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Kochani Czytelnicy! 

Przed nami upragniony czas 
odpoczynku i regeneracji-czyli 

ferie zimowe. Pamiętajmy 
jednak, by spędzić go 

bezpiecznie, bo czas ferii zimo-
wych to fajna zabawa, kto bez-
piecznie się bawi w kłopoty nie 

wpada. 
Wszystkim naszym uczniom 

życzymy radosnych, białych i 
przede wszystkim bezpiecznych 

ferii. 
Wszyscy zadowoleni, uśmiech-

nięci i wypoczęci z nową energią 
wracamy do szkoły 28 stycznia 

2019 roku. 
      Redakcja  
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W tym numerze między
innymi: 

• Jeszcze 
bożonarodzeniowo – 
str. 2 

• Top 10 miejsc na ferie 
– str. 3 

• Przepis na ciasteczka 
– str. 4 

• Premiery filmowe w 
styczniu – str. 4 

• Muzyczne gwiazdy na 
polskich scenach -  
str. 5 

• Ferie w Lubsku – 
 str. 5 

• Strefa czytania – str. 6 
• Humor – str. 7 
• Wywiad z panią 

Dorotą Szturomską – 
str. 8 

• Znani i lubiani –  
str. 10
20 stycznia 
• Dzień wiedzy o pingwinach 
• Dzień Bigosu 
• Światowy Dzień Śniegu 

23 stycznia 
• Dzień bez opakowań foliowych 
• Dzień Najbardziej Kochanych 
• Dzień Pisma Ręcznego 

25 stycznia 
• Dzień Sekretarki i Asystentki 
• Dzień Kryptologii  

27 stycznia 
• Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 
• Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 

1 stycznia 
• Światowy Dzień Kaca 
• Światowy Dzień Pokoju 
• Dzień Domeny Publicznej 

13 stycznia 
• Dzień Wzajemnej Adoracji 
• Międzynarodowy Dzień Koszuli 
• Finał WOŚP 

14 stycznia 
• Dzień Ukrytej Miłości 
• Dzień Osób Nieśmiałych 
• Dzień Sprzątania Biurka 

15 stycznia 
• Dzień Wikipedii 
• Dzień Interlingwy 

Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 
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Kolędą dawniej nazywano radosną pieśń noworoczną. Dziś przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodze-
niowej. Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w póź-
niejszym okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach
zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich
nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. Co roku w Polsce odbywają się liczne prze-
glądy i festiwale kolędowe. My również wzięliśmy udział w kolędowaniu! 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

20 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbyło się
Spotkanie Wigilijne w którym wzięli udział nauczy-
ciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Eko-
nomicznych w Lubsku oraz Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej, a także pracownicy obsługi, uczniowie i
przedstawiciele samorządu szkolnego obu placówek
oświatowych. Uroczystość odbyła się w auli szkolnej
odświętnie przystrojonej na tę okoliczność. 

Na początku wszystkich zebranych przywitała pani
Gabriela Fiedler, dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Ekonomicznych, która złożyła wszyst-
kim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. Po
części oficjalnej nadszedł moment na który wszyscy
czekali… wspólne kolędowanie. Zebrani wysłuchali
wielu pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu soli-
stów oraz chóru szkolnego. Program artystyczny
przygotowany przez panią Zofię Zawiślak i pana
Wojciecha Szturomskiego wprowadził przybyłych w
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicz-
nych w Lubsku bierze udział w międzynarodowym 
projekcie Erasmus+, finansowanym ze środków 
unijnych. W projekcie uczestniczą szkoły z 4 państw: 
Włoch, Portugalii, Rumunii i Turcji. Projekt nosi na-
zwę "Digital Tools for Smart schools" (Narzędzia 
cyfrowe dla inteligentnych szkół). Podczas wymiany 
międzynarodowej uczniowie i nauczyciele będą po-
znawać swoją kulturę i nowe narzędzia cyfrowe, które 
można wykorzystać w szkole. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie. 
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do koordynatora 
projektu pani Ewy Kokot. 
 

świąteczny nastrój. Ostatnią część spotkania stanowił
smaczny poczęstunek oraz rozmowy przy stole. W
nastroju zadumy i refleksji zebrani podzielili się opłat-
kiem i złożyli sobie życzenia. 
 

 

W
ratu
Wśr
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nas
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ZSOiE podczas II Jarmarku 
Bożonarodzeniowego 
ZSOiE w projekcie ERASMUS+ 
 czwartek 20 grudnia 2018 roku przy lubskim 
szu odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy. 
ód stoisk z bożonarodzeniowymi ozdobami i tra-
yjnymi potrawami znalazło się kolorowe stoisko z 
zymi ozdobami świątecznymi wykonanymi przez 
niów w szkolnej firmie. Na naszym stoisku nie 
rakło bombek, choinek, bałwanków i wielu innych 
tecznych dekoracji.  
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TOP 10 MIEJSC NA WYJAZD NA FERIE ZIMOWE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
W razie wypadku lub niebezpiecznej sytuacji,
pamiętaj o numerach alarmowych: 

 
POGOTOWIE RATUNKOWE- 999 

STRAŻ POŻARNA- 998 
POLICJA- 997 

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY-112 
 

1. Szklarska Poręba (Karkonosze) 
Jest to jeden z ważniejszych zimowych ośrodków w
kraju ze względu na doskonałe, warunki narciarskie.
Centrum narciarstwa zjazdowego jest Szrenica oferu-
jąca aż 12 km tras zjazdowych. 
 2. Zamek Bobolice na szlaku Orlich Gniazd 
Na wzgórzach między Krakowem a Wieluniem znaj-
duje się zamek Bobolice został zbudowany przez
Kazimierza Wielkiego, położony na stromym skalistym
wzgórzu. 
 3. Zamek Książ w Wałbrzychu  
Zamek Książ to jeden z najpiękniej położonych zam-
ków w Europie. Największy dolnośląski zamek i trzeci
pod względem wielkości w Polsce. 
 4. Kościół Pokoju w Świdnicy (znajduje się blisko
do miejsca pod numerem 3) 
Największa drewniana barokowa świątynia na świecie
wykonana wyłącznie z drewna i bez gwoździ. 
 5. Wielka Sowa i Dom Tkacza (znajduje się blisko
do miejsca pod numerem 3 i 4) 
To najwyższy szczyt Gór Sowich. Wznosi się na niej
wieża zbudowana z bloków skalnych w 1906 r. Zimą,
pokryta szadzią i śniegiem, wygląda nieziemsko. 
 6. Białka Tatrzańska (Tatry) 
Malownicza góralska wieś oddalona 20 km od Zako-
panego dysponuje licznymi trasami narciarskimi dla
mniej i bardziej zaawansowanych narciarzy.  
 7. Krynica-Zdrój 
Przyrodnicze walory i atrakcje Krynicy Zdroju słynącej
przede wszystkim z pijalni wód mineralnych już wieki
temu doceniali książęta i prezydenci. 
 8. Beskid Śląski 
Pięknych widoków zimą możemy być pewni w Beski-
dzie Śląskim. Na styku trzech państw (Polski, Słowacji
i Czech) usytuowały się trzy urokliwe wioski zwane
beskidzką Trójwsią 
 9. Kazimierz Dolny 
 Kazimierz Dolny to malownicze miasto położone nad
Wisłą, którego początki sięgają XI wieku. Kazimierz
Dolny to perła polskiego renesansu. Rocznie mia-
steczko odwiedza ponad milion turystów. 
 10. Lodospady w Rudawce Rymanowskiej 
Lodowe wodospady to fenomen natury, który zasłużył
sobie na miano Kanionu Królowej Zimy. Ten niezwy-
kły widok można podziwiać w Rudawce Rymanow-
skiej.
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MIODOWO-CYNAMONOWE 
CIASTECZKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Czyli ciasteczka 
na zimowe wieczory 
 
 
Składniki: 
2 szklanki mąki, 
1/2 szklanki cukru pudru, 
2 łyżki miodu, 
1 jajko, 
50 g margaryny, 
1 łyżeczka cynamonu, 
1 łyżeczka sody oczyszczonej,
1/3 szklanki śmietanki 30%, 
1 białko, 
cukier cynamonowy, 
mąka do podsypania. 
 

 

 
Reżys
Prem
Gatun
Sport
Uderd
wana
niami
wodn
Kosiń
będzi

 
Reżys
Premi
styczn
Gatun
dowy,
 
Akcja 
roku 1
psuty 
znajdu
mowis
nijskie
Sposób przygotowania: 
 
Margarynę i miód rozpuść w ron-
delku, następnie dodaj sodę i 
śmietankę. Mąkę wsyp do miski i 
wymieszaj z cukrem pudrem i cy-
namonem. Do mąki wlej rozpusz-
czoną margarynę oraz jajko. Wy-
mieszaj wszystko mikserem. Prze-
łóż następnie ciasto na podsypany 
mąką stół i szybko zagniataj je. 
Rozwałkuj ciasto na grubość 4 mm 
i powycinaj foremkami ciastka. 
Ułóż je na wyłożoną papierem do 
pieczenia blachę, posmaruj rozbeł-
tanym białkiem i posyp cukrem 
cynamonowym. Pieczemy 10 mi-
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

nut w temperaturze 180 stopni C.
 
 

ŻYCZYMY SMACZNEGO !!! 
 

Przepis znaleziony na 
www.mojeciasto.pl
 

 

Bumblebee 

er: Travis Knight 
era (Polska): 11 
ia 2019 r. 
ek: Akcja, Przygo-
 Sci-Fi 

filmu rozgrywa się w
987 – połamany i ze-
po bitwie Bumblebee
je schronienie na zło-
ku przy małej kalifor-
j plaży. Odnajduje go
 
 
 
 

tam Charlie (Hailee Steinfeld), osiemnastolatka, która
szuka swojego miejsca na świecie. Dziewczyna szyb-
ko przekonuje się, że nie jest to wyłącznie żółty sa-
mochód… 
 
 
 
 
 

 

UNDERDOG 

er: Maciej Kawulski 
iera: 11 stycznia 2019 r 
ek: Akcja, Dramat,

 
og to historia inspiro-

 prawdziwymi wydarze-
. Bohaterem jest za-
ik MMA Borys „Kosa”
ski, który po upadku
e walczyć o powrót na
szczyt. W najważniejszej walce ze swoim najwięk-
szym rywalem Deni Takaevem (Mamed Khalidov,
jego debiut aktorski) popełnia błąd, który przekreśla
jego karierę. Traci wszystko. 
Miszmasz czyli Kogel 
Mogel 3 
 
Reżyser: Kordian Piwowar-
ski 
Premiera: 25 stycznia 2019 
Gatunek: Komedia, Romans 
 
W Miszmasz, czyli Kogel 
Mogel 3 główna bohaterka 
Kasia (Grażyna Błęcka-Kol-
ska) nadal mieszka we wsi 
Brzózki i walczy z niechcia-
nym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca
niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i
od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na
niecodzienny biznes… W tym czasie w Warszawie w
rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa
Kasprzyk) – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje
kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż (Zdzisław
Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) –
buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw
odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś
wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Kata-
rzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w nieznane, a
finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy. 
Inne ciekawe styczniowe premiery: 
Władca Paryża – przygodowy, premiera 4 stycznia 
Powrót Bena – dramat, premiera 7 stycznia 
Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru 
– animowany, premiera 18 stycznia 
Diablo. Wyścig o wszystko – akcja, premiera 19 
stycznia 
Glass – thriller, premiera 17 stycznia  
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Muzyczne gwiazdy na polskich scenach w 2019  
 
 
 W roku 2019 wielu światowych artystów odwiedzi nasz kraj. Fani są zachwyceni !!! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Bocelli - 26 stycznia - Gdańsk/Sopot, Ergo 
Arena 
Years & Years - 1 lutego - Warszawa, Torwar 
Slash - 12 lutego -   Łódź, Atlas Arena 
Bastille -19 lutego - Warszawa, Torwar  
Nicki Minaj - 24 lutego - Łódź, Atlas Arena 
LAIBACH - 24 lutego - Wrocław, Klub Muzyczny Sta-
ry Klasztor 
LAIBACH - 25 lutego - Warszawa, Progresja 
Chris de Burgh - 8 marca - Poznań, Hala Arena 
Florence and the Machine - 15 marca - Łódź, Atlas 
Arena 
Elton John - 4 maja - Kraków, Tauron Arena Kraków 
Enrique Iglesias - 7 maja - Kraków, Tauron Arena 
Kraków 
Lenny Kravitz - 8 maja - Łódź, Atlas Arena 
Built to Spill - 16 maja - Warszawa, Hybrydy 
Maroon 5 - 6 czerwca - Kraków, Tauron Arena Kra-
ków 
Tool - 11 czerwca - IMPACT Festival 2019 - Kraków, 
Tauron Arena Kraków 
Alice in Chains -11 czerwca - IMPACT Festival 2019 
- Kraków, Tauron Arena Kraków 
KISS - 18 czerwca - Kraków, Tauron Arena Kraków 
Disturbed - 20 czerwca - Torwar ,Warszawa 
Ferie w Lubsku
 

ok  
Do  
sk
le  
na  
m  
je  
or  
pr  
na

zy  
W  
cz
dz
  

 
 

  

  

  

 

Rod Stewart - 21 czerwca - Kraków Tauron Arena, 
Kraków 
Dead Can Dance - 21 czerwca - Warszawa, Torwar 
Dead Can Dance - 22 czerwca - Warszawa, Torwar 
Muse - 22 czerwca - Kraków, Tauron Arena Kraków 
Backstreet Boys - 24 czerwca - Warszawa, Torwar 
Phill Collins - 26 czerwca - Warszawa, PGE Naro-
dowy 
Diana Krall - 28 czerwca - Kraków, Tauron Arena 
Kraków 
Open'er Festival - Travis Scott - 3-6 lipca - Gdynia, 
Kosakowo 
Bon Jovi - 12 lipca - Warszawa, PGE Narodowy 
P!NK - 20 lipca - Warszawa, PGE Narodowy 
Rammstein - 24 lipca - Chorzów Stadion Śląski 
30 Seconds to Mars - 25 lipca - Festiwal Legend 
Rocka - Dolina Charlotty 
Metallica - 21 sierpnia - Warszawa, PGE Narodowy 
Michael Bublé - 19 września - Łódź Atlas Arena 
Michael Bublé - 20 września - Kraków Tauron Arena 
Kraków 
A-ha - 18 listopada - Warszawa, Torwar  
 
 

Info ze strony: http://kultura.gazeta.pl
? Czemu nie!! 
 

  

  

 
Pełny  
Lubs  
plaka  
http:
 
 

 

Wielu psychologów jest zdania, że zima może być
resem depresji oraz kiepskiego samopoczucia.
tyczy to zarówno dorosłych jak i dzieci. Pogoda
łania nas do siedzenia w ciepłym mieszkanku, naj-
piej przy kominku i odstrasza od wystawienia nosa
 mróz. Aktywne spędzanie czasu na świeżym,

roźnym powietrzu w czasie tych paru miesięcy może
dnak dostarczyć nam wielu wspaniałych wspomnień
az wiele radości! Spędzanie tegorocznych ferii
zed ekranem komputera czy telewizora nie jest więc
jlepszym pomysłem!  
Lubski Dom Kultury dostarcza nam wielu propo-

cji na ten wolny od zajęć szkolnych, zimowy czas.
arto pomyśleć o obejrzeniu widowiska teatralnego
y dobrego filmu. Lubski Dom Kultury zaprasza mię-
y innymi na: 

Turniej Szachowy o Puchar Zimy – 15, 18, 22 i
25 stycznia, godz. 16:00 
Marionetkowe przedstawienie wg Hansa Chri-
stiana Andersena KRZESIWO – teatr ,,ZŁOTA
KACZKA” – 16 stycznia, godz. 11:00 
Seans filmowy w kinie GRYF – 16 stycznia,
godz. 15:00 
Klockowe L-maszyny – warsztaty techniczne
dla dzieci – 18 stycznia, godz. 15:00 
Warsztaty taneczne z Darią Bojkowską – grupa
powyżej 11 lat – 19 stycznia, godz. 16:30 
JAM SESSION – kawiarnia Mocca – 19 stycz-
nia, godz. 19:00 
Teatr KRAK-ART. z Krakowa z przedstawie-
niem ,,Teatr Leśnych Robaczków” – 25 stycz-
nia, godz. 12:00 
Karaoke dla dorosłych – kawiarnia Mocca – 25
stycznia, godz. 19:00 
Wieczór z płytą winylową – kawiarnia Mocca –
26 stycznia, godz. 19:00 

 harmonogram zajęć organizowanych przez
ki Dom Kultury podczas ferii 2019 znajdziesz na
tach lub na stronie internetowej
//www.ldk.lubsko.pl/
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STREFA CZYTANIA  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbliżające się ferie zimowe to długie zimowe wieczory. W tym okresie większość z nas ma czas na realizowa-
nie swoich własnych pasji, a jedną z częściej wybieranych może być sięganie po dobrą książkę. W poniższym
artykule zaprezentujemy kilka książek, które możecie przeczytać w okresie ferii. Przedstawione książki są
dostępne w bibliotece szkolnej. 
Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci.  
„Zginę w górach” — mówiła. Dotrzymała słowa — według do-

kumentów sądowych zmarła 13 maja 1992 roku. Dzień wcześniej 
zaginęła na górze Kanczendzonga w Himalajach. Jej śmierci nikt 
nie widział, jej ostatniego słowa nikt nie słyszał, jej ciała nikt nie 
odnalazł. Na początku XXI wieku do Izby Pamięci Jerzego Ku-
kuczki zapukała para turystów, która twierdziła, że w jednym z 
klasztorów w Tybecie spotkała postać przypominającą zaginioną 
przed laty himalaistkę... Jej odejście, tak jak wiele zdarzeń z jej 
życia, do dziś pozostaje tajemnicą.  Najważniejsza była dla niej 
wolność. Jej prawdziwą miłością były góry. 

 
Starcie królów 

Żelazny Tron jednoczył Zachodnie Królestwa aż do śmierci króla 
Roberta. Wdowa jednak zdradziła królewskie ideały, bracia wszczęli 
wojnę, a Sansa została narzeczoną mordercy ojca, który teraz 
okrzyknął się królem. Zresztą w każdym z królestw, od Smoczej Wy-
spy po Koniec Burzy, dawni wasale Żelaznego Tronu ogłaszają się 
królami. Pewnego dnia z Cytadeli przylatuje biały kruk, przynosząc 
zapowiedź końca lata, jakie pamiętali żyjący ludzie. Najgroźniejszym 
wrogiem dla wszystkich bez wyjątku może okazać się nadciągająca 
zima. 
Wspaniała epopeja George'a R.R. Martina jest opowieścią pełną in-
tryg, zdrad i politycznych rozgrywek o niezwykłej sile oddziaływania. 

 

Złodziejka książek 
Liesel Meminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas pogrzebu 
młodszego brata. To dzięki „Podręcznikowi grabarza” uczy się czytać i 
odkrywa moc słów. Później przyjdzie czas na kolejne książki: płonące na 
stosach nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmistrza i wreszcie te 
własnoręcznie napisane… Ale Liesel żyje w niebezpiecznych czasach. 
Kiedy jej przybrana rodzina udziela schronienia Żydowi, świat dziew-
czynki zmienia się na zawsze… 

Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdu-
miewa nas, co też inni wybierają. 

Andre Maurois 
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HUMOR  
 
 
 
 Jak się nazywa córka pana Radka?

MiniRatka.  
 
 
 
 Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:  

- Panie prezesie, zima przyszła!  
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła 
jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to 
umówisz ją na konkretną godzinę.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Stary, Ty wiesz że Eskimosi mają 

ponad sto słów na określenie śniegu? 
- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano 
śpiesząc się do pracy samochód od-
śnieżam 

 
 
 - Dlaczego w unii jest tak mało śniegu? 

- Bo zgodnie z rozporządzeniem unijnym na 
najbliższe lata śnieg nie może w krajach 
przekroczyć limitu budżetowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki 
śniegu. Pierwszy pyta:  
- Gdzie lecisz?  
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską.  
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol 
samochodowy! 

Czego najpierw uczy się mały Eskimos? 
- Nie jeść żółtego śniegu.... 

Eskimos ciągnie na sankach lodówkę. 
Widzi go drugi i pyta się: 
- Po co Ci ta lodówka, jest minus 20 
stopni? 
- A niech się dzieciaki trochę ogrzeją. 
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Wywiad z Panią Dorotą Szturomską  
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 Dlaczego zdecydowała się Pani na zawód na-
zyciela? 
 zawsze chciałam być nauczycielką. Jako mała 

iewczynka bawiłam się w szkołę, miałam swoje 
ienniki, w których stawiłam oceny. Nie byłam zain-
resowana wówczas nauczaniem konkretnego 
zedmiotu. Językiem niemieckim zainteresowałam 
 dopiero w liceum. 

 Czy od początku dobrze się pracowało w tym 
wodzie? 
acę w szkole zaczęłam na  piątym  roku studiów. 
iałam praktyki właśnie w ZSOiE u pani mgr Dag-
ary Kliczak – Sobańskiej i pani dyrektor Alicja No-
kowska zaproponowała mi pracę na pół etatu. Moją 
rwsza klasa  byli panowie niewiele młodsi ode mnie 
 szkoły policealnej. No cóż, początki były trud-
…co innego teoria, a co innego praktyka… 

 Ile lat pracuje Pani w zawodzie? 
 szkole pracuję 24 lata czyli od  1995… 
 Nauczanie to tylko zawód czy pasja? 
wód nauczyciela to według mnie pasja i powołanie. 
st to trudny i czasami niewdzięczny zawód…ale gdy 
je się on pasją, to można powiedzieć, że staje się 
ęścią życia- myślę nawet, że ogromną jego częścią.  
 Pracuje Pani z mężem, czy to ułatwia, czy 
rudnia współpracę? 
szem pracuję z moim mężem….. od września 

wet na tym samym piętrze, ale mamy umowę, że w 
kole jesteśmy kolegami po fachu. Chcielibyśmy 
wnież  nie rozmawiać o pracy w domu, ale jest to, 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ró
niestety nieosiągalne. 
6. Oprócz prywatnych sukcesów posiada również 
Pani armię laureatów różnych konkursów. Roz-
piera Panią duma? Czy to wymaga dużo pracy i 
poświęceń? 
Nie posiadam aż tak ogromnej armii laureatów… 
Oczywiście moi uczniowie studiują germanistykę albo 
studiowali i zaczynają pracę też w zawodzie nauczy-
ciela. Olimpiady i konkursy językowe są niezwykle 
trudne. Staram się motywować uczniów do uczest-
nictwa w konkursach, jednak  powtarzam, że nie zaw-
sze uda się odnieść sukces, ale jest  to nowe do-
świadczenie i nowe spojrzenie na język obcy. 
7. Angażuje się pani społecznie w organizację 
festiwali muzycznych. Skąd Pani czerpie energię? 
Festiwale muzyczne to właściwie projekty, które two-
rzymy wspólnie z mężem. Jego pasją poza angielskim 
jest muzyka. Ja zajmuję się stroną techniczną.  Lu-
bimy robić coś dla młodzieży i z młodzieżą. Mamy 
bardzo utalentowaną młodzież, a jeszcze jak można   
komuś pomóc, to niesamowite. 
8. Jakie posiada Pani pasje, hobby, zainteresowa-
nia? Jak spędza Pani czas wolny? 
Czas spędzam w domu z rodziną, lubię spotykać się z 
przyjaciółmi i słuchać muzyki albo oglądać filmy. 
9. Jaka sytuacja w szkole ostatnio wywołała 
uśmiech na Pani twarzy? 
Śmieszna sytuacja … Nie wiem, codziennie jest coś 
zabawnego. Lubię swoją pracę i spotkania z mło-
dzieżą na zajęciach, czy na przerwach. Zawsze się z 
czegoś śmiejemy, tak lepiej wchodzi wiedza.  
10. W ostatnim czasie osiągnęła Pani ogromny
sukces w postaci wygrania plebiscytu na tytuł
nauczyciela roku. Jak się Pani z tym czuje? 
Tytuł Nauczyciel na Medal i pierwsze miejsce w po-
wiecie żarskim w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej
to ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że do plebi-
scytu zgłosili mnie  uczniowie z mojej byłej klasy,
Klaudia i Mateusz. Jak się czuję z tym tytułem? Wła-
ściwie czuję się dokładnie tak samo jak przed plebi-
scytem. Jestem dalej zwykłą nauczycielką niemiec-
kiego, chociaż teraz utwierdziłam się w przekonaniu,
co zresztą cały czas wiedziałam, że uczniowie to
przede wszystkim wspaniali młodzi ludzie, którzy mają
własne życie poza szkołą, nie zawsze maja dobry
dzień, mają swoje problemy i emocje, które często
ukrywają - albo wręcz przeciwnie: wybuchają, a my
nauczyciele jesteśmy oczywiście po to by przeka-
zywać przede wszystkim  wiedzę ale tez pomagać im,
być dla nich  i czasami po prostu porozmawiać. To
jest właśnie to powołanie i pasja. 
Dziękuję za rozmowę. 
 
Wywiad przeprowadził Hubert Mazurek, klasa 4i 
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Horoskop 2019. 
Co Nas czeka w nadchodzącym roku? 

             

 
 

 

 

Byk 20 kwietnia - 20 maja 
Ten rok przyniesie zarówno sukcesy, 
jak i porażki. Przez pierwsze sześć 
miesięcy Byk będzie miał o wiele 
więcej możliwości rozwoju niż w 
drugim półroczu. Istnieje szansa na 
zwiększenie dochodów oraz wzrost 
poziomu oszczędności. Niestety, 
wzrosną również wydatki – szcze-

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Baran 21 marca - 19 kwietnia 
Ten rok prawdopodobnie będzie dla
Barana nie lada zagadką. Istnieje
spora szansa na odniesienie sukce-
su, ale równie dobrze wiele spraw
może się kompletnie posypać. Naj-
ważniejsze jednak, że wszystko za-
leży od samego Barana – od tego,
jak się dopasuje do ogólnej sytuacji. 

 
 

             

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

gólnie jeśli pojawi się szansa na 
zainwestowanie w nieruchomości. 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waga 23 września – 22 października 
Już w pierwszych tygodniach roku
Waga odczuje znaczne przyspiesze-
nie. Praca, rodzina, edukacja, podróże
oraz nowe pomysły – to wszystko za-
cznie się rozwijać w szaleńczym tem-
pie. Zodiakalnej Wadze uda się zreali-
zować kilka marzeń, ale musi nauczyć
się trzymać język na wodzy. Zdradza-
nie tajemnic może okazać się bowiem
największą przeszkodą w osiąganiu
sukcesów. 
 
   

 

 

 
 

      
Skorpion 23 października – 21 
listopada 
Emocjonalne potrzeby Skorpiona
będą w tym roku na pierwszym miej-
scu. Jeśli nie zostaną zaspokojone,
można śmiało uznać te dwanaście
miesięcy za czas stracony. Skorpion
będzie się więc starał sprostać wła-
snym oczekiwaniom. Czy mu się
uda? Czytaj dalej. 
     

 

 

 
 
 
 

 

     
Strzelec 22 listopada – 21 grudnia 
Przez cały rok Strzelec będzie się
rozwijał. Fortuna mu sprzyja. Choć
czasami zdarzą się gorsze dni, ogól-
na tendencja jest wzrostowa. Poja-
wią się nowe możliwości zawodowe,
a i w życiu osobistym nie zabraknie
satysfakcjonujących sukcesów. 
Bliźnięta 21 maja – 20 czerwca 
Zodiakalne Bliźnięta mogą w tym
roku śmiało podejmować nowe
wyzwania. Ich pewność siebie i
entuzjazm staną się prostą drogą
do niejednego sukcesu. Istnieją
przesłanki świadczące o możliwo-
ści zdobycia nieruchomości. Warto
więc uważać na wszelkie okazje
związane z tą branżą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rak 21 czerwca – 22 lipca 
W tym roku szczęście zodiakalnego
Raka będzie kapryśne. Sytuacja
będzie się dynamicznie zmieniać,
przez co niektóre momenty okażą się
bardzo trudne. Podróże, kwestie
prawne i biznesowe, interakcje mię-
dzyludzkie, a nawet kontakty zagra-
niczne – wszystko to znajdzie się
pod wpływem tegorocznych wyda-
rzeń. 
Lew 23 lipca – 22 sierpnia 
To dla Lwa bardzo ważny rok.
Przede wszystkim dlatego, że musi
wziąć odpowiedzialność za swoje
czyny. Pewne okoliczności sprawią,
że Lew będzie chciał opuścić wcze-
śniej obraną ścieżkę. Jego ambicje
nie wystarczą do utrzymania wyso-
kiego poczucia własnej wartości,
toteż będzie próbował się zaszyć
gdzieś na uboczu. Jednak nie powi-
nien tego robić! 
Panna 23 sierpnia – 22 września 
To będzie przełomowy rok dla
Panny. Z jednej strony czeka ją
rozwój relacji z najbliższymi oso-
bami, a z drugiej – większa inte-
rakcja z otoczeniem. Życie we-
wnętrzne będzie przenikało się z
zewnętrznym. Obie sfery powinny
być więc dobrze zrównoważone,
by nie powodować żadnych niepo-
trzebnych napięć. 
   

 
 

 
 
 
 

Koziorożec 22 grudnia – 19 stycznia 
Ten rok okaże się przełomowy dla
Koziorożca. Nareszcie uda się zreali-
zować największe marzenia – a przy-
najmniej część z nich. Pojawi się wiele
nowych pomysłów związanych z karie-
rą zawodową, ale i pieniędzmi. Bardzo
ważne są teraz kontakty z innymi
ludźmi oraz umiejętność komunikacji. 
Wodnik 20 stycznia – 18 lutego

To może być obiecujący rok pełen
nadziei na przyszłość oraz czas wie-
lu spotkań z przyjaciółmi. Wodnik
może liczyć na sporo świeżych po-
mysłów, które pomogą mu wypłynąć
na szerokie wody mądrości i pasji.
Jeżeli Wodnik do tej pory czuł, że nie
kroczy właściwą ścieżką, w tym roku
nareszcie uda mu się dokonać ko-
niecznych zmian. Zacznie robić to,
do czego został przeznaczony. 
Ryby 19 lutego – 20 marca 
To będzie dość wyboisty rok dla
Ryb. Z jednej strony, zbliżają się
sukcesy, ale z drugiej – Ryby cze-
ka dużo ciężkiej pracy. Choć mogą
one liczyć na realizację części
marzeń, nie uda się to bez wysiłku.
Pewne obowiązki wymuszą na
Rybach zaangażowanie na pozio-
mie, do którego nie są przyzwycza-
jone. 
 Zaczerpnięte z: przewodnikduchowy.pl 



ZNANI I LUBIANI 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia „Varii po latach”. Jeżeli chcecie dzielić się z 
rówieśnikami swoją twórczością, spostrzeżeniami, myślami, zaangażujcie się w pracę nad naszą gazetką. Ciekawe 

teksty chętnie wydrukujemy. Możecie je dostarczać do gabinetu 21d lub przesłać na adres 
e-mail: variapolatach@gmail.com. 
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