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Społeczniaka

Coraz częściej
w Polsce na
Święta Bożego
Narodzenia nie
ma śniegu.
Dzieje się tak
dlatego, że
Polska leży w
strefie klimatu
umiarkowanego
oraz przez
globalne
ocieplenie, które
jest
spowodowane
na przykład

paleniem się
lasów czy
działalnością
człowieka.
Wielu osobom
Święta kojarzą
się z zimnem,
bałwankami czy
śniegiem, lecz
w dzisiejszych
czasach jest to
często
nieosiągalne.
Śnieg
wprowadza
świąteczny

nastrój i
uśmiech, jednak
Święta bez
śniegu to i tak
spędzanie
miłego czasu z
najbliższymi, a
jest to bardzo
ważne. Moim
zdaniem mimo
braku śniegu
trzeba doceniać
ten magiczny
czas spędzany
z rodziną.

Julia Maćkowiak

Często niestety
na tego typu
Wigiliach
spotykamy tony
plastikowych
talerzyków i
sztućców, co
nie jest
ekologiczne. W
naszej szkole
od dwóch lat
obecne klasy
ósme zrywają
ze szkodliwą dla
środowiska
tradycją i
rezygnują z
plastików.
Zamiast nich
każdy uczeń
przynosi własne
sztućce,
kubeczki i
miseczki, dzięki

temu nikt nie
wydaje
pieniędzy na
nowe i
niepotrzebne
naczynie z
tworzyw
sztucznych.
Przynoszenie
własnych
naczyń jest
tanie, EKO i
dowodzi, że
jednorazowe
naczynia nie są
konieczne. To
całkiem dużo
plusów, ale
mamy tez
minusy, na
przykład
późniejsze
mycie naczyń
jest dużo

bardziej
pracochłonne,
niż zgarnięcie
ich i wyrzucenie
całości do
śmieci. Mimo
tego jest to
wciąż lepsze,
niż
powiększanie
wyspy plastiku.
Uważamy, że to
świetne
rozwiązanie,
wprowadzimy je
w swoich
klasach. Grunt
to być EKO. 

Anna Pelak i
Alicja Fijołek

Wigilia klasowa jest jednym z ważniejszych
klasowych wydarzeń, na które czekamy cały rok.

EKO Wigilia klasowa

Ulepimy dziś bałwana?

Ważne pytanie...

Czy Święta bez śniegu 
to Święta?

Eko Wigilia!

Kinga Stachowska

Canva
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Społeczniaka
Jak co roku TVN organizował w wybranym kościele bożonarodzeniowy koncert, który w wigilijny
wieczór był emitowany w telewizji. Naszemu miastu przypadł w tym roku ten zaszczyt i w kościele pod
wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej zostało nagrane  tegoroczne kolędowanie.

Kolędowanie zza kamer
Był to zamknięty
koncert, więc
aby móc go
oglądać na
żywo,
wymagane były
specjalne
wejściówki. Nie
można było ich
kupić, jedynie
wybrane osoby
miały do nich
dostęp.
Oczywiście
wiadomość o
tym, że nasze
miasto
odwiedzą takie
gwiazdy jak
Edyta Górniak,
Michał Szpak,
Golec
uOrkiestra,
Kayah, Andrzej
Piaseczny,
Justyna
Steczkowska i
inni szybko
rozeszła się po
Lubinie. Na
stronach
internetowych
podawana była
data 19 grudnia,
wtedy koncert
miał być
nagrywany. W
rzeczywistości
wydarzenie
odbyło się 18
grudnia! Na
początku
myślałam, że
była to jedynie
pomyłka, lecz
ostatecznie
sądzę, że było
to celowe.

Obawiano się
pewnie, że
może wystąpić
sytuacja
uniemożliwiająca
nagranie
koncertu, na
przykład duże
ilości ludzi w
okolicy kościoła,
którzy
przyszliby, aby
zrobić sobie
zdjęcie ze
znanymi
muzykami.
Dzięki temu
sprytnemu
zabiegowi
nagranie odbyło
się bez
zakłóceń. Cały
koncert
prowadził
Olivier Janiak.
Miałam to
szczęście, że
mogłam
podziwiać
nagranie
koncert na
żywo, ze
świetnego
miejsca.
Siedziałam
dokładnie tam,
gdzie czekały
gwiazdy, aby
wejść na scenę.
Dzięki temu
mogłam z nimi
porozmawiać i
przyjrzeć się im
z bliska. 
Dokładnie
widziałam, jak
dużo czasu i
dokładności 

potrzeba, by
wyglądali oni
perfekcyjnie na
ekranach
naszych
telewizorów.
Zazwyczaj
jesteśmy pod
wrażeniem ich
olśniewającego
piękna, a
nieczęsto
widzimy ich
pomyłki. Często
uważamy, że są
oni idealni i za
każdym razem

potrafią
cudownie i
bezbłędnie
śpiewać, a to
nie do końca
prawda.
Świetnym tego
przykładem jest
mała wpadka
Andrzeja
Piasecznego,
który pomylił
tekst kolędy! Na
szczęście
można było
powtórzyć
nagranie,

a nawet
zażartować. W
końcu cechą,
którą ceni się u
sławnych osób,
jest poczucie
humoru i
umiejętność
wybrnięcia z
takiej sytuacji.
Okazało się, że
jeżeli koncerty
nie są
emitowane na
żywo, stacje 
telewizyjne
korygują

występy i
sprawiają, że
wydają się one
w pełni udane.
Oglądając tego
typu koncerty,
zazwyczaj
skupiamy się na
ogólnej
estetyce całego
wydarzenia i
uczestniczących
w niej
gwiazdach.

(cd. na str. 4.)

Sławni piosenkarze śpiewali kolędy w Lubinie! Julia Banasiak
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Społeczniaka
 Nie
zauważamy
tego, że gdyby
nie praca wielu
ludzi, których
nie widać, nie
byłoby to
możliwe. Za
kamerami stoją
pracownicy,
którzy
odgrywają
równie ważną
rolę, jak
wszyscy inni
odpowiedzialni
za organizację
tak dużej
uroczystości. 
Podczas

tego koncertu
zobaczyłam, jak
wygląda
organizacja
takiego
wydarzenia.
Zaciekawiły
mnie zawody, z
którymi na co
dzień nie mam
styczności.
Spodobała mi
się współpraca
wszystkich ludzi
odpowiedzialnych
za koordynację
takiego
koncertu.
Wszyscy byli
zagrani.

Połączenie ich
umiejętności i
pracy dało
efekt, który
mogliśmy
oglądać w
wigilijny
wieczór. Cieszę
się, że miałam
okazję, by
poznać tyle
ciekawych
zawodów i
spojrzeć na taką
uroczystość z
innej
perspektywy.

Julia Banasiak

Puchowe,
czerwone kurtki,
świąteczne,
ciepłe swetry w
gwiazdki lub w

świąteczną
kratkę, zimowe
buty (chyba
trochę
niewygodne)

to tylko część
specjalnej,
sezonowej
garderoby, 

która jest
zakładana na
naszych pupili.
Tylko czy
warto?
Popatrzmy na
to z
perspektywy
człowieka.
Ludzie
uwielbiają
oglądać
zwierzęta
ubrane w
świąteczne czy
zimowe
sweterki. Koty,
psy, nawet
chomiki -
wszystkie te
zwierzęta 
dostają
polubienia na
portalach
społecznościowych,
a ludziom - ich

właścicielom, 
daje to
satysfakcję. Czy
Wy nigdy nie
czuliście się
zadowoleni po
otrzymaniu
dużej ilości
lajków na
Instagramie czy
Facebooku? No
właśnie. A teraz
spójrzmy na ten
temat ze strony
kota, psa czy
innego
zwierzęcia.
Wyobraźcie
sobie, że ktoś
zakłada na was
drażniący, za
ciasny sweter
czy coś
niewygodnego,
krępującego
ruchy

i utrudniającego
poruszanie się.
No właśnie. Nikt
by nie chciał,
żeby mu tak
robiono.
Dlatego właśnie
uważam, że na
zwierzęta nie
powinno się
zakładać ubrań,
chyba że z
umiarem - mam
na myśli to, że
powinno się na
nie zakładać
ubrania, które
nie będą ich
irytować ani im
przeszkadzać.
W końcu to nasi
przyjaciele!

Mikołaj Szajna

Wielu osobom przychodzi do głowy pomysł, aby ubrać swoje zwierzęta w świąteczne, albo zimowe
ubrania.

Czy warto ubierać zwierzęta na zimę?

O czym marzy kotek?

Świąteczne kolędowanie

Kinga Stachowska

Canva
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Społeczniaka
Jak przygotować ekologiczne ozdoby świąteczne?

Niemiecki projekt ekologiczny

W naszej szkole
w okresie
przedświątecznym
odbył się projekt
międzyszkolny
"Ökologische
Weihnachtsgeschenke
eTwinning".
Projekt
organizowały
szkoły z Polski,
Niemiec i szkoła
z Francji.
Reprezentanci z
naszej szkoły to
klasa 8a wraz z
panią Beatą na
czele. Projekt
polegał na
organizacji
świątecznych,
ekologicznych
prezentów.
Koszt
wykonania
prezentów miał
być równy zero
zł - wszystko
miało być
zrobione za
bardzo niewielki
koszt z rzeczy
codziennego

użytku. Na
początku
uczniowie z
wszystkich
szkół musieli
zaprojektować
logo projektu.
Następnie w
drugiej części
projektu
ćwiczyliśmy
niemiecki
podczas pisania
instrukcji.
Naszym
zadaniem było
napisanie
instrukcji, która
miała
zaprezentować,
jak
skonstruować
opisany w niej
prezent
świąteczny
(oczywiście
ekologiczny). W
trzecim etapie
programu
wysłaliśmy
nasze dwa
wybrane
prezenty

do innych szkół.
Jak do tej pory
otrzymaliśmy
prezent od
szkoły w
Katowicach,
którym był stroik
świąteczny.
Czekamy na
prezent od
szkoły w
Berlinie. Moim
zdaniem projekt
jest bardzo
prosty, ale
zarazem
ciekawy. Można
było dzięki
niemu wiele się
nauczyć i
dobrze się
bawić. Taka
integracja
międzyszkolna i
międzynarodowa
jest bardzo
ważna dla
dzisiejszego
pokolenia
młodych ludzi.

Mikołaj Szajna

Ozdoby hand-made

Prezenty z Berlina

Jak własnoręcznie wykonać ozdobę
choinkową?

Potrzebne będą:

- plasterki suszonych pomarańczy,
- suche szyszki,
- tasiemka,
- klej na gorąco.

Sposób przygotowania:

1. Plasterki suszonych pomarańczy rozłóż na
płaskiej powierzchni.

2. Następnie przytnij tasiemkę, utwórz z niej
wieszaczki do plasterków.

3. Ostrożnie rozgrzej klej na gorąco i przyklej
wieszaczek do cytrusa.

4. Szyszki oczyść z nasion.

5. Przyklej do nich sztuczny śnieg albo klej 
brokatowy, który będzie udawał śnieg.

6. Do szyszek przyklej wieszaczki z tasiemki.

7. Po wyschnięciu kleju możesz wieszać ozdoby
na choinkę.Beata Petrykowska

Beata Petrykowska
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Społeczniaka

Kolejna sprawa do omówienia...

Efekty świątecznego
szaleństwa

Zawsze przed
Świętami
panuje
nieprzyjemne
napięcie, które
jest
spowodowane
przygotowaniami.
Jednak to nic w
porównaniu z
zakupowym
szaleństwem,
które trwa już od
Black Friday.
Tłumy ludzi
biegają po
zatłoczonych
sklepach, by
kupić prezenty,
ale także wiele
innych,
niekoniecznie
potrzebnych
rzeczy. A to
wszystko przez
sztucznie
zaniżone ceny.
Efekty tego
można odczuć
nawet długo po
Świętach,
szczególnie

teraz, kiedy
przychodzi
nowy rok, a z
nim nowe
wydatki. W tym
roku możemy
odczuć to
podwójnie, a to
przez
nadchodzące
podwyżki cen
prądu i inflację.
Wartość naszej
waluty spada! A
co za tym idzie,
za taką samą
ilość produktu
będziemy
musieli zapłacić
więcej. Jest to
dosyć
problematyczne
i niestety jest
bardzo
prawdopodobne,
że taka sytuacja
w naszym kraju
będzie
postępować. Po
świątecznych
zakupach, które
kosztują

przeciętnego
Polaka podobno
około 500 zł,
wydatki
związane z
nowymi
podatkami będą
o wiele bardziej
uderzające. Jak
widać musimy
zważać na to,
co wkładamy do
koszyka
podczas
świątecznych
zakupów, bo
wydamy za
dużo i może się
okazać, że nie
starczy na
chleb. Wniosek:
trzeba
oszczędzać, bo
inaczej będzie
biednie :(

Anna Pelak,
Eryk Rozmus i
Alicja Fijołek

Coraz częściej
słyszy się, że
nie powinno się
używać
fajerwerków.
Głośny dźwięk
straszy
zwierzęta, a
plastiki i inne
części, które z
nich odpadają,
są szkodliwe
dla środowiska.
Zwierzęta, nie
tylko domowe,
boją się huku,
mogą się
spłoszyć.
Pupile
domowe, które
są zostawione
na dworze,
mogą się
zgubić i nie
wrócić do
właścicieli.
Wprawdzie
niektórzy
uważają, że w
wigilię nowego
roku można
zrobić wyjątek,
lecz są osoby,

które nie
puszczają
fajerwerków.
Alternatywą
mogą być
zimne ognie lub
konfetti. Zimne
ognie
wyglądają jak
malutkie
fajerwerki na
patyku, ale nie
wywołują
hałasu. Te
atrakcje są 
bezpieczniejsze
i nie denerwują
naszych pupili.
Jeśli komuś
bardzo zależy
na pokazie
sztucznych
ogni, to zawsze
można umówić
się ze
znajomymi,
którym także na
tym zależy i
zrobić wspólne
zakupy. Wtedy
nie dość, że
będzie mniej
huku,

to jeszcze
zaoszczędzi się
pieniądze.
Można też po
prostu o
północy wyjrzeć
przez okno lub
wyjść na dwór i
podziwiać
fajerwerki z
daleka, które
ktoś gdzieś
puszcza.
Wyglądają one
tak samo
ładnie, a my
sami nie
zanieczyszczamy
środowiska.
Jeśli chodzi o
mnie, w tym
roku nie
puszczałam
fajerwerków,
lecz cieszyłam
się pokazami
sąsiadów.

Ala Starzec 

Na każdego sylwestra ten sam problem.
Puszczać fajerwerki czy nie?

Kłopotliwe fajerwerki

Zalecamy ostrożność!

Pieski nie lubią hałasu...

Amelia Ekiert

Canva
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Społeczniaka
Święta, prezenty, wyjątkowe chwile…

Co przynosi nam radość?

Radosny, świąteczny czas...

Każdy
człowiek w
swoim życiu
doświadcza
szczęścia. Nie
znam
człowieka,
który nie
doznałby tego
uczucia
chociaż raz. W
tym artykule
zamierzam
napisać o tym,
co sprawia, że
człowiek
odczuwa
szczęście.
Zacznijmy od
rzeczy
związanych z
niedalekim
świętem
(przynajmniej

jest niedaleko
w momencie
pisania tego
artykułu), a
mianowicie
świętem
Bożego
Narodzenia.
Myślę, że
każdy z naszej
szkoły dostaje
prezenty w
dzień Wigilii
Bożego
Narodzenia. A
kto z nas (nie
tylko
nastolatków)
nie kocha
prezentów?
Każdy cieszy
się z nowej
zabawki, gry
czy

potrzebnego
przedmiotu
(takiego jak
zabawne
skarpetki czy
ciepłe kapcie).
Poza tym
święta Bożego
Narodzenia to
nie tylko
prezenty, ale
również czas
wspaniale
spędzony z
rodziną.
Moim zdaniem
coroczne
zasiadanie
przy
rodzinnym
stole i jedzenie
wspólnej
kolacji
podczas Wigilii

Bożego
Narodzenia
jest jedną z
najlepszych
chwil w roku,
na którą miło
jest czekać.
Warto jednak
wspomnieć, że
radość nie
przychodzi
tylko z
przedmiotów
czy czasu
spędzonego
wspólnie z
rodziną, ale
może przyjść
również z
powodu
sukcesu.
Przykładowo -
jeśli
dostaniemy

ocenę bardzo
dobrą czy
celującą z
bardzo
trudnego
sprawdzianu
czy kartkówki,
będziemy czuli
przypływ
radości i
euforii.
Jeszcze
większą
satysfakcję
będziemy
czuli, gdy
zdobędziemy
nagrodę w
konkursie na
"dużą skalę".
Przykładowo w
konkursie
szkolnym,
wojewódzkim

czy krajowym.
Wygrana w
jednym z
konkursów
może
zwiększyć
naszą
samoocenę.
To są moim
zdaniem
niektóre z
rzeczy i
wydarzeń,
które
przynoszą
szczęście
ludziom. A co
przynosi Wam
szczęście?

Mikołaj
Szajna 
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