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Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, 

że może z niej uczynić Betlejem. 

Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, 

że może przyjąć nowo narodzoną miłość. 

Do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja 

a miłość przyjdzie sama.  

 

 

Najpiękniejszych Świąt 

wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia 

wszystkim Czytelnikom życzy 

Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zyczenia.tja.pl/dla-zakochanych


 

 

 

 

Sukcesami zawsze miło się dzielić, a nasi uczniowie znów odnieśli sukces. Tym 

razem na niwie...produkcji teledysków!!!  

Nasz zespół muzyczny MIT został wyróżniony III miejscem w Ogólnopolskim 

Konkursie Na Videoklip 2020 w ramach ogólnopolskiego projektu "Nie boję się 

muzyki". Jest to o tyle znaczący sukces, że konkurs skierowany był do uczniów 

najstarszych klas masowych (nie specjalnych) szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych (licea, technika itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadaniem konkursowym było stworzenie wideoklipu w oparciu o dowolny fragment 

jednego z utworów Ludwika van Beethovena. Zespół MIT wybrał "Odę do 

radości". Oczywiście, nasi młodzi artyści przygotowywali się do wokalnego 

wykonania tej pięknej pieśni. Trwały próby, przygotowania do nagrań...Niestety, 

pandemia zniweczyła te zamiary i film został oparty tylko na instrumentalnej 

wersji utworu. Na szczęście nie zniweczyło to myśli przewodniej. 

Jak można zauważyć, ideą teledysku jest ukazanie widzom, jak wiele radości 

całej naszej społeczności szkolnej daje muzyka- jej tworzenie i odzwierciedlanie. 

Ten króciutki film ma też szersze przesłanie: każdy człowiek- mały, czy duży, w 

pełni sprawny, czy nie mniej sprawny- śpiewa, gra lub tańczy własną piękną, 

niepowtarzalną "Odę do radości". 

 



 

 

W listopadzie Redakcja Gazetki „Kleks” ogłosiła konkurs tematyczny pod nazwą: 

"JA TAM WCALE SIĘ W DOMU NIE NUDZĘ". Autorzy zostali poproszeni o 

przesyłanie na redakcyjny adres mailowy swoich tekstów, zdjęć i rysunków 

związanych z tym (i nie tylko) tematem. 

Najciekawsze z nich miały zostać zamieszczone na łamach czasopisma, a autorzy  

zaproszeni do stałej współpracy jako redaktorzy, fotoreporterzy i ilustratorzy.   

Po wnikliwej analizie nadesłanych prac, Redakcja Gazetki ogłasza, że zwycięzcami 

konkursu zostali: 

 Rafał Wójcik 

 Adrian Kozak 

 

Jak szanowni Czytelnicy się przekonają, obydwaj laureaci z całą pewnością się nie 

nudzą, a ich zainteresowania związane są z tekstami utworów muzycznych 

Rafał Wójcik 

                                                     Nasz kolega i uczeń pokazał się nam już 

jako uzdolniony wokalista. Dziś poznajemy 

go w   zupełnie nowej odsłonie- jako autora  

tekstów czyli… poetę. 

 Nie jest to wcale przesadne miano,               

ponieważ twórczość autorów tekstów 

piosenek uznawana być może oficjalnie za 

poezję, odkąd w 2016 roku amerykański 

piosenkarz i tekściarz Bob Dylan został 

laureatem  Nagrody Nobla w dziedzinie 

literatury. 



Rafał swoją poezję tworzy na potrzebę stylu muzycznego rap. Nie jest to łatwy 

styl, ponieważ opiera się on przede wszystkim na rytmie.  

Forma i treść utworów rapowych jest bardzo zróżnicowana, wydaje się tak różna, 

jak różne i niepowtarzalne są osobowości wykonawców tego rodzaju muzyki. 

Raperzy poprzez muzykę wyrażają swoją ideologię, poglądy, wartości i normy, z 

którymi się utożsamiają, zwracają uwagę na problemy życia codziennego, rapują o 

tym, co ma dla ich życia i funkcjonowania społecznego istotne znaczenie. 

Teksty Rafała poznają Czytelnicy w nowej kolumnie zatytułowanej „Szuflada z 

poezją”. Rafał Wójcik zostaje redaktorem tej kolumny.  

 

Adrian Kozak 

Widzimy Adriana w tej anielskiej 

scenerii z pewnym tajemniczym 

zeszytem w dłoniach. Jest to bardzo 

oryginalny i unikatowy w dzisiejszych 

czasach zeszyt. Otóż Adrian prowadzi 

własnoręcznie osobisty śpiewnik.  

Śpiewnik  to publikacja w 

formie książki lub zeszytu, która zawiera nuty    

lub teksty pieśni albo piosenek. Ze względu na 

rodzaj zamieszczonych pieśni można wyróżnić 

różne typy śpiewników: m. in. szkolne, narodowe, 

kościelne oraz ludowe.  

Śpiewnika Adriana nie zalicza się do żadnej z 

tych kategorii, dlatego można powiedzieć, że jest 

jedyny w swoim rodzaju. Adrian własnoręcznie 

przepisuje ze słuchu do zeszytu teksty ulubionych piosenek i je kataloguje. 

W ten sposób powstaje niepowtarzalny śpiewnik. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeszyt
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekst_piosenki&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%9B%C5%84_(forma_muzyczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenka


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Jadę rowerem przez świat. 

Jadę i pędzę, jak wiatr. 

Mijam te miasta i samochody, widzę tłum ludzi. 

Boję się, że ktoś mnie zaraz obudzi. 

Tak bardzo chciałbym zwiedzić ten świat, 

Lecz na razie mam to tylko w moich snach 

Bo każdy ma marzenia. 

Bo każdy czegoś pragnie. 

I czeka na spełnienia 

Zanim ktoś je ukradnie. 

Rafał Wójcik 

 

 

 



 

Kiedy byłem małym chłopcem 

Chciałem stworzyć nowy ład. 

Pomyślałem: jak dorosnę… 

Lecz to nie jest takie proste. 

 

Wciąż chcę zmienić cały świat. 

Teraz myślę: co ja mogę? 

Przecież mam  piętnaście lat. 

Bo na Ziemi tyle smutku, tyle łez. 

Są biedniejsi i bogaci. 

To dwa całkiem inne światy. 

 

Raz widziałem, jak staruszka tak siedziała gdzieś przy sklepie 

I błagała ludzi wokół, by pomogli jej w potrzebie. 

Tych historii jest tak wiele. 

Chcę coś dać, lecz mam niewiele. 

 

Pięknie będzie w raju… 

Czy to biedny, czy bogaty 

Już nie będą te dwa światy. 

Już nie będzie łez. 

Rafał Wójcik 

 



Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był dawniej 

zwyczaj w Kościele, że poprzedniego dnia przed większymi uroczystościami 

obowiązywał post i wierni przez całą noc oczekiwali na te uroczystość, modląc się 

wspólnie. W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku. 

Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw. 

Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami na nią, oprócz 

krewnych, osoby mieszkające samotnie.  

Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, trzeba oczywiście zadbać o 

odpowiedni wystrój i nakrycia. Tych ostatnich powinno być o jedno więcej niż 

liczba gości. Dodatkowe miejsce przy świątecznym stole symbolizuje pamięć o 

tych, którzy nie mogą spędzić tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i tak, że 

przygotowywane jest z myślą o zmarłym członku rodziny. Pierwsza gwiazdka to 

symbol Gwiazdy Betlejemskiej, która doprowadziła trzech króli (Kacpra, 

Melchiora i Baltazara) do Betlejem. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci z 

niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - symbolizuje ona 

początek celebrowania świąt Bożego Narodzenia. Choinka jest nieodłącznym 

elementem świąt. Zwyczaj jego zdobienia przyszedł do nas z Niemiec, choinki 

zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX. Choinkę powinno się 

ubierać dopiero 24 grudnia. Jej poszczególne elementy także mają swoją 

symbolikę: światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem 

łaski Bożej, łańcuch to symbol węża kusiciela, a jabłka - grzechu. Według jednego 

z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy położyć garstkę 

siana. Jest ono symbolem żłobka, w którym leżało Dzieciątko Jezus. Domownicy 

mogą też spróbować wyciągnąć źdźbło siana spod obrusa. Ten, który wyciągnie 

najdłuższe, będzie cieszył się największym szczęściem i powodzeniem w 

nadchodzącym roku. Barwy Świąt Bożego Narodzenia Święta Bożego Narodzenia 

powinny kojarzyć się Wam z dwoma kolorami: zielonym i czerwonych. To w tych 

barwach najczęściej przygotowywane są ozdoby świąteczne. Zieleń jest 

symbolem nadziei i wierności, natomiast czerwień to symbol krwi Chrystusa. 

Dzielenie się opłatkiem – zwyczaj ten pochodzi z początków XIX wieku. Dawniej 

oprócz tradycyjnych opłatków, wytwarzanych z przaśnego ciasta, chleba i wody, 

były również kolorowe opłatki. Tymi ostatnimi dzielono się ze zwierzętami. 



Kultywowanie tego zwyczaju miało je chronić od zapadania na rozmaite choroby. 

Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie, jest symbolem wyrażenia 

wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win. 

Uszka z grzybami, karp w galarecie, barszcz czerwony, kompot z suszu – to 

tradycyjne bożonarodzeniowe potrawy. Ale czy wiemy co symbolizują?  

Ryba – jest symbolem Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwa. Na Śląsku popularne 

są śledzie z ziemniakami, na Podlasiu faszerowany szczupak, a na Pomorzu 

wędzone węgorze. Niekwestionowanym królem Świąt jest jednak karp.  

Buraki - od wieków przypisywano im właściwości upiększające i zapewniające 

długowieczność. Dlatego w wielu domach jada się barszcz czerwony. Może być 

czysty, zabielany, z uszkami lub grzybami.  

Kapusta – symbolizuje witalność i siłę. Podaje się ją w postaci bigosu z grzybami i 

grochem, faszeruje się nią pierogi i uszka, gotuje się z niej kwaśnicę.  

Grzyby – na wigilijnym stole reprezentują dziką i nieokiełznana przyrodę. W 

niektórych regionach Polski jada się je w towarzystwie kapusty lub żurku.  

Mak – symbolizuje płodność lub dostatek, dlatego na naszym stole pojawia się 

makowiec, kutia, kluski z makiem.  

Suszone owoce – według dawnych wierzeń jabłka zapewniają spokój w rodzinie, 

gruszki i figi długie życie. Przyrządza się z nich kompot lub zupę z kaszą pęczak. 

 Miód – symbolizuje szczęście i zdrowie. Jest nieodzownym składnikiem 

pierników, pierniczków i kutii. 

 

SMACZNEGO !!! 

 

 

 



 

 

 

 

Styczeń 

1. Nowy Rok 

5. Dzień Bitej Śmietany 

6. Trzech Króli / Dzień Filatelisty 

7. Dzień Dziwaka 

11. Dzień Wegetarian 

13. Dzień Wzajemnej Adoracji / Międzynarodowy Dzień Koszuli 

16. Dzień Pikantnych Potraw 

17. Dzień Wszystkich Fajnych 

18. Dzień Kubusia Puchatka 

19. Dzień Popcornu 

20. Dzień Wiedzy o Pingwinach 

21. Dzień Babci / Światowy Dzień Śniegu 

22. Dzień Dziadka 

23. Dzień Najbardziej Kochanych / Dzień Pisma Ręcznego 

25. Dzień Sekretarki i Asystentki 

29. Dzień Składanki i Łamigłówki  

30. Dzień Rogalika  

31. Międzynarodowy Dzień Przytulania / Dzień Iluzjonistów 

 



 

 

Dziś Mól Książkowy poleca... 

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. Nie ma 

chyba piękniejszej opowieści świątecznej, niż 

„Opowieść wigilijna”. Jest to książka, którą 

napisał pan Karol Dickens. Powstało na jej 

podstawie wiele pięknych filmów.  

Akcja powieści toczy się w czasie Świąt Bożego 

Narodzenia, w Londynie, w Anglii. Głównym 

bohaterem utworu jest  skąpy starzec- 

Ebenezer Scrooge. To człowiek, który myśli 

tylko i wyłącznie o sobie. nie obchodzi świąt, 

nie pozwala swojemu podwładnemu na 

wcześniejsze skończenie pracy, nie odwzajemni 

życzeń swojego siostrzeńca, nie wspiera datkiem potrzebujących. 

Bankier Ebenezer  gardzi dobrem. Jedyne jego pragnienie życiowe: zbić 

fortunę.Nie spodziewa się, że oto tego wieczoru zdarzy się coś, co na zawsze 

odmieni jego wnętrze. 

W wigilijną noc nawiedza  Srooge'a jego dawny, zmarły przed siedmiu laty 

wspólnik - Jakub Marley.  Przepowiada, że w ciągu trzech kolejnych nocy 

Ebenezer doczeka się odwiedzin trzech duchów, które pokażą mu odpowiednią 

drogę. 

Pierwsza ze zjaw zabiera naszego bohatera do przeszłości, ukazując mu dawne 

Wigilie Bożego Narodzenia. Kolejna pokazuje mu tegoroczne święta spędzane m. 

in. przez rodzinę jego księgowego Boba Cratchita. Ostatni z duchów przenosi go 

do przyszłości. Tam ogląda śmierć jednego z dzieci swojego pracownika oraz 

własną, którą nikt się później nie przejmuje.  

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101578-czlowiek
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/83071-bankier


Każde z tych widziadeł miało na celu wzbudzić w nim współczucie, smutek 

i strach, by zademonstrować mu uczucia, których prawdopodobnie nigdy nie 

odczuwał.  

Czy uda im się odmienić Scrooge'a ?  

Jakie będą dalsze jego losy ? 

Dowiecie się tego czytając książkę pt. "Opowieść wigilijna" 

 

 

 

Mól Książkowy uważa, że powieść jest niezwykle interesująca. Zawiera bardzo 

dużo elementów fantastycznych. Wyróżnia się prostym językiem , zrozumiałym 

dla każdego. W czasach gdy pieniądze „żądzą światem” pokazuje nam prawdziwe 

wartości. Pokazuje ,że największym skarbem są przyjaciele, rodzina i miłość, a 

nie pieniądze i władza. 

 
 

 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/82739-strach
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