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W tym numerze:                str.      
Wydarzenia z życia szko-
ły, wycieczki i nie tylko... 

Carly Rae Jepsen - 
(ur. 21 listopada 1985) – ka-
nadyjska piosenkarka.     W 
2007 roku zajęła trzecie miej-
sce             w edycji Idola. 

Marcin Możdżonek to znany 
siatkarz... Chcesz poznać je-
go historię? Przeczytaj.. 

Wesołych, szczęśliwych, 
pełnych ciepła i radości 
 ŚWIĄT BOŻEGO NA-
RODZENIA życzy 
wszystkim nauczycielom, 
pracownikom szkoły, ro-
dzicom, kolegom i kole-
żankom cała społeczność 
uczniowska :) 
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Aby Święta były oryginalnymi dniami w roku, 
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem. 
By kolacja w Wigilię wniosła w serca spokój, 
a radość pojawiała się z każdym nowym brza-
skiem. 
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy, 
by spokojna przerwa ukoiła złość. 
By Sylwester zapewnił szampańską zabawę, 
a kolędowych śpiewów nie było dość!  
 
Wszystkim pracownikom naszej szkoły, rodzicom 
oraz uczniom najserdeczniejsze życzenia składa 
Redakcja gazetki „KONTAKT”. 
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Carly Rae Jepsen - (ur. 21 listopada 1985) – kanadyjska piosenkarka. W 
2007 roku zajęła trzecie miejsce w kanadyjskiej edycji Idola oraz wyruszyła 
z tym programem w trasę koncertową zatytułowaną Canadian Idol Top 3. 
Krótko po odpadnięciu z Idola podpisała kontrakt z wytwórnią Fontana i Ma-
pleMusic, dzięki którym 30 września 2008 roku wydała album Tug of War. 
Trzy lata później wydała singiel "Call Me Maybe", który został wydany przez 
604 Records i znalazł się na jej debiutanckiej mini płycie Curiosity, wydanej 
14 lutego 2012 roku. Kompozycja okazała się wielkim sukcesem komercyj-
nym, osiągając pierwszą pozycję w notowaniach Billboard Hot 100, Cana-
dian Hot 100, UK Singles Chart, ARIA Chart, You Tube 100 oraz Irish Sin-
gles Chart. W 2012 roku Jepsen podpisała kontrakt z wydawnictwem mu-
zycznym Interscope Records. 

J.M. 

Jepsen uczęszczała do Heritage 
Park Secondary School w Mis-
sion, w Kolumbii Brytyjskiej, 
którą udało jej się ukończyć. 
Następnie przed przesłuchania-
mi do Idola dostała się na Ca-
nadian College of Performing 
Arts w Victorii, w Kolumbii 
Brytyjskiej. Po zakończeniu to-
urnee z kanadyjskim Idolem 
Carly wróciła do Kolumbii by 
skupić się na pisaniu tekstów, 
nagrywaniu i kompletowaniu 
zespołu. Jej demo przyciągnęło 
uwagę, co poskutkowało podpi-
saniem wspólnej umowy z Sim-
kin Artist Management i Dexter 
Entertainment. Kontrakt z wy-
twórnią Fontana/Maple Music 
poprowadził ją do studia u bo-
ku Ryana Stewarta. 
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Sprawdź siebie!  
W.W.
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Skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki? 

Piękna góralska legenda mówi, że choinkę bożonarodzeniową 
zawdzięczamy... niedźwiedziowi. Gdy doszła do niego wieść      
o narodzeniu Jezusa, pobiegł czym prędzej do Betlejem. Martwił 
się tylko biedny miś, że nie miał dla Dzieciątka żadnego godne-
go prezentu. Postanowił ofiarować to, co było do zdobycia w le-
sie. Ułamał  piękną choinkę i powlókł za sobą. Po drodze prze-
chodził przez potoki, w których zamoczyły się gałązki drzewka, 
krople wody zamarzły na jego igiełkach i świeciły jak diamenty. 
Na gałęziach zasiadły ptaszki a niedźwiedź wszystko to zaniósł 
do szopki i przed Dzieciątkiem postawił. 

I od tej pory dzieci stroją choinki i wieszają na nich wszelkie świecidełka. 

Co wieszamy na choince? 

W wielu rejonach Polski zwyczaj ubierania choinki zadomowił się dopiero na początku 
XX w. Na choince nie może zabraknąć jabłek, bo właśnie te owoce były na owym bi-
blijnym drzewie, a ponadto jabłko symbolizuje zdrowie. Wśród iglastych gałązek wiją 
się łańcuchy słomkowe i bibułkowe, są pamiątką po wężu-kusicielu, oznaczają także 
więzy rodzinne, które podczas świąt są szczególnie silne. Gwiazda na szczycie drzewka 
symbolizuje gwiazdę betlejemską, która wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. 
Świeczki na gałązkach to jak okruchy ognia, który dawniej płonął w izbie przez całą 

noc wigilijną, aby przychodzące na ten czas dusze przodków 
mogły się ogrzać. Świeczki to także symbol światła Chrystusa. 
Choinki ubierano także w piernikowe figurki ludzi i zwierząt, 
lukrowane kolorowo, posypane makiem. Nie mogło zabraknąć 
oczywiście postaci Św. Mikołaja. Na choince wiesza się też 
błyszczące bombki o różnych kształtach, szklane figurki, cukier-
ki i ręcznie wykonane z papieru zabawki. 

Światełka elektryczne pojawiły się dopiero w Niemczech w 
1882 r. Pierwszą udekorowaną ozdobami i światłami choinkę 
ustawił w 1923 r. przed Białym Domem w Waszyngtonie prezy-
dent Calvin Coolidge. J. H. 
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Książka ,,Harry Potter i Czara Ognia” opowie wam     
o odwadze, magii, tajemnicach, odkryciach i rywali-
zacji. Podczas okropnych wakacji na Privet Drive po-
jawia się rodzina Weasleyów. Znikają razem z Har-
rym    i udają się na mistrzostwa świata w quidditchu. 
Harry i Ron mają po raz pierwszy okazję zobaczyć 
jak grają zawodowcy. Nagle, po meczu, na niebie po-
jawia się dziwny znak wskazujący na powrót Volde-
morta. 

W książce znajdziesz opowiastki Lamelii Szczęśliwej 
o szczęściu, samodzielności, cierpliwości, papugowa-
niu, obiecywaniu, kłamstwie, gadulstwie, uśmiechu, 
śmiechu i płaczu, marzeniach, porządku, szacunku, 
gościnności, kradzieży, uczciwości, pokoju, tolerancji, 
współpracy, miłości oraz naśladownictwie. W książce 
znajdziecie opowiastki o różnych ważnych i mniej 
ważnych, ale na pewno życiowych sprawach. 

M.G. i A.H. 
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L.J. 

stocking present angel  star 

Christmas tree 

Christmas song 
We wish you a Merry Christmas;  
We wish you a Merry Christmas;  
We wish you a Merry Christmas  
and a Happy New Year.  
Good tidings we bring to you and your kin 
Good tidings for Christmas and a Happy 
New Year.                                                    

To nowy dział naszej gazety. Będziemy w nim zamieszczać twórczość naszych 
szkolnych kolegów, poetów. Piękne wiersze pisane na różne okazje nie mogą leżeć 
w szufladzie. Chwalcie się swoją twórczością.  

Jesień 
Przyszła do nas pani jesień, 
Pełno liści nam przyniosła. 
W lasach dużo grzybów rośnie, 
Za to w sadzie - czerwone jabłka 
I gruszki żółto - zielone. 
Cieszą się dzieci, że nasza polska                   
złota jesień nadeszła. 

Czekamy na ko-
lejne utwory:) 

J. W. 
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 16 październik 
Uczniowie naszej szkoły pod opieką Pań: Joanny Hermanowicz, 
Eweliny Ogazy oraz Anny Rust uczestniczyli w przedstawieniu 
teatralnym. Spektakl w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru 
Edukacji odbywał się w Domu Kultury „Chemik”                            
w Kędzierzynie-Koźlu. Przybliżał uczniom problematykę 
powieści Edmunda Niziurskiego pt. „Sposób na Alcybiadesa”. 

Przepiękna scenografia i dynamiczna, przekonująca gra aktorów oraz duża dawka 
humoru zrobiły na dzieciach ogromne wrażenie. 

16 październik  
W tym roku przystąpiliśmy do programu edukacyjnego pod nazwą LEPSZA 
SZKOŁA. Skierowany jest on do nauczycieli i uczniów korzystających                
z podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Program LEPSZEJ 
SZKOŁY już od 10 lat pomaga w sprawdzeniu wiedzy uczniów. 

19 październik 
W tym dniu uczniowie klas szóstych wyjechali na 
wycieczkę do planetarum        w Chorzowie.Wycieczka 
miała na celu powtórzenie i utrwalenie wiedzy z działu 
astronomia.  

27 listopad 
 
27 listopada 2012 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Kon-
kursie Piosenki Ludowej „Śląskie Śpiewanie”. Uczennica klasy VIa, Katarzyna 

Kocur, zajęła 2. Miejsce w kategorii solistów. Grupa uczniów              
z klasy VIb, , swoją wiązanką pieśni śląskich wywalczyli 2. miej-
sce w kategorii zespołów wokalno-tanecznych. Reprezentanci 
klasy V, Agata Hajduk, Paulina Biber, Agata Kocur, Ola Wilk, Ka-
rolina Tomaszek, Oskar Kula, Paweł Bachen oraz Dominik Wal-
lus, zajęli miejsce 3.  

N.T. i J.J. 
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W.W. 
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Choinka... najczęściej zie-
lony, pachnący świerk, 
czasem kłująca jodła...  

 Jest nieomylnym znakiem nadchodzą-
cych świąt Bożego Narodzenia, uczestniczką 
Wigilii, świadkiem najpiękniejszych życzeń, 
strażniczką ukrytych pod nią prezentów, za-

słuchaną w śpiew kolęd... 

 Nie od razu były choinki 
 

Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Zanim nastała choinka jej funk-
cje pełniła jodłka lub podłaźniczka, czyli wierzchołek sosny, jodły lub świerku za-
wieszony na suficie. Gałązki miały chronić dom i jego mieszkańców od złych mo-
cy, zapewnić domownikom szczęście i dostatek. Tradycja bożonarodzeniowego 
drzewka pochodzi z terytorium Niemiec z około 700 roku n.e., symbolizować ono 
miało rajskie drzewo życia. Dopiero od przełomu XVIII i XIX w. zwyczaj ten roz-
przestrzenił się na kraje anglosaskie i - dzięki niemieckim imigrantom - dotarł do 
Stanów Zjednoczonych. 

J. H. 
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M.D. 

     Marcin Możdżonek jest siatkarzem. Obecnie gra w klubie  ZAKSA 
Kędzierzy-Koźle . Wcześniej grał w klubach AZS UWM Olsztyn i Skra 
Bełchatów, a również w reprezentacji Polski  . Gra na pozycji środkowe-
go i mierzy 202cm wzrostu, 104kg, nr na koszulce 18. 
 
Sukcesy klubowe: 
- 2 Wicemistrzostwa Polski 
- 3 brązowe medale z Mistrzostw Polski 
- 3 Puchary Polski 
- 3 złote medale z Mistrzostwa Polski 
- 2 srebrne medale z Klubowych Mistrzostw Świata 
- 1 brązowy medal Ligi Mistrzów 
- 1 srebrny medal w Lidze Mistrzów 
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„Baśniowe życie” 
Hans Christian Andersen urodził się w 1805 roku w Odense      
w Danii. Jego baśnie należą do największych skarbów literatu-
ry światowej.  

 
-Kto, jako pierwszy docenił twoje baśnie? 
-Był to mój dobry przyjaciel, słynny duński fizyk Hans Christian 

Oersted, on odkrył elektromagnetyzm. Pamiętam jak powiedział o 
mnie „O ile Improwizator uczyni go słynnym, o tyle baśnie uczy-
nią go nieśmiertelnym”. 
-Co możesz powiedzieć o swoich rodzicach? 
-Moja matka, Anna Marie Andersdatter, miała 30 lat, gdy się uro-

dziłem, a ojciec – 22. Byłem je-
dynakiem. Moi rodzice byli ubodzy. Tata był w armii napole-
ońskiej i zmarł w 1816 roku.  
Mama powiedziała mi, że ojca „zabrała Lodowa Pani”. Po 
tym wydarzeniu, zaczęła pracować, jako praczka, prała w lo-
dowatej rzece. Te wspomnienia opisałem w baśni „Była nic 
niewarta”. W 1818 roku mama wyszła za szewca.  
-Jak wspominasz szkołę? 
-Szkoła była nie do zniesienia, ponieważ dyrektor „wstrząsną 
moją duszą”, wtedy napisałem wiersz „Umierające dziecko” i 
odkryto we mnie pisarza.  
-Czy to znaczy, że w swoje baśnie, przelałeś swoje uczucia? 
-Tak, łatwo się zakochiwałem, ale nigdy tego nie odwzajem-
niono. Mimo to chciałem czuć się akceptowany oraz potrzeb-
ny. 
-Czy jesteś z siebie dumny? 
-Oczywiście, moje baśnie zna lub 

słyszało, każde małe dziecko. Bardzo mnie to cieszy, bo przecież 
minęło tak wiele lat, a ludzie je czytają. Myślę, że podobają się 
one, ponieważ są inne. 
-Dziękuję, za możliwość przeprowadzenia wywiadu. 
-Bardzo proszę. 

 

J. M 


