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Wydanie premierowe – świąteczne
Witajcie, postanowiłyśmy spróbować sił redagując gazetkę dla całej szanownej
Społeczności Szkolnej. Będziemy się pokazywać, gdy tylko będzie ku temu sposobność,
a już dziś zapraszamy na wydanie specjalne - związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Zachęcamy również do dzielenia się swoimi przepisami, reklamowania ulubionych
książek, dzielenia własną twórczością. W takich sprawach prosimy o kontakt z panią
bibliotekarką, Olgą Stępień
Gotowi? Zatem zaczynamy!

Opowiadanie świąteczne
-Nie da się szybciej? - zapytała zdenerwowana, rudowłosa dziewczyna usadowiona
sztywno na siedzeniu pasażera w czerwonym Fiacie 500.
- Nie, jeśli chcesz dojechać do domu- odrzekł zirytowany młody chłopak prowadzący auto.
Dziewczyna jęknęła i spojrzała na zegarek.
- Jest 17 - odparła, a jej słowa zawisły w gęstej od napięć atmosferze auta.
Przemierzali pokrytą świeżym śniegiem leśną drogę. Biały puch cały czas sypał się z chmur
i wirował na tle ciemnego nieba. Nikogo oprócz pasażerów czerwonego samochodziku nie
było w pobliżu. Co jakiś czas wśród drzew błyskały oczy ciekawskiej zwierzyny. Chłopak
zwolnił do czterdziestu kilometrów na godzinę.
- Jeju! - jęknęła dziewczyna z siedzenia pasażera - Już jesteśmy spóźnieni!
- Wiem. Trudno - powiedział kierowca.
- Trudno?! Wiktor nie wiesz jakie to było dla mnie ważne! Nasze pierwsze święta po ślubie!
Miało być tak cudownie, a my wleczemy przez las podczas śnieżycy!
- Czy ona zawsze musi histeryzować?- odezwał się głos z tylnego siedzenia. Wysoki chłopak
opierał plecy o prawe drzwi i zajmował nogami trzy siedzenia. Czytał gazetę o motoryzacji To nawet nie jest śnieżyca, tylko lekki opad – powiedział. - Białe święta pierwszy raz od
dekady. Super! A rodzinie nic się nie stanie jak chwilę poczeka! – kontynuował.
- Nie mogliśmy jechać inną drogą? - dziewczyna rozpoczęła kolejną falę narzekań.
- Widziałaś, że był korek, a tędy się chwilę powleczemy, ale jakoś dojedziemy- odparł
kierowca.
- Oby tylko ten stary rzęch jakoś pociągnął - jęknęła, a samochodzik jakby urażony obelgą
stanął

na środku leśnej drogi. Wiktor kilkakrotnie przekręcił kluczyk w stacyjce, lecz fiat ani drgnął,
więc kierowca otworzył drzwi i wyszedł wprost w zamieć, aby zajrzeć do maski wozu.
- To wszystko przez Ciebie Magda! - wykrzyknął chłopak z tylnego siedzenia i usiadł
na środku, aby wychylić się do dziewczyny - po co na niego krzyczałaś!?
- To samochód, Karol. I tak mnie nie słyszał - odrzekła wyniośle, a chłopak wysiadł
z samochodu.
Obydwaj mężczyźni długo nachylali się nad maską, więc dziewczyna wyszła, aby się czegoś
dowiedzieć.
- I jak? – spytała.
- No nic. - odparł jej mąż pokryty warstwą śniegu - Nie wiem, co się stało. Wygląda
na to, że wszystko jest w porządku.
- Zadzwoń po pomoc - zaproponował zaradny Karol - nie będziemy tu siedzieć do Nowego
Roku.
Wiktor wyciągnął telefon, lecz w lesie nie było zasięgu. Wielokrotne próby nawiązania
kontaktu przez wszystkie urządzenia elektroniczne zakończyły się fiaskiem.
- No to musimy czekać. Na pewno niebawem ktoś przejedzie tą drogą.
Wszyscy byli tak zaniepokojeni obecną sytuacją, że nie mieli ochoty nawet na narzekanie
(Magda), moralizowanie (Karol) i irytację (Wiktor). Po godzinie czekania nerwy jednak
zaczęły puszczać i pierwszy odezwał się Karol: - To wszystko twoja wina, Magda. Nie trzeba
było pchać się do miasta po jakieś durne perfumy. Przecież masz ich mnóstwo.
- No i co. Te są najlepsze. Zresztą wcale nie musiałeś jechać. Nikt Cię nawet nie zapraszał,
sam się wepchałeś.
- Ja?! - czerwony ze złości chłopiec poderwał się z siedzenia.
- Przestańcie się kłócić, są święta - zaczął Wiktor - a wy jesteście rodzeństwem. Magda nie
naskakuj na niego ciągle, a ty Karol nie możesz jej wiecznie moralizować…
W tym momencie Karol wyskoczył z auta.
- Karol! - krzyknął Wiktor za chłopakiem
- Coś jedzie!!! – wykrzyknął Karol
Wiktor szybko wybiegł z samochodu. Na końcu drogi błyskały światła a jakiś duży samochód
przemieszczał się z wolna w ich stronę.
- Ratunek! - wrzasnął uradowany Karol, skacząc.
Samochód ten okazał się ciężarówką z reklamą Coca Coli na budzie. Zatrzymał się,
a z otwartego okienka wychyliła się twarz brodacza. Do złudzenia przypominała świętego
Mikołaja.
- Hej ho! - wykrzyknął tubalnym głosem do zgromadzonych przed fiatem - Jakiś problemik?
- Tak… - zaczął Wiktor, lecz nie skończył, bo Karol wrzasnął:
- Bogdan!!!
- O mateńko Karol! - wykrzyknął kierowca ciężarówki.
Wiktor i Magda spojrzeli po sobie.
- Sprzedawaliśmy razem choinki - wyjaśnił chłopiec.
- Dobra, nie ważne - przemówił Wiktor - Widzi pan - zwrócił się do Bogdana - nie mamy
pojęcia co stało się z naszym samochodem, a nie mogliśmy wezwać pomocy, bo nie ma tu
zasięgu.

- Zaraz to załatwię - odparł brodacz i wysiadł z auta. Miał na sobie strój świętego Mikołaja.
- Chodźcie tu chłopaki! - wykrzyknął i otworzył klapę z tyłu budy, skąd wyciągnął linki do
holowania. Z pomocą pasażerów Fiata przymocował tył auta do ciężarówki i zaprosił
pasażerów do kabiny. Wiktor prowadził Fiata. Przemarznięci podróżni z chęcią wsiedli do
ciężarówki i szybciej niż się spodziewali ruszyli w drogę. Bogdan poczęstował ich gorącą
czekoladą, do której miał maszynę i zręcznie manewrował wśród zasp, dzieląc się
z współpodróżnymi rozmaitymi historiami. Zjechał w pewnym momencie w nieznaną nikomu
drogę, jak się okazało bliską rodzinnemu domu Magdy i Karola, do którego obiecał ich
zawieść. Nie minęło dwadzieścia minut, jak ciężarówka Coca Coli stanęła na podjeździe
małego domku, ku ogólnej fascynacji sąsiadów i rodziny. Z samochodów wysiedli: rumiany
Mikołaj i troje uśmiechniętych podróżnych. Magda wpadła w objęcia stojącej
na progu matki, a Wiktor oraz rozgadani Karol i Bogdan odczepili auto. Pani domu nie
posiadała się z wdzięczności i zaprosiła dobroczyńcę na wigilijną wieczerzę, lecz ten zaśmiał
się serdecznie i oznajmił, że czas w drogę.
- Wesołych Świąt! - krzyknął Karol za wsiadającym do samochodu i pomachał mu
serdecznie.
- Wesołych, wesołych! - odkrzyknął Mikołaj, wymachując mu czerwoną rękawicą przez okno
ciężarówki Coca Coli, znikającej za zakrętem…
Autor: 

Coś pysznego na wigilijny stół
Wiele Bożonarodzeniowych chwil spędzamy przy świątecznym, rodzinnym
stole rozkoszując się potrawami, na które czekamy cały rok. Ciężko nam wyobrazić
sobie Boże Narodzenie bez barszczu z uszkami czy karpia. Ale oprócz tradycyjnych
potraw, które znamy wszyscy, jest wiele mniej znanych, obecnych w tylko paru
regionach. Oto niektóre z nich.

SMACZNY PIERNIK
2 szklanki mleka
2 szklanki cukru
1 szklanka miodu
1 kostka masła
Wszystkie składniki zagotować i na słabym "ogniu" i nadal gotować około 5 min (Nie
martwiąc się, jeśli się zwarzy).
Potrzebne będą jeszcze:
4 czubate szklanki mąki

2 łyżeczki sody
5 łyżek oleju
20 dkg bakalii (otoczonych w mące)
6 żółtek
Piana z białek
Kolejne kroki:
Gorącą masę wlewamy do mąki i miksujemy, dodajemy 2 łyżeczki sody, 5 łyżek oleju
i 20 dkg bakalii otoczonych w mące. Wbijamy 6 żółtek, a na koniec wszystko delikatnie
mieszamy z ubitą pianą. Pieczemy godzinę w temperaturze 180 stopni (góra – dół).

MOCZKA
Świąteczną ciekawostką kulinarną jest moczka - słodka, pochodząca ze Śląska,
zupa piernikowa, z dużą ilością bakalii. Na Śląsku wersji moczki mamy sporo, a każda
gospodyni przygotowuje ją na swój sposób. Wersje te różnią się dodatkami,
ale podstawą tego smakołyku zawsze pozostaje piernik.
Składniki:













300 g piernika
Duża ilość orzechów: włoskich, laskowych i migdałów
Paczka rodzynek
Paczka suszonych śliwek
Paczka moreli
Paczka suszonych fig
Kompot agrestowy
Tabliczka gorzkiej czekolady
świeżo wyciśnięty sok z 1/2 cytryny
kilka podzielonych na kawałki mandarynek
sól do smaku
1 łyżka miodu

Przygotowanie
1. Piernik kroimy na kawałki, wrzucamy do mniejszego garnka, zalewamy ciepłą wodą,
tak aby się rozmoczył. Masa piernikowa powinna mieć gęstą, jednolitą konsystencję.
2. Migdały parzymy, obieramy ze skorki i umieszczamy w osobnym garnku. Dodajemy
orzechy laskowe i orzechy włoskie. Zalewamy wodą i gotujemy przez około 40 minut
do miękkości.
3. Do orzechów dorzucamy pokrojone na połówki morele, śliwki, figi i rodzynki oraz
czekoladę i sok z cytryny. Gotujemy do roztopienia czekolady i jeszcze
przez 20 minut (wszystko na słabym ogniu).

4. Masę piernikową podgrzewamy na słabym ogniu przez około 5 minut cały czas
mieszając, bo szybko przywiera do dna garnka.
5. Łączymy bakalie, kompot, mandarynki oraz masą piernikową. Całość gotujemy przez
około 15 minut.

ŚLEDŹ W SAŁATCE
Składniki:






filety śledziowe
2 jabłka
2 cebule (czerwone lub białe)
śmietana 12%
majonez

Przygotowanie:
1.
2.
3.
4.

Kroimy śledzia na kawałki (wielkość według uznania) i przekładamy do miski
Kroimy cebule i jabłka, a następnie przesypujemy do miski ze śledziem
Dodajemy …g śmietany i …. majonezu
Mieszamy wszystkie składniki i dodajemy sól oraz pieprz według uznania

PIEROGI- PRZEPIS PODSTAWOWY
Składniki:




30 dag mąki
1 jajko
woda

Przygotowanie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wlać wodę do miski
Wbić 1 jajko i przemieszać
Dodając wodę zagnieść dość luźne ciasto (ciasto zbyt ścisłe będzie się źle sklejać)
Uformować kulkę, odcinać ciasto po kawałku i bardzo cienko rozwałkować
Należy wyciąć kółka i układać na ich środku nadzienie
Następnie zalepić dookoła, można również zagniatać tak, aby wyszła ozdobna falbanka
Gdy pierogi są już zalepione należy gotować je w dużej ilości wody

PIERNICZKI
Składniki:









4,5 szklanki mąki
1 szklanka cukru pudru
torebka przyprawy do piernika
2 łyżeczki sody oczyszczonej
kostka masła (margaryny)
1 szklanka miodu
2 jajka
1-2 łyżki kakao- opcjonalnie (pierniczki będą ciemniejsze)

Przygotowanie:
Nagrzać piekarnik do 180˚C
Mąkę przesiać przez sito i dodać pozostałe składniki sypkie
Dodać posiekane masło/margarynę
Dodać miód i jajka, a następnie długo zagniatać ciasto, aż do uzyskania jednolitej bryły
Ciasto w porcjach wałkować na placki o grubości ok. 3 mm i wycinać pierniczki za
pomocą foremek
6. Do nagrzanego wcześniej piekarnika włożyć blaszkę z pierniczkami i piec przez ok. 8 min
1.
2.
3.
4.
5.

KUTIA
Składniki:
2 szklanki pszenicy
Szklanka zmielonego maku
100 g rodzynek
100 g migdałów (słupki)
100 g fig
100 g daktyli
100 g skórki pomarańczowej
100 g orzechów włoskich
miód – ilość według uznania
kilka kropli olejku migdałowego

Przygotowanie:
Zalać wrzątkiem pszenicę, pozostawić na noc, a rano ugotować do miękkości. Zmielony mak
sparzyć, pogotować 5 min, odcedzić, zmieszać z pszenicą, dodać miód i pokrojone bakalie.
Wszystko skropić kilkoma kroplami olejku migdałowego i wymieszać. Następnie schłodzić.
Podawać w pucharkach ze śmietanką do kawy.

RYBA PO GRECKU
Składniki:
1 spora ryba (pstrąg karp 1 kg dorsza)
2 cebule
10 marchewek
koncentrat pomidorowy
olej
1 jajko
bułka tarta
sól
pieprz
1/2 szklanki bulionu wołowego

Przygotowanie:
Oczyść ryby, odfiletuj, usuń ości. Filety pokrój na średniej wielkości kawałki, posól je i
przypraw pieprzem, a następnie opanieruj w roztrzepanym jajku i tartej bułce. Usmaż na złoty
kolor na rozgrzanym oleju (uwaga: olej nie powinien być zbyt gorący). Pokrój cebule w
kostkę, przesmaż w rondlu na 1-2 łyżkach oleju. Dodaj starte na grubej tarce marchewki, duś
do miękkości, podlewając od czasu do czasu łyżką bulionu, a w razie potrzeby olejem. Dodaj
1-2 spore łyżki koncentratu pomidorowego, przypraw do smaku solą i pieprzem. Na półmisku
ułóż kilka kawałków ryb, przykryj częścią sosu warzywnego. Potem znowu ułóż ryby i sos, i
tak dalej, aż skończą się składniki. Wstaw na całą noc do lodówki. Podawaj na zimno z
pieczywem.

Ozdoby własnej roboty
Bardzo, bardzo prosta, a przy tym bardzo
efektowna ozdóbka. Jedyne co musimy
mieć do zrobienia tych ekologicznych
bombek to:
 duże szyszki
 klej
 kuleczki(
te
na
ilustracji
są wykonane z gąbki, ale równie
dobrze będą wyglądać pomponiki
lub kulki wykonane z bibuły,
czy kolorowej plasteliny)
 sznurek, na którym zawisną.

Cała sztuka polega na umieszczenia
według pomysłu wybranych wcześniej
kuleczek i przyklejeniu ich. Dodatkowo
u szczytu szyszki można umocować
sznurek i nasza ozdoba może wisieć
np. na choince.

Do jej wykonania potrzebujemy:
 puzzle z w miarę podobnymi
otworami i wypustkami
 białą farbę
 mocny klej
 drewniane lub tekturowe kółka
 wstążkę
 oraz opcjonalnie brokat
Puzzle oraz kółka malujemy na biały
lub niebieski kolor i posypujemy
brokatem. Czekamy aż wyschną.
Następnie przyklejamy puzzle do kółka,
tak aby powstała gwiazda, a od spodu
przytwierdzamy wstążkę, na której
powiesimy naszą ozdobę.

Nasza rada – czyli
jak nie zwariować w przedświątecznej gorączce?
To bardzo ważne, aby dobrze przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia,
lecz co zrobić gdy głowa puchnie od samego myślenia o czekającej nas pracy.
Oto kilka rad:
1.Przygotuj się szybciej na święta i pamiętaj, żeby nie robić nic na ostatnią chwilę!
2. Podziel się obowiązkami z rodziną!
3. Nie wydawaj majątku na święta, tylko:
a) zastanów się co Ci jest potrzebne
b) zrób spis rzeczy, które zamierzasz kupić
c) na zakupach trzymaj się ściśle sporządzonej wcześniej listy!
4. Zaakceptuj to co się nie udało, np. jeżeli nie wyszło Ci ciasto lub stłukłeś ulubioną bombkę,
nie przejmuj się, ponieważ święta to magiczny czas, w którym nie można się martwić : )
5. Odpocznij i zrelaksuj się, święta to czas radości i miłości, a sens ich to nie smakołyki,
choinka, prezenty : )

Świąteczny Quiz
Wkrótce święta! - Wykaż się swoją wiedzą!
Sprawdź się w quizie świątecznym i dowiedz się czy jesteś mistrzem wiedzy o Świętach
Bożego Narodzenia.
1. Co symbolizuje zwyczaj dzielenia się opłatkiem przed uroczystą wieczerzą?
A. kłótnie i spory
B. złość i nienawiść
C. pojednanie i wybaczanie
D. podżeganie i obłuda
2. Symbole Świąt Bożego Narodzenia to:
A. bukszpan i chrzan
B. baranek i kiełbasa
C. choinka i opłatek
D. kurczątko i jajko

3. Dla kogo jest zostawiane puste miejsce przy stole wigilijnym?
A. dla księdza
B. dla bezdomnego
C. dla kolędników
D. dla nieznanego gościa
4. Ile potraw według tradycji powinno znaleźć na wigilijnym stole?
A. dziesięć
B. szesnaście
C. dwanaście
D. czternaście
5. Uroczysta msza św. odprawiana w Wigilię o północy to:
A. Roraty
B. Gregorianka
C. Pasterka
D. Oktawa
6. Kiedy rozpoczyna się Wigilia?
A. O 20.00
B. 25 grudnia
C. gdy zapadnie zmrok
D. kiedy pojawi się pierwsza gwiazda
7. Kim był św. Mikołaj?
A. Jezusem Chrystusem
B. Świętym Józefem
C. biskupem z Miry
D. elfem świątecznym
8. Z jakiego kraju pochodzi tradycja dekorowania choinki na Święta Bożego Narodzenia?
A. z Niemiec
B. z Polski
C. z Rosji
D. z USA
9. Czym jest mirra?
A. to inna nazwa żłóbka
B. darem przyniesionym od króla dla Jezusa
C. to inna nazwa wody święconej
D. to instrument

10. Kto stworzył pierwszą szopkę?
A. św. Mikołaj
B. Maryja
C. św. Franciszek z Asyżu
D. nie wiadomo
Odpowiedzi: 1.C 2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.C 8.A 9.B 10.C
8-10- Jesteś mistrzem Świąt Bożego Narodzenia, widać, że je uwielbiasz .
4-7- Lubisz klimat Świąt, ale nie jesteś ich wielkim fanem.
0-3- Nie interesujesz się tematyką Bożego Narodzenia.

Do świątecznej poduszki…
czyli lektura polecana przez nauczycieli, pracowników i uczniów II LO
Po przedświątecznym zabieganiu zawsze następuje ten upragniony czas odpoczynku.
A co zrobić z taką dużą ilością wolnych chwil, kiedy pogoda nas nie rozpieszcza? Poczytać!
Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was porządną dawkę lektur wartych przeczytania w okresie
świąt, które polecają nauczyciele, pracownicy i uczniowie naszej szkoły.
Pierwsze kłamstwa autorstwa Sary Larsson to, od początku trzymający czytelnika
w napięciu, thriller. Tu pierwsze kłamstwo pociąga następne, a wszystko jest
nieprzewidywalne. Brutalna sytuacja z czasów szkolnych lat, wraca w dorosłym
uporządkowanym życiu i sprawia, że wszystko wymyka się spod kontroli. Powieść wyzwala
lawinę emocji i na pewno sprawi, że nie będzie się można od niej oderwać.
Katedra w Barcelonie - powieść historyczna, której autorem jest Idelfonso Falcones –
w magicznej scenerii XIV wiecznej Barcelony, rozgrywa się historia wielkich namiętności,
tragicznych miłości, spisków i zemsty. To fascynująca książka również dla miłośników
historii.
Za zamkniętymi drzwiami - zaskakująca powieść B.A. Paris, która wciągnie czytelnika
już od pierwszych chwil i sprawi, że zechce pochłonąć całość od razu, do samego końca.
W roli głównej doskonałe małżeństwo: Jack i Grace, a pod przykrywką niespotykanej
miłości: przemoc, zniewolenie, strach …
Dobra pamięć, zła pamięć- książka autorstwa Ewy Woydyłło. Pani Woydyłło,
świetny psycholog, również wykładowca dla studentów pokazuje w prosty sposób, jak działa
nasza pamięć, dlaczego coś zapamiętujemy, a coś wymazujemy z niej i jak radzimy sobie
z traumami. Pisze o pamięci niszczącej i toksycznej i szuka powodów, dla których cierpimy

z powodu pamiętania. Książka pozwala zrozumieć, że nie warto rozpamiętywać przeszłości,
zwłaszcza zachowywać w pamięci złych doświadczeń i wracać ciągle do nich. Tylko czy tak
się da? Są ludzie, którzy wszystkie swoje niepowodzenia wiążą z przeszłością, wracają
do niej, a rozpamiętując niszczą siebie samych, często również krzywdzą najbliższych.
Woydyłło pisze bardzo prostym, docierającym do każdego czytelnika językiem,
w ten sposób dociera do wielu, nieszczęśliwych z powodu traumatycznej pamięci, ludzi.
Warto też przeczytać inne jej książki, a także posłuchać interesujących wykładów
w Internecie.
Małe kobietki autorstwa Louisy May Alcott to powieść dla dziewcząt napisana w XIX
wieku. Ukazuje losy czterech sióstr, ich przyjaciół oraz kochającej matki, która
pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej, zajmuje się wraz z wierną służącą
gromadką rozbrykanych córek. Jest to książka obyczajowa, ale z pewnością nikogo nie
zanudzi. Każda postać ma ciekawy i całkowicie oryginalny charakter, a dzięki odmienności
bohaterów świat przedstawiony jest ciekawy i pełen przygód. Dodatkowo dziewczęta przez
cały czas trwania akcji chcą rozwijać swoje charaktery, co daje czytelnikowi wiele refleksji.
Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą. Łukasz Grass opowiada historię prawdziwą,
o człowieku, który nie miał niczego, a osiągnął wszystko, był na samym dnie,
a wzbił się tam, gdzie większość ludzi dzięki terapii, uprawianiu sportu i niespotykanej sile
nigdy nie dotrze… To historia o wygranej walce z narkotykami, alkoholem i papierosami
dzięki niespotykanej zawziętości i sile. Poprzez terapię i uprawianie sportu, bohater tej
książki, Jerzy Górski, mieszkaniec Legnicy, podniósł się i wygrał prestiżowe zawody Double
Ironman w USA (prawie 8 kilometrów pływania, 360 kilometrów jazdy rowerem
i 84 kilometry biegu). Tak więc były narkoman i monarowiec, a jednocześnie legenda
polskiego triathlonu, jest symbolem walki z własnymi słabościami. „Jego życie to gotowy
scenariusz na kilka książek. Sięgnij jednak po tę jedyną, którą autoryzował, i poczuj,
jak to jest piąć się na sam szczyt tylko dzięki własnej determinacji i pomocy
przyjaciół”.(Internet)
Historią Jerzego Górskiego zainteresował się również reżyser „Bogów”, Łukasz
Palkowski, który nakręcił film fabularny pod tytułem "Najlepszy" z gwiazdorską obsadą
(Jakub Gierszał, Kamila Kamińska, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, Arkadiusz
Jakubik, Adam Woronowicz, Magdalena Cielecka, Artur Żmijewski, Tomasz Kot, Janusz
Gajos). Film wszedł do kin w 2017 roku. Jest równie świetny, jak książka.
Londyn, którego autorem jest Edward Rutherfurd, to na pewno powieść na długie
zimowe wieczory (książka liczy około 950 stron). Autor sięga do wielu źródeł historycznych
i z rozmachem opisuje ponad dwa tysiące lat dziejów tego miasta. Wszyscy opisywani
w książce bohaterowie są wytworem wyobraźni autora, ale ich pasjonujące losy misternie
splatają się z historią miasta. Ukazana zostaje cała bogata przeszłość Londynu. W miarę
rozwoju metropolii jesteśmy świadkami powstawania miejsc, które do dziś można zobaczyć
(np. amfiteatr w Londynie, budynek Tower of London, Teatr Szekspirowskiego czy modna
dzielnica West End).
Labirynt Duchów Carlosa Ruiz Zafona. Akcja rozgrywa się w Hiszpanii w latach 50tych XX
wieku. Powieść ta jest wielowątkowa, złożona, pełna intryg i sekretów. Przez cały czas
trzyma czytelnika w napięciu. Jest to książka pełna magii i zaskakujących powiązań
z przeszłością…

Warto również przeczytać książki:
George Orwell- Rok 1984
J. Huizinga, Jesień średniowiecza
Tocqueville A., O demokracji w Ameryce
Tischner J., Etyka Solidarności
Kapuściński R., Imperium
Davies N., Orzeł biały, czerwona gwiazda

Z głębi serca płyną najlepsze życzenia…
W adwentowej refleksji,
W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę
niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,
niech doda siły w ramionach
i rozpali czystym ogniem serca…

Aby te Święta, pogodne i zimowe, stały się okazją do przeżycia cudownych
rodzinnych chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami, a Nowy Rok przyniósł
same spokojne dni, upływające na zwolnionym oddechu, z dystansem do tego, co wokół.

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom i Uczniom
II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie
życzy redakcja Dwójkowej Gazetki

