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Drodzy Czytelnicy! 

Mija rok 2012, a wraz z nim ROK JANUSZA KORCZAKA. 

Jedna z wielu mądrych myśli naszego Patrona brzmi: 

”Żyjemy pospiesznie, niedbale, powierzchownie, partacko”. 

Życzymy, abyśmy w Święta Bożego Narodzenia i przez cały Nowy Rok 

potrafili się zatrzymać, by zadbać o najbliższych i o siebie,  

znaleźć czas na refleksję i wspólną radość 

oraz pełni pasji nie ustawali w pracy nad sobą i odkrywaniu własnej drogi!:) 
 

Redakcja 

W numerze: 

Bożonarodzeniowe  

tradycje 
 „Kącik turystyczny”:  
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 „Warto rozmawiać” 
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p. Michałem Zielińskim 

 

O nadchodzącym  

2013 roku 

 „Ach tworzyć, tworzyć”: 

Jeju, jeju nie mam kleju! 

 

 



Ale to już było… 

Święto Niepodległości 

8 listopada, w czwartek, odbył się 

uroczysty apel z okazji 94 rocznicy 

odzyskania przez Polskę  niepodległości. 

Występ przygotowali uczniowie klasy 5a 

oraz członkowie koła gitarowego. 

Uczniowie  wyrecytowali utwory liryczne, 

wspominając tragiczne losy Polski: 

rozbiory, powstania – aż do odzyskanie 

niepodległości po 123 latach niewoli. 

Koło gitarowe przygotowało oprawę 

muzyczną. Młodzież zaśpiewała pieśni 

patriotyczne. Tercet: Kamil, Klaudiusz i Kamil wykonał „Kadrową”, zaś Ola 

i Kamil zaprezentowali romantyczną pieśń o ułanach. 

Odświętny nastrój dopełniała dekoracja. Sala została przystrojona plakatami 

uczniów na temat 11 listopada 1918 roku. 

Magdalena Żbikowska 
 

Spotkanie z kolarzami 

W listopadzie odbyło się spotkanie z panem Bartoszem Huzarskim oraz panią 

Pauliną Brzeźną-Bentkowską, kolarzami szosowymi. Pochodzący z Sobótki Huzar 

jest zawodnikiem grupy NetApp dopuszczonej do najważniejszych wyścigów 

kolarskich na świecie. Wielokrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Świata, 

zyskując wysokie noty. W 2011 roku zdobył tytuł Najlepszego Polskiego 

zawodnika wyścigu Tour de Pologne. Nie ustępuje mu Pani Brzeźna – wielokrotna 

mistrzyni Polski w kolarstwie szosowym oraz zdobywczyni medali górskich 

mistrzostw Polski. W 2008 roku kolarka zajęła ósme miejsce w letnich igrzyskach 

olimpijskich w Pekinie.  

Sportowcy opowiedzieli młodzieży o swojej pasji. Zaprezentowali rowery, na 

których jeżdżą, oraz kolarskie stroje. Pan Huzarski zrelacjonował swoje wyczyny 

i odbyte podróże. Pani Brzeźna mówiła, że dzięki zawodom była w wielu krajach 

i objechała prawie cały świat. Sportowcy zachęcali do aktywnego spędzania czasu. 

Przekonywali też, aby nie rezygnować z marzeń. Sami dowiedli, że dzięki 

konsekwencji i ciężkiej pracy można zrealizować marzenia. Dziś oboje są znanymi 

kolarzami. 

Weronika Chmielewska, Red. 



Okiem młodego odkrywcy 

Bożonarodzeniowe tradycje 

Opłatek, mały kawałek ciasta 

wypieczonego z mąki i wody, jest 

symbolem daru ofiarnego. Podczas świąt 

przełamujemy się opłatkiem z rodziną i 

życzymy sobie nawzajem samego dobra, 

dzięki czemu możemy zasiąść z czystym 

sercem do stołu, na którym według 

tradycji powinno znajdować się dwanaście 

potraw. Na blacie oprócz smakowitych 

dań należy postawić pusty talerz na znak 

gotowości przyjęcia niespodziewanego 

gościa. Kładzione pod obrus sianko symbolizuje stajnię, w której urodził się Jezus. 

Śpiewanie kolęd to jedna z najpopularniejszych tradycji bożonarodzeniowych. 

Kolędy i pastorałki mówią o tym, że narodził się Zbawiciel. Tradycja strojenia 

drzewka iglastego, choinki, wzięła się z Niemiec. Dawniej zdobiono je orzechami 

czy jabłkami. Teraz jest ona dekorowana malowanymi bombkami, cukierkami, 

migającymi lampkami. Pod choinką często stawia się miniaturkę szopki. Dla 

najwytrwalszych jest pasterka -  o godzinie 24! 

Wiktoria Kondracka 

Nadchodzący rok 2013 ogłoszono: 

 Międzynarodowym Rokiem Statystyki 

 Europejskim Rokiem Obywateli UE 

 Rokiem Powstania Styczniowego na Litwie (Uchwała Sejmu z 22 

maja 2012 r.) i w Polsce (Uchwała Senatu z dnia 3 sierpnia 2012 r.) 

 Rokiem prof. Jana Czochralskiego 

 Rokiem Witolda Lutosławskiego 

 Rokiem Juliana Tuwima 

 Rokiem księżnej Daisy von Pless w województwie dolnośląskim  

 Rok Hipolita Cegielskiego w województwie wielkopolskim  

 Rok kard. Augustyna Hlonda w województwie śląskim. 

 

Warto dowiedzieć się czegoś więcej o tych postaciach i wydarze-

niach – postaramy się przybliżać tę tematykę  naszym czytelnikom 

w kolejnych numerach. 

Red. (na podst. Wikipedii) 

 



Kącik turystyczny 

Lwówek Śląski 

Jeśli lubisz wycieczki, polecam Ci wyprawę do Lwówka Śląskiego, pięknej 

miejscowości oddalonej od Sobótki o 105 kilometrów. Jest to miasto o bogatej 

historii. Dawniej piastowski gród Lwówek stanowił ważny punkt na szlaku 

handlowym z Europy zachodniej na Ruś. Źródłem bogactwa mieszkańców osady 

było też złoto, wydobywane w Dolinie Bobru. Książę Henryk Brodaty nadał 

Lwówkowi prawa miejskie oraz liczne przywileje, miedzy innymi prawo warzenia 

piwa. Miasto zasłynęło z produkcji piwa, a później także z licznych warsztatów 

tkackich. 

Dziś Lwówek odwiedzają 

miłośnicy historii oraz amatorzy 

malowniczych pejzaży. Mineralodzy 

podziwiają lwóweckie złoża agatowe. 

Podczas pobytu w Lwówku zobacz 

koniecznie renesansowy ratusz, 

najlepiej zachowany kompleks 

fortyfikacji miejskich na Dolnym 

Śląsku,  renesansowy pałac Płakowice 

oraz pałac Hohenzollernów z XIX w., 

kamienny most na Bobrze z 1558 

roku i Szwajcarię Lwówecką. 

Zwiedzanie miasta i jego okolic to wielka przyjemność! Polecam 

Magda Żbikowska 
 

Znamy i polecamy 

„Opowieść Wigilijna” 

W świąteczny nastrój wprowadzi Was utwór Karola 

Dickensa. Głównym bohaterem opowiadania jest 

skąpiec Scrooge - człowiek, który nie pomagał innym, 

gdyż zajęty był swoim majątkiem. Na starość mszczą się 

na nim duchy świąt. Nawiedza go też zmarły przyjaciel, 

Marley. Zapowiada on dawnemu wspólnikowi, że 

spotka go kara za skąpstwo. Scrooge spotyka kolejno 

duchy: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Pokazują mu one to, co stracił i to, co może stracić.  

Ciekawa książka na mroźne zimowe wieczory. 

Warto przeczytać!  

Ania Jóźwiak 



H.Ch.Andersen  
„Dziewczynka z zapałkami” 

Jest to baśń o  dziewczynce, która sprzedaje 

zapałki w mroźny zimowy wieczór. Sierota jest 

ubrana w łachmany i ma bose nogi. By się 

ogrzać, zapala zapałki jedną po drugiej. Wtedy 

jej oczom ukazują się cudowne obrazy: ciepły 

piec, tłusta gęś, piękna choinka. Wreszcie 

pojawia się zmarła babcia.  

Jak kończy się baśń? Czy ukochana babcia 

pomoże wnuczce? Przeczytajcie sami. 

Serdecznie polecam. 

Magda Żbikowska 
 

Warto gotować 

Pyszne racuchy z bananami i wanilią  
Składniki:  

 2 szklanki mąki 

 1 szklanka mleka (około 250 ml) 

 2 jajka 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1cukier waniliowy 

 szczypta soli 

 3 banany 
 

Ponadto: 

 olej (najlepiej słonecznikowy) 

 cukier puder (do posypania) 
 

Sposób przygotowania: 

Do miski wbić dwa jajka, wsypać dwie łyżki cukru, cukier waniliowy, szczyptę 

soli i ubić mikserem. Następnie wlać mleko, wsypać mąkę z proszkiem do 

pieczenia i wszystko razem zmiksować. 

Banany obrać, pokroić w talarki i dołożyć do ciasta; lekko wymieszać.  

Na patelni rozgrzać olej i łyżką nakładać porcje ciasta, starając się, by 

w każdym placku było kilka talarków banana. 

Po upieczeniu racuchy przełożyć na papier w celu odsączenia tłuszczu. Przed 

podaniem posypać cukrem pudrem. Racuchy można również podać ze śmietaną.  

Smacznego! 

Kamil Nicoś 



Ach, tworzyć, tworzyć! 

Jeju, jeju nie mam kleju! 

 

Co to za życie bez kleju?! 

Nic nie przykleisz, nic nie naprawisz! 

Życie bez kleju – to nie życie. 

W sklepach go nie ma, nigdzie go nie ma. 

Gdzie nie pójdziesz, tam słyszysz: 

„Nie ma, wyszedł”. 

Rozpacz, smutek, łzami cały świat zalejesz, 

a kleju dalej brakuje. 

Przejechałeś caaały świat, 

a kleju dalej brak. 

Idziesz więc do sklepu jeszcze raz, 

a tam na czwartej półce... klej! 

Skaczesz z radości, szykujesz portfel, 

a klient przed tobą: 

„Poproszę klej”. 

Nagle twoje życie zmienia się w dramat, 

lecz okazuje się, 

że to tylko zły sen. 

 

Wiktoria Kondracka, Magda Żbikowska 

 

 

Śmiech to zdrowie 

 

Dwie blondynki wchodzą do sklepu spożywczego. Jedna mówi do drugiej: 

- Chcesz krówkę? 

- Nie, jestem wegetarianką. 

 

Jakub Kowalczyk 

 



Warto rozmawiać 

W październiku w Sobótce kręcono zdjęcia do kolejnego sezonu serialu 

„Głęboka woda” w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz. W jednej ze scen wystąpili 

chłopcy z klasy IV c: Wiktor Szywała, Hubert Cymbalista, Wiktor Dyrcz, 

Jeremi Foubert. Naszej redakcji udało się podpatrzeć pracę filmowców oraz 

porozmawiać z drugim reżyserem, panem Michałem Zielińskim, który zatrudnił do 

pracy naszych kolegów. 
 

 
 

 Dzień dobry. Jesteśmy 

z redakcji szkolnego 

pisma „Ku słońcu”. 

Chciałybyśmy dowiedzieć 

się, jak wygląda praca 

nad filmem. Czy możemy 

zadać Panu kilka pytań. 

 Oczywiście. Co Was 

interesuje? 

 Czy trudno jest znaleźć 

statystów? 

 To zależy. Do dzisiejszych zdjęć - nie, bo to zaledwie kilka osób. Jeśli grupa 

jest liczniejsza, zdecydowanie trudniej. W filmie Waldemara Krzystka 

o Solidarności są sceny uliczne z tysiącem osób. Zgromadzenie takiej grupy 

statystów i pokierowanie nimi nie było już takie łatwe. 

 Czy zdarza się, że statyści mają problem z zagraniem sceny, że po prostu 

nie potrafią. 

 Tak, często, ale przecież nie ma co się dziwić. Nie mają wykształcenia 

aktorskiego. Od pomocy im jesteśmy my -  ja i koleżanka pełnimy funkcję 

drugiego reżysera. 

 Dlaczego w filmie jest aż tylu reżyserów? 

 Każdy ma inne zadanie. Główny reżyser odpowiada za całość. Drugi za 

fragmenty – sceny bez udziału głównego bohatera. 

 Jesteśmy zdziwione, że w nakręceniu kilku scen bierze udział tak liczna 

ekipa. 

 To jest konieczne. Film to duże przedsięwzięcie. Każdy z nas ma inne zadanie, 

odpowiada za co innego. 

 Dlaczego jedną scenę kręci się tak długo? 

 Najpierw są próby kamery, oświetlenia i dźwięku. Jedną scenę można 

powtarzać wiele razy, ponieważ jest kilka kamer i każda widzi tę samą scenę 



z innej perspektywy. Czasami okazuje się, że jest zbyt sztuczna i trzeba ją 

poprawić. 

 Czy ponawiając sceny, dąży się do doskonałości? 

 Nie, efekt ostateczny ma po prostu zadowolić reżysera. Musi być zgodny 

z jego wizją. 

 Jak radzicie sobie z trudnymi warunkami – zimnem, deszczem czy 

śniegiem? My stoimy tu pół godziny i już zdążyłyśmy zmarznąć. 

 Dzisiaj nie jest tak zimno. Minus 25 stopni to jest mróz! Jesteśmy ciepło 

ubrani, popijamy gorące napoje. 

 Widzimy tu dwa samochody? Czy mieszczą one cały sprzęt? 

 Nie, przyjechaliśmy kilkoma wozami, w których jest nie tylko sprzęt do 

filmowania, ale też garderoba i kawiarenka. Musimy być dobrze wyposażeni, 

bo spędzamy na planie cały dzień. To ciężka praca. 

 Dziękujemy za rozmowę i możliwość podpatrzenia pracy filmowców. To 

dla nas ciekawe doświadczenie. 

 Ja również dziękuję. Miło 

się z Wami rozmawiało. 

Wasi koledzy to świetni 

statyści! 
 

 

 

Anna Jóźwiak 

Wiktoria Kondracka 

Wiktoria Kuriata 

Zuzanna Cecot 
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Opiekunki: Justyna Drygalska, Ewa Dąbrowska. 


