąchać i własnoręcznie przeprowadzić 
doświadczenie. Film natomiast pozytywnie wszystkich 
zaskoczył. Opowiadana historia była zajmująca, gra aktorska 
świetna, a efekty specjalne powalające. Do Siemiatycz 
wróciliśmy przed północą, ale mimo późnej pory i zmęczenia 
rozstaliśmy się w wyśmienitych humorach. 
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Mikołajki 
 

6 grudnia obchodzimy Mikołajki, czyli dzień świętego Mikołaja. 
Współcześnie, z okazji Mikołajek, 

najczęściej rodzice lub opiekunowie 
podrzucają prezenty dzieciom, choć nie 

rzadko także ludzie w różnym wieku 
(dorośli, młodzież, dzieci) obdarowują 
się nawzajem. Zazwyczaj są to drobne 
upominki lub słodycze. Święty Mikołaj 

za naszą wschodnią granicą nazywany 
jest Dziadkiem Mrozem i odwiedza dzieci dopiero w Nowy 

Rok. W nocy z 5 grudnia na 6 grudnia podkłada się prezenty 
pod poduszkę, w buciku lub 

umieszcza się je w dużej skarpecie. 

 BOŻE NARODZENIE 

          W  Wigilię Bożego Narodzenia  
chrześcijanie siadają razem przy 
rodzinnym stole, na którym czeka 
dwanaście potraw. Zaprasza się 
czasami na nią, oprócz krewnych, 

osoby mieszkające samotnie. Stół przykrywa się białym obrusem, 
przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, a pod nim kładzie  się 
siano dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże 
Dziecię. Zwyczajem jest również, że przez cały wigilijny dzień 
obowiązuje post ścisły. Także w czasie Wigilii serwuje się wyłącznie 
potrawy postne. W Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca 
przy stole wigilijnym jest bardzo znany. Pozostawiając wolne 
miejsce przy stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, 
którzy nie mogą świąt spędzić z nami. W Polsce wieczerze wigilijną 
rozpoczyna się, gdy na niebie ukazuje się pierwsza gwiazda. Po 
wieczerzy śpiewa się kolędy i obdarowuje podarkami.                                                                                
K.W. 
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Sylwester  &  Nowy Rok 
 

         Według kalendarza gregoriańskiego 
sylwester obchodzony jest  31 grudnia, zaś 
kalendarz juliański wskazuje nam, że święto to 
wypada trzynaście dni później, czyli 13 stycznia. 
Ostatni dzień w roku pozwala wszystkim hucznie 
się bawić. Nazwę tej uroczystości zawdzięczamy  
Sylwestrowi I, papieżowi z Rzymu. Sylwester I  
urodził się w 2 połowie III wieku, a zmarł 31 
grudnia 335 roku. Sylwester I był papieżem od 31 
stycznia 314r. do 31 grudnia 335r. Nowy Rok 
obchodzony 1 stycznia (14.01 w kalendarzu 
juliańskim) jest dniem wolnym od pracy i nauki. 
Nowy Rok najczęściej jest witany fajerwerkami. 

CIEKAWOSTKA: Chińczycy obchodzą swój 
Chiński Nowy Rok organizując huczne parady i 
marsze, w pierwszym kwartale roku 
gregoriańskiego. 

               M.D.                                                                                               
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Wiadomości Sportowe                                      

  
    Witam wszystkich miłośników sportu. Mamy okres 
zimowy, a więc dominują sporty zimowe. W tym 
sezonie w bardzo dobrej dyspozycji są nasi 
skoczkowie. Liderem Pucharu Świata jest Kamil 
Stoch. Swoją świetną dyspozycję udowodnił  na 
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich stając już 
dwukrotnie na najwyższym stopniu podium. 

     Jak zwykle możemy być dumni z Justyny 
Kowalczyk, która jest w czołówce Pucharu Świata i 
wielokrotnie stała już na podium. Polska królowa 
śniegu nie zawiodła nas także w Soczi. Na swoim 
koronnym dystansie została mistrzynią olimpijską. 

    Wielkim zaskoczeniem jest również olimpijskie 
złoto naszego panczenisty Zbigniewa Bródki. Polski 
łyżwiarz szybki wygrał na swoim koronnym dystansie 
1500  metrów z Holendrem o 3 tysięczne sekundy!  
                                                                                  

                                                                                  K.W. 
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