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Styczeń ‘08 

Wycieczka do Malborka i Olsztyna podczas ferii zimowych w ramach projektu  
„To lubie…’ 



Historia o Nowym Roku 
Dawno, dawno temu, gdy nie istniały 
jeszcze Kauflandy, ale były już Bie-
dronki w Królestwie Elfów był zimny 
zimowy dzień. Od rana padał bardzo 
intensywnie śnieg. Królestwo wygląda-
ło jakby było opuszczone. Król nie był 
w stanie znieść tej ciszy. Po dłuższej 
chwili wpadł na znakomity pomysł. 
Zawołał wszystkich swoich poddanych 
gości. Ogłosił znakomitą ideę. Posta-
nowił, aby 31 
grudnia każdy 
wybrał się na 
nocne polowa-
nie. Wszyscy 
słysząc to 
pobledli ze 
strachu i naro-
bili w 
spodnie…, 
ponieważ 
kiedyś nie było 
majtek, a 
nawet jak były 
to nikt ich nie 
nosił. 
Poddani oraz 
goście zebrali 
się na dzie-
dzińcu zamku 
o godzinie 
2000. Król dał znak rozpoczęcia polo-
wania. Wszyscy ruszyli w stronę lasu. 
Zwierzyna tej nocy była bardzo płocha 
i zachowywała się nienaturalnie, a co 
za tym idzie trudno było coś upolo-
wać. Nie którzy mieli dziwne przeczu-
cie i uważali, że coś się dzisiejszej 
nocy wydarzy. Przez to w lesie pano-
wał totalny chaos. Zbliżała się godzina 
2400. Kiedyś nie było zwyczaju zabaw 
sylwestrowych, dlatego też nikt się z 

tego powodu nie bawił. Nagle w lesie 
rozległ się niesamowity krzyk. Wszy-
scy udali się w kierunku rozchodzenia 
się przerażającego dźwięku. Każdy był 
przekonany, że ktoś upolował zwierzę. 
Jednak na miejscu Elfy przeżyły szok. 
W gęstwinie krzaków leżało niemowlę, 
które dorastało w niesamowitym tem-
pie. Jednak wyglądało zupełnie ina-
czej niż pozostali. Dlatego postępowa-

no z nim 
bardzo 
ostrożnie. 
Nagle  dziec-
ko przemówi-
ło: „ Ja je-
stem Nowy 
Rok. Urodzi-
łem się przed 
chwilą, ale 
moje życie 
trwa tylko 
rok, dlatego 
tak szybko 
dorastam. W 
nocy 31 grud-
nia umrę aby 
ponownie 
narodzić się 
1 stycznia. 
Kto z rado-

ścią oczekuje moich narodzin i bawi 
się z tego powodu będzie miał szczę-
ście przez cały nadchodzący rok”. 
Od tej pory co roku w królestwie z 
tego właśnie powodu odbywała się 
wielka impreza, która z reszta prze-
trwała aż do dziś. 



Święto Trzech Króli 
Kościół katolicki obchodzi 6 stycznia 
uroczystość Objawienia Pańskiego, 
czyli tzw. Święto Trzech Króli: Kacpra, 
Melchiora i Baltazara. Są to imiona 
trzech Mędrców ze Wschodu, 
którzy przybyli by oddać po-
kłon nowonarodzonemu Dzie-
cięciu. Tradycja nie wyklucza, 
że otrzymali nadprzyrodzone 
objawienie, które pozwoliło 
im dostrzec w Nim Króla i 
Mesjasza. 
Tradycja każe nam dziś zna-
czyć drzwi naszych domów 
literami K†M†B†2008. Są to 
trzy pierwsze litery łacińskich 
słów „ Chrystus Mansjonem 
Benedicat” – niech Chrystus 
to mieszkanie błogosławi. 
Wedle innej polskiej interpretacji są 
to pierwsze litery imion Mędrców. 
Święto to kończy trwające od Wigilii 
obchody święta Bożego Narodzenia. 

 
WYDARZENIA ROKU 
*Polska Ukraina wygrały organizację 
Euro 2012 
*Przedterminowe wybory do parla-
mentu utworzenie nowego rządu 
*Zamach na polskiego ambasadora w 
Iraku 
*Awans Polaków do Euro 2008 
*Sklonowano zarodki ssaka naczelne-
go 
 
Z KRAJU 
*Dymisja Leppera, ponowne powoła-
nie i ponowna dymisja 
*Polska w strefie Schengen 
*Niedoszły ingres abpa Wielgusa 

  
ŚWIAT 
*Katastrofa polskiego autokaru we 
Francji 
*Nowy sekretarz generalny ONZ 
*Wprowadzenie stanu wyjątkowego w 
Pakistanie 
 
SPORT 
*Kryształowa kula i mistrzostwo świa-
ta Adama Małysza 
*Wygrana Agnieszki Radwańskiej w 
WTA 
*Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie 
figurowym w Warszawie 



Stan wojenny 
Stan wojenny w Polsce (1981-83) 
forma dyktatury wojskowej wprowa-
dzono w nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 przez władze polityczne kraju. 
Administrowany przez Wojskową Ra-

dę Ocalenia Narodowego (przew. gen. 
Wojciech Jaruzelski); ograniczono 
podstawowe prawa obywatelskie, 
internowano działaczy Solidarności, 
zawieszono lub rozwiązano organiza-
cje społeczne( związki zawodowe) 
stosowano represje wobec przeciwni-
ków politycznych. Opór społeczeństwa 
( strajki i demonstracje) łamano siłą z 
użyciem broni ( kopalni „ Wujek”) 
pomocy represjonowanym udzielał 

kościół katolicki oraz organizacje mię-
dzynarodowe . W grudniu 1982 stan 
wojenny został  zawieszony, a w lipcu 
1983 odwołany. 
Skutki: 

-żywność na kartki; 
-godzina policyjna od 22 do 6; 
-puste sklepy; 
-cenzura korespondencji; 
-strajki-ofiary śmiertelne, kontrola, 
przepustki, zastraszanie społeczeń-
stwa, przerwanie nauki na uczelniach 
wyższych; 
-militaryzowanie zakładów pracy. 



Ferie 
Narciarskie ski - safari w Górach Szu-
mawskich 
 
Lipno - Loucovice: miejscowość rekre-
acyjna położona w paśmie Gór Szu-
mawskich na granicy czesko - nie-
miecko - austriackiej. Przepiękne 
krajobrazy, w pobliżu znakomicie przy-
gotowane, różnorodne trasy i wyciągi 
dostosowane do potrzeb każdego 
narciarza. Położenie geograficzne 
umożliwia jazdę na nartach w dwóch 
krajach podczas jednego wyjazdu. 
Zakwaterowanie: 
Hotel "LEŚNA KARCZMA" w miejsco-
wości Loucovice położony około 1 km 
od Lipna i 13 km od przejścia granicz-
nego Studanky (czesko - austriackie-
go) . Pokoje 2, 3, 4 osobowe, wszyst-
kie z łazienkami. Hotel posiada re-
staurację, salę konferencyjną, bar z 
kominkiem. 
Program: 
Doskonalenie jazdy na nartach pod 
opieką wychowawców, konsultacje 
instruktorów: 
w Austrii: Sternstein (1125 m n.p.m.) 
wyciąg krzesełkowy i orczykowy, stok 
sztucznie dośnieżany, ratrakowany, 
dla zaawansowanych;  
Hochficht (1358 m n.p.m.) - 8 wycią-
gów narciarskich w tym trzy wyciągi 
krzesełkowe, snow-park; stoki ratra-
kowane, dośnieżane;  
w Czechach: - kompleks Kramolin 
(930 m n.p.m.) - 1 wyciąg krzesełkowy 
2 -osobowy Lipno Express o dług. 
1837 m oraz 4 wyciągi orczykowe, 
trasy zjazdowe o długości od 100 m 
do 830 m, snow-park; Wycieczka 
autokarowa do Czeskiego Krumlowa - 
perły południowych Czech, wpisanego 

na listę Światowego dziedzictwa UNE-
SCO, 2 wejścia do Aquaparku w Lip-
nie, dyskoteki i konkursy z nagrodami. 
Wyżywienie: 
-trzy posiłki dziennie w restauracji 
hotelowej,  
-pierwsze świadczenie - obiad w dniu 
przyjazdu,  
-ostatnie świadczenie - obiad + suchy 
prowiant na drogę.  
-W przypadku całodziennego wyjazdu 
na narty - lunch-pakiet zamiast kola-
cji, wieczorem obiad. 
 
Piękna Góra k. Gołdapi 
Miłośnikom białego szaleństwa Pięk-
na Góra oferuje:   
Cztery wyciągi narciarskie:   
orczykowy - przy trasie zjazdowej o 
długości 550m,  orczykowy - przy tra-
sie zjazdowej o długości 350m,  wy-
ciąg niskiego prowadzenia przy trasie 
zjazdowej o długości 200m,  wyciąg 
niskiego prowadzenia przy trasie zjaz-
dowej o długości 200m (przy Zajeź-
dzie Pod Piękną Górą)  przy dobrych 
warunkach śniegowych funkcjonuje 
piąta trasa zjazdowa (650m).  Ponad 
2000 m tras narciarskich o różnej 
skali trudności dla początkujących i 
zaawansowanych  Trasy narciarskie 
oświetlone, sztucznie dośnieżane, 
utrzymane ratrakiem  
Informacje o miejscowości: 
Okolice Gołdapi z wysokimi wzgórzami 
morenowymi wzgórz Szeskich osiąga-
ją wysokość 309 m. n.p.m. Lasy i 
jeziora są bardzo atrakcyjne turystycz-
nie. Pagórkowaty teren i najczęściej 
bardzo mroźna, długa, śnieżna zima 
stwarzają dogodne warunki do upra-
wiania narciarstwa nizinnego ("Bieg 
Jaćwingów"). Na południe od miasta - 
w rejonie Pięknej Góry - zlokalizowane 
są trasy narciarskie, wyciąg, tor sa-
neczkowy.  



CERA 
Rodzaje cery: 
Kto chce właściwie pielęgnować twarz 
musi dokładnie poznać swoją skórę.. 
W razie problemów z ustaleniem ro-
dzaju cery, warto pójść do kosmetycz-
ki celem prawidłowej jej oceny. Roz-
różniamy cerę suchą, tłustą, miesza-
ną oraz wrażliwą. Tzn. cera normalna 
jest obecnie rzadkością.  
 
Cera sucha: 
Skóra sucha jest cienka, wrażliwa i 
delikatna. Łatwo się łuszczy i podraż-
nia. Często ma skłonność do rozsze-
rzonych naczynek krwionośnych. Pie-
lęgnacja takiej cery polega na myciu 
jej dwa razy dziennie delikatnym że-
lem i przegotowaną wodą. W lecie 
trzeba ją chronić przed słońcem uży-
wając kremów z SPF15 lub SPF20. W 
zimie natomiast należy ją zabezpie-
czać przed wiatrem i mrozem dobrym 
kremem ochronnym. Na co dzień 
wskazane jest używanie odpowiednio 
dobranych, delikatnych kremów. Wła-
ściwy krem to taki, który nie podraż-
nia skóry i nie daje uczucia pieczenia. 
Skóra skóra i wrażliwa źle toleruje 
nadmiar kosmetyków i częste ich 
zmiany, czyli tzw. eksperymenty na 
własnej twarzy. 
 
Cera tłusta: 
Cera tłusta występuje najczęściej w 
okresie dojrzewania, ale spotykamy ją 
również u osób dorosłych. Jest lśnią-
ca, ma rozszerzone pory oraz zaskór-
niki otwarte i zamknięte. Nawet u 
kobiet dojrzałych pojawiają się na niej 
zapalne grudki pospolicie zwane 
pryszczami. Cera taka źle toleruje 
mleczka kosmetyczne i nadmiar kre-

mów. Najlepiej pielęgnować ją prepa-
ratami beztłuszczowymi typu emulsja 
lub żel oraz tonikami. Nie należy jej 
wbrew pozorom zbyt często myć w 
ciągu dnia, bo to pobudza pracę gru-
czołów łojowych.  
 
Cera mieszana: 
To najczęściej spotykany rodzaj cery. 
Pielęgnowanie jej jest trudniejsze niż 
każdego innego rodzaju. Czoło, nos, 
broda to tzw. partie łojotokowe z 
wszystkimi cechami cery tłustej, nato-
miast skóra na policzkach jest sucha i 
często wrażliwa. W związku z tym cera 
mieszana wymaga dwutonowej pielę-
gnacji - innej w partiach środkowych i 
innej na policzkach. Należy ją myć 
delikatnym środkiem myjącym, na 
policzki nakładać krem, natomiast 
czoło, nos i brodę przecierać jedynie 
płynami do twarzy. 
 
Cera tłusta wrażliwa. 
Odmianą cery tłustej jest cera tłusta 
wrażliwa. Skłonna do podrażnień i do 
przesuszania mimo łojotoku. Posiada 
cechy cery tłustej w postaci zaskórni-
ków, rozszerzonych porów i zmian 
trądzikowych. Po umyciu łuszczy się, a 
po paru godzinach już błyszczy. Taka 
cera wymaga szczególnej pielęgnacji.  
 
W następnym numerze gazetki dowie-
cie się jak należy pielęgnować po-
szczególne typy cery metodami domo-
wymi.  
 
Wera, Ola, Gienia 



Info ze szkoły 
Rocznica wprowadzenia stanu wojen-
nego 
14 grudnia w naszej szkole odbyła się 
kolejna sesja popularnonaukowa 
zorganizowana przez Pana Andrzeja 
Mocarskiego. W sposób bardzo szcze-
gółowy została przedstawiona sylwet-
ka kapelana kobiet internowanych - 
księdza Aleksandra Smędzika, był on 
gościem uroczystości. Oprócz kapłana 
przybyły także kobiety internowane, 
przedstawiciele związków zawodo-
wych, obecni byli także przedstawiciel 
kuratorium oświaty i urzędu miasta. 
Uczestnictwo w żywej lekcji stanowi 
świetne uzupełnienie tradycyjnych 
lekcji. Wiedza przekazywana w ten 
sposób nie jest zawarta w podręczni-
kach historii. Sesja została wzbogaco-
na krótką częścią artystyczną przygo-
towaną przez uczniów naszego li-
ceum. Bardzo udane przedsięwzięcie. 
 
 
Próbne matury... 
Dzięki wspaniałomyślności Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej maturzyści 
będą mogli przystąpić do kolejnej 
próbnej matury. Po grudniowej próbie 
zorganizowanej w profesjonalny spo-
sób przez Wydawnictwo Operon i Ga-
zetę Wyborczą uczniowie mogli 
utwierdzić się w przekonaniu, że to 
właśnie ten, a nie inny przedmiot 
powinni zdawać na właściwym egza-
minie. Weryfikacja jest już za nami... 
OKE organizuje kolejny próbny egza-
min... Tym razem w marcu. Jest to 
bardzo dobry pomysł, gdyż pozwala 
na bieżącą kontrolę swojego stanu 
wiedzy i stopniową redukcję braków :) 
A czy Wy jesteście usatysfakcjonowa-

ni wynikami uzyskanymi w czasie tego 
testu? 
 
Rozpoczął się czas, który może uświa-
domić maturzystom, jak niewiele cza-
su zostało im do przygotowania się do 
egzaminu dojrzałości. Tak, to już tylko 
TRZY miesiące. Mianowicie przed 
nami studniówki, taka okazja jest 
niepowtarzalna, uroczystość ta ma 
miejsce tylko jeden jedyny raz w życiu. 
Chociaż podobno znane są przypadki 
osób, które tak rozsmakowały się w 
tej zabawie, że brały w niej udział 
dwu-, a nawet trzykrotnie (!!!). Rozpo-
częcie trzech miesięcy najbardziej 
intensywnej nauki powinno być i z 
całą pewnością będzie wyśmienitą 
zabawą... Zgodnie ze staropolską 
tradycją ceremonia zostanie rozpo-
częta klasycznym tańcem, jakim jest 
polonez.  
 
Żeby nie było jednak nazbyt różowo, 
warto wspomnieć, że podczas organi-
zacji nie udało się uniknąć drobnych 
zgrzytów. Przygotowanie takiego świę-
ta nie jest wcale rzeczą prostą i wy-
maga poświęcenia dużej ilości czasu. 
W czasie, gdy był pisany ten tekst, 
impreza była jeszcze przed trzeciokla-
sistami, a więc można mieć tylko na-
dzieję, że wszystko zakończy się bar-
dzo pomyślnie i impreza będzie nieza-
pomniana. 
 
Redakcja życzy wyśmienitej zabawy 
do białego rana. 



 
FLAGA 

 
 
 

ta flaga gdy powiewa 
to nieprzeciętna satysfakcja 

lata historii, lata nauki, 
lata tradycji i rozwoju sztuki. 

 
widząc ją na tle nieba 
ogarnia nas euforia 
cieszymy się krajem 

dziś jego dobra forma 
 

kolory dwa których widok dumą napa-
wa 

spójrzże oto nasze barwy narodowe 
dobrze wszystkim znane 

dla obywatela podstawowe 
 

ta nieprzeciętna magia 
ta radość i powaga 

gdy na wietrze na tle nieba widzisz 
piękną biel i dostojną czerwień 

 
to dwa poziome pasy 
a jakże symboliczne 
nadzieja bezkresna 

i krew polaków przelana 
 

wolności zwiastun 
co na wysokim maszcie się prze-

mieszcza 
krew za wolność przelana 

nadzieja... 
 

niepodległość i niezależność 
w tym także demokracja 
to także w dużej mierze 

jej zasługa - słuszna racja 
 

GODŁO 
 
 
 

orzeł biały 
dumny dostojny ptak 

spójże na to 
na czerwonym tle 

z rozpostartymi skrzydłami 
znak. 

 
on właśnie 

trzyma pieczę nad nami 
darzymy go za to szacunkiem 

na baczność stoimy 
przed jego obliczem 

oddajemy mu chwałę 
 

kolejny etap 
potężna jego krasa 

w koronie szczerozłotej 
kraj ubogaca 

blask bije od jego głowy nakrycia 
 

nadzwyczajne niepojęte piękno 
polepsza nasze życia 

dzięki niemu Polaka egzystencja lep-
sza 

okaz wyniesiony tak wysoko 
cieszy Polaka oko 

łączy naród w swej wzniosłości 
 

cudowny biały ptak 
uosobienie państwowości  

dla krajan jedności 



 
HYMN 

 
 
 

słowa pieśni tej 
co na duchu nas podtrzyma 

z końca osiemnastego wieku kunsztu 
wyżyna 

towarzyszy nam w chwilach 
pięknych i podniosłych 

 
zamierzchłe czasy 

choć dla wielu tak bliskie 
gdy kraj był zniewolony 

gdy polakom nie wolno było 
myśleć 

gdy dzień był za krótki 
gdy dłużył się bardzo 

 
hymnem swym Polacy 

nigdy nie gardzą! 
 

gdy pogrążeni w walce 
o wolny kraj własny 

narażali się tym 
których wąskie horyzonty 

 
skoro porażeni szablą wroga 

to po pieśń tę sięgać nie 
będą? 

 
próby odebrania tożsamości 

głupotą daremną 
 

i dzień święta nadchodzi 
w niepodległym niezależnym 

kraju 
rozbrzmiewa on Ci w uszach 

przyznaj! autentycznie się 
wzruszasz 

 trójkąt introdukcja 
 
 
 

trójkąt ten 
co naród w jedności trzyma 
prawdziwych patriotów łączy 
bez względu wiosna czy zima 

 
ludy wszelakich polski rejonów 

łączą się w szacunku 
dla pokoleń działań plonów 



Nasi nauczyciele w młodości 
 
Zgadnij, kto jest na zdjęciu! Zdjęcia przedstawiają naszych nauczycieli z lat mło-
dzieńczych ;) 
 

 
 
 

 
Powyższe zdjęcia przedstawiają jedną osobę, Kto to? ;P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy tym zdjęciu możecie mieć problemy, więc wam podpowiemy Pani *** ;P 
 



C.D. Nasi nauczyciele w młodości 
 
 
No to ciekawe, czy 
zgadniecie z tego zdję-
cia? ;) 
 

Humor 
Matka mówi do córek: 
- Oj, oj coś mi się wydaje, że macie 
złych mężów! Chyba ich sprawdzę. 
- Dobrze mamusiu! - odpowiedziały 
córki. 
Teściowa idzie do pierwszego zięcia, 
wchodzi do studni i krzyczy: 
- RATUNKU! NA POMOC! TOPIĘ SIĘ! 
Zięć przybiega, ratuje teściową, a ona 
mówi: - Dostaniesz nagrodę! 
Nazajutrz zięć patrzy, a tam FIAT 
126p z tabliczką, na której jest napi-
sane: 
- Kochanemu zięciowi - Teściowa! 
Idzie do drugiego, wchodzi do studni i 
krzyczy: 
- RATUNKU! NA POMOC! TOPIĘ SIĘ! 
Zięć przybiega, ratuje teściową, a ona 

mówi: 
- Dostaniesz nagrodę! 
Nazajutrz zięć patrzy, a tam także 
FIAT 126p z tabliczką, na której jest 
napisane: 
- Kochanemu zięciowi - Teściowa! 
Teściowa pewna siebie idzie do trze-
ciego, wchodzi do studni i krzyczy: 
- RATUNKU! NA POMOC! TOPIĘ SIĘ! 
Jednak zięć, zamiast pomóc, krzyczy: 
- To się top! 
Nazajutrz zięć patrzy, a tam nowiutki 
MERCEDES najnowszej klasy z 
wszystkimi bajerami i tabliczką: 
-KOCHANEMU ZIĘCIOWI - TEŚĆ! 
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