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Ferie zimowe tuż - tuż ! 

W każdym województwie ferie zimowe zaczynają się w innym terminie, u nas (na Śląsku) trwają od 

11 lutego do 24 lutego. Dzięki dwutygodniowej przerwie będziemy mogli choć na chwilę zapomnieć 

o nauce, wypocząć, zrelaksować się i... przygotować do kolejnego semestru. Jak każdy dobrze wie, 

ruch to zdrowie, niestety w zimne i mroźne dni nikomu nie chce się wychodzić na dwór. Marzymy 

tylko o piciu gorącej herbaty, leżąc w ciepłym łóżku. Ale nie! Nie jesteśmy niedźwiedziami 

zapadającymi w zimowy sen! ;) Dlatego, by nie zdobyć zbędnych kilogramów i poprawić kondycję, 

powinniśmy wykorzystać ten wolny czas miło i zdrowo. Życząc Wam dobrze i ciekawie spędzonych 

ferii, zachęcam do przeczytania umieszczonej poniżej miniankiety :D 

 

Jak jeździć, to tylko na… ? 

 sankach  14% 

 nartach  20% 

 łyżwach  42% 

 snowboardzie  24% 

Osobom, które wzięły udział w ankiecie, bardzo dziękujemy, a co do wyników - to podajemy je 

w procentach ( taka mała rozgrzewka przed kolejnym matematycznym konkursem). 



 

 

Anielskie sprawki 
18 grudnia nasza zaprzyjaźniona szkoła podstawowa obchodziła Dzień Anioła. Biało 
było na zewnątrz i wewnątrz SP30. Korytarzami przechadzały się anioły – wyższe 
i niższe, młodsze i starsze – a wszystkie przecudnej wprost urody! 

W piątkowy wieczór sala gimnastyczna utonęła w tajemniczym półmroku, by widzowie 
mogli chłonąć anielskie dźwięki oraz słowa kolęd i pastorałek śpiewanych przez 
„Talenciki” i „Dzieciaki” pod batutą pani Jolanty Jaskółki. Po ludzku, po anielsku i po 
diabelsku trzeba przyznać, że występ robił wrażenie. Raz refleksyjnie, raz skocznie; 
raz poważnie, raz na wesoło. Rewelacyjnym pomysłem 
był wroni akcent w wykonaniu grupy „Nie 
przeszkadzaj”. Pani A.Dermont – Brandys wie, jak 
wykorzystać czerń, gest i rytm. 

„Dwa – cztery” też tam było. W anielskie klimaty 
wnieśliśmy kreatywne czytanie fragmentu „Opowieści 

wigilijnej” Karola Dickensa dzięki ATT i energetyczną 

hiszpańską kolędę dzięki Septymie. Może w przyszłym 
roku sprowadzimy anioły do nas?  

Czy wiesz, że: 

- angelologia - to w religioznawstwie dział demonologii zajmujący się dobrymi duchami 

- anioł nie człowiek – to ktoś bardzo dobry, szlachetny, łagodny 

- anielskie włosie – to ozdoba na choinkę 

- anioł stróż - to potocznie opiekun 

- Anioł Pański – to modlitwa maryjna przypominająca o zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie 

 

- anioł morski - to ryba łącząca cechy płaszczek i rekinów, raszpla   
 

Artykuł przygotowany przez: 

Panią Agnieszkę Klar 



 

OKIEM PODRÓŻNIKA 

Lodowy świat w chińskim Harbin 

Harbin to miasto w północno-
wschodnich Chinach. Dawniej 
znajdowało się w rękach Rosjan, 
jednak po drugiej wojnie światowej 
stało się częścią Chin. Pamiątką 
rosyjskiego osadnictwa w Harbinie jest 
doroczny Międzynarodowy Festiwal 
Rzeźby Lodowej i Śniegu. Co roku 
w styczniu, podczas obchodów Święta 
Chrztu Pańskiego, prawosławni 
mieszkańcy miasta mieli w zwyczaju 
wznosić krzyże wykute w bryłach zamarzniętej wody z rzeki Sungari. Tradycja ta 
przetrwała do dnia dzisiejszego, ale w nieco innej formie, ponieważ przybrała 
charakter świeckiego festiwalu. Od 5 stycznia powstają tu imponujące lodowe zamki, 
pałace, azjatyckie pagody, egipskie piramidy, a także rzeźby (np. postaci z bajek 
Disneya). Repliki najpiękniej prezentują się nocą, kiedy zostają podświetlone 
kolorowym światłem.  

 

 

 

 

 

 

 

Paulinka 



 

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE 

Świątynia Wang w Karpaczu 

Kościół Wang został zbudowany na przełomie XII i XIII w. w południowej 
Norwegii, w miejscowości Vang, położonej nad jeziorem Wang 

(norw. Vangsmjösa) i stąd wywodzi się jego nazwa. Podobnych drewnianych 
świątyń zbudowano w tym okresie około 1000. Po dzień dzisiejszy zachowało 

się ich w Norwegii tylko 31 oraz jedna w Karpaczu Górnym. Konstrukcja kościoła 
wykonana jest bez użycia gwoździ, wszystkie połączenia zrealizowano przy 
pomocy drewnianych złączy ciesielskich. Wnętrze świątyni ozdobione jest 

oryginalnymi zdobieniami i rzeźbami. Bryła obiektu podczas prac 
konserwatorskich, zgodnie z XIX-wiecznymi trendami konserwatorskimi, uległa 

znacznej rozbudowie. Dobudowano też wysoką kamienną dzwonnicę, która 
chroni drewnianą świątynię przed wiatrem znad Śnieżki. Świątynia Wang znana 

jest szeroko, jako kościół szczęśliwych małżeństw. 

Paulinka 

Paulinka 



 

MUZYKA 

Festiwale 2O13  

 Open'er Festiwal  

Festiwal muzyczny, który odbywa się w Gdyni od 2003r. Sponsorem głównym tego festiwalu jest 
Heineken (producent piwa). W tym roku odbędzie się od 3 do 6 czerwca. Ogłoszonymi 
wykonawcami już są :  

Arctic Monkeys, Blur, Kings Of Leon, Queens of the Stone Age, Animal Collective, Disclosure, Maria 
Peszek, Tame Impala. 

Ceny biletów :  

  - karnet czterodniowy (03.07 – 06.07) - 470 PLN 

 - karnet czterodniowy + pole namiotowe 6 dni (02.07 – 07.07) - 550 PLN 

 - bilety jednodniowe – 189 PLN 

  

 Off Festival  

Festiwal o charakterze cyklicznym, obejmujący szeroko rozumianą muzykę alternatywną. Pierwsza 
edycja odbyła się 2006r. na terenie Mysłowic. Od roku 2010 festiwal odbywa się w Katowicach. 
Dyrektorem festiwalu jest były wokalista zespołu Myslovitz – Artur Rojek. W tym roku również się 
odbędzie, w dniach od 2-4 sierpnia. Już ogłoszono pierwszych artystów, są nimi : Deerhunter 
(amerykański zespół), Jens Lekman (szwedzki piosenkarz),  Metz, Merchandise oraz Laurel Halo 
(kanadyjskie trio).   

Hey wznawia trasę! Polski zespół rockowy już 9 lutego powraca 
do koncertowania. Podczas drugiej części trasy promującej 
album „Do Rycerzy, do Szlachty, do Mieszczan” muzycy 
odwiedzą 10 miast – w tym po raz pierwszy Sztokholm.  

Minerals zagrają na SXSW! Warszawski zespół Minerals został 
zaproszony do udziału w tegorocznym South by Southwest, 
który odbywa się co roku w Austin, w Teksasie. SXSW to jedno 
z największych wydarzeń kulturalnych na świecie, na którym 
spotykają się miłośnicy muzyki, filmu, gier i nowych technologii. 

Julka 



 

Proszę pana, tylko nie 820! Czyli o wizycie w Antyradiu... 

Czwartkowy poranek, 31 stycznia. Zwyczajny dzień – wydawało by się. Jednak nie dla 
wszystkich… Przedstawiciele mediów szkolnych wraz z fotoreporterką (niebanalne zajęcie 
fotografowania wszystkiego i wszystkich trafiło do Angeli Mrochen) i opiekunem 
(w inspirującej roli pogromcy zła Pan Witold Brandys) już zgromadzeni przed szkołą. 
Zniecierpliwieni ruszają na przystanek autobusowy.  Zmarznięci wsiadają do limuzyny 
(dla ciekawych – numer 20). Kierunek: Bytom dworzec. Dotarli! Ale Bytom nie był 
ostatecznym celem Wspaniałej Ósemki. Nagle, niczym spieszący na przekór wszystkim  
śnieżnobiały rydwan, z przestrzeni nieograniczonej wyłonił się ON… Autobus linii 820. Drzwi 
ledwo się otwierały, wszędzie mnóstwo ludzi (a podobno godzina szczytu już minęła ). Ale 
cóż im pozostało? Trzeba przetrwać. Nareszcie! Ich oczom ukazała się siedziba Antyradia 
(dla ścisłości – Katowice, ul. Mickiewicza). Zmęczeni i spragnieni ruszyli do stołówki. Chęć na 
herbatę ogromna, jednakże… herbaty brak. Za to kompot ukazał się ich oczom, któż by nie 
skorzystał… Co dalej? Ruszyli w nieznane. Na początek sala konferencyjna i krótka opowieść 
wicedyrektora katowickiego oddziału pracującego w dziale handlowym. Później zwiedzanie 
wszystkich kolejnych pomieszczeń. Nieśmiałe pytania, delikatne usmiechy i fantastyczna 
atmosfera. A na koniec wizyta u prezentara radia Planeta.fm (Antyradio i Planeta mieszczą 
się obok siebie) – Pana Damiana Majera. Ale to chyba jeszcze nie wszystko. Puk, puk 
w tajemnicze drzwi. Wpuści, czy też nie? A jednak. Oczom ich ukazała się Pani Mariola 
Matuszyk – osoba niebywała ze względu na swoje umiejętności, a także charakterystyczny 
głos. Koniecznie musicie dowiedzieć się o niej czegoś więcej: 

Ma niełatwy charakter, jest zdecydowana, nieco 
chmurna, zazdrosna, niestety pochopna w działaniu 
i brakuje jej cierpliwości. Zawsze potrzebuje celu, do 
którego będzie dążyć, bo przecież “życie bez jakiejś walki 
o coś to tylko pusta forma”. Ceni intelekt, a wiedzę 
traktuje jak majątek, docenia też błyskotliwość oraz 
umiejętność ciętej riposty. Na pytanie: jak przygotowuje 
się pani do prowadzenia programu radiowego? - 
odpowiedziała: w ogóle się nie przygotowuję. 
Przychodzę, siadam i prowadzę audycję. 

 

Niestety, czas nagli. Łezka się w oku kręci, trzeba 
odjeżdżać. Złociste rydwany czekają już na stacji. 
Ostatnie spjrzenie rzucone w pośpiechu na obiekt 
naszych westchnień. Żegnajcie! Ale kto wie…? Być może 
powrócimy tu kiedyś, na przykład jako nowi prezenterzy…  

Daria 



 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 

Koszykówka 

Marcin Gortat stracił pozycje w indywidualnych rankingach koszykarskiej ligi NBA, od kiedy 

trenerem jego Phoenix Suns jest Lindsey Hunter. Najwyżej plasuje się w klasyfikacji blokujących, 

gdzie po 48 meczach zajmuje 12. miejsce ze średnią 1,77. 

Piłka ręczna 

Interwencja bramkarza Vive Targów Kielce Sławomira Szmala w meczu z Bjerringbro Silkeborg 
została wyróżniona przez Europejską Federację Piłki Ręcznej wśród najefektowniejszych obron fazy 
grupowej Ligi Mistrzów. 

EHF wyróżniła na swojej stronie internetowej interwencję reprezentanta Polski w ostatnim meczu 
przed przerwą zimową. Chodzi o sytuację z 14. minuty meczu, kiedy bramkarz obronił silny rzut 
Denisa Kirkegaarda przy stanie 6:2 dla Vive. 

Hokej 

W samych superlatywach na temat Igora Zacharkina, który w duecie z Wiaczesławem Bykowem od 
sierpnia prowadzi hokejową reprezentację Polski, wypowiada się Marcin Kolusz. "Przyciąga do 
siebie ludzi" - opisał Rosjanina kapitan biało-czerwonych. W poniedziałek wraz z resztą kadrowiczów 
przechodził badania w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie przed turniejem 
Euro Ice Hockey Challenge, który w dniach 7-9 lutego zostanie rozegrany w Tychach.  

Skoki narciarskie 

Kadrowicze, którzy brali udział w Pucharze Świata w lotach w Harrachovie - Kamil Stoch, Maciej Kot, 
Piotr Żyła, Krzysztof Miętus i Dawid Kubacki - w środę trenować będą w Szczyrku, a dzień później 
pojadą do Willingen, gdzie w weekend na skoczni HS-145 zostaną rozegrane dwa konkursy PŚ 
(w sobotę drużynowy, a w niedzielę indywidualny). Do Niemiec ma się również udać Stefan Hula, 
który w niedzielę wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego w słoweńskiej Planicy. Pochodzący ze 
Szczyrku skoczek miałby pełnić rolę rezerwowego. 

Siatkówka 

Siatkarze Zaksy Kędzierzyn Koźle są na dobrej drodze do powtórzenia 
sukcesów sprzed 10 lat, kiedy to dwukrotnie wystąpili w turnieju 
finałowym Ligi Mistrzów. We wtorek zagrają pierwszy pojedynek 
ćwierćfinałowy z tureckim Arkas Izmir. To miał być polski bój o Final Four 
Ligi Mistrzów, ale dość nieoczekiwanie Skra Bełchatów nie stanęła na 
wysokości zadania. Wicemistrzowie kraju po wygranej w Izmirze 3:1, 
przed własną publicznością musieli uznać wyższość Arkasu Izmir, doznając 
porażki 2:3 i w złotym secie 12:15. I to Turcy po niespełna dwóch 
tygodniach wracają do Polski, by zmierzyć się z kolejnym przedstawicielem 
PlusLigi. 

Daria 
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Odrobina rozrywki :)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Pierwszy styl w sztuce średniowiecza. 
2.    Osad kryształków lodu. 
3.    Czyn obciążający nasze sumienie. 
4.    Skupisko ryb w morzu. 
5.    Pospolita ryba słodkowodna. 
6.    Zakład przemysłowy, w którym buduje się statki. 
7.    Lud podbity przez Krzyżaków. 
8.    Wielkie międzynarodowe zawody rozgrywane na zakończenie olimpiady.  

  

Hasło : ……………………..- ogród, miejsce przeznaczone do hodowli róż. 

Paulinka, 

Daria 

CYTAT DNIA: 

„Czas robi swoje. A Ty, człowieku?” 

Stanisław Jerzy Lec 


