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Teleturniej czas zacząć!
Werble, proszę! *gdzieś W tle słychać ten piękny odgłos instrumentu dęty bądź, 
aby było bardziej klimatycznej Włączenie kolędy “cicha noc” na cały regulator 
głośnika. * ( raczej takie coś W realu przykuło by Waszą uWagę.*W tle da się usły-
szeć rozbaWiony śmiech corvus*). mam zaszczyt przedstaWić Wam obecną zało-
gę redakcyjną, (gorąco zapraszamy do dołączenia do naszego małego grona 
c: ), W której skład Wchodzą:

Wolfie siema! jestem Wolfie! jestem nietuzinkowym wulkanem pozytywnej energii 
i radości! mam milion pomysłów na minutę i gdy mam czas to możecie zobaczyć mnie poma-
gając innym ^~^. interesuje się mitologia, w szczególności nordycką, oraz plastyką i biologia,  
z którą wiąże plany na moją przyszłość zawodową. jestem także książkoholikiem i melomanem.
mój zakres muzyki sięga od muzyki klasycznej po metal (omijając polski rap).

Corvus kra! tu corvus! z natury introwertyk, marzyciel i pesymista. Większość z Was 
pewnie mnie nawet nie kojarzy, ale tak czy siak nie mam zamiaru od samego początku odkryć 
karty, jaką jest moja tożsamość, ale w zamian mogę uchylić rąbek tajemnicy nieco z tym związa-
ny. uwielbiam czytać. być może dlatego, nazywam siebie książkoholikiem. zaś moim ulubionym 
gatunkiem jest fantastyka. interesuje się również folklorem. ten rodzimy, jak i dalszy nie jest mi 
obcy. mowa tu o mitologiach tj. celtycka, słowiańska czy nordycka choć tego jest zdecydowanie 
trochę więcej. posiadam też talent artystyczny, jak i próbuje dokształcać się pod kątem literackim 
przynajmniej jako samouk choć różnie z tym niestety bywa.

Aiwilo hejo, hejo z tej strony aiwilo. jestem skromną duszyczką mało zauważalną  
w tej szkole. nieśmiała, cicha, spokojna. lubię podróżować. zawsze marzyłam zwiedzić cały 
świat! jak na razie zatrzymałem się na zwiedzaniu naszego kraju. ale wszystko przede mną! mam 
fioła na punkcie gotowania różnych fit specyfików. lubię sport, szczególnie treningi na siłowni;). 
pozdrawiam cieplutko!•

Piekielnie dobra zabawa!
Skillet W polsce! czyli Wolfie relacjonuje

mój pierwszy artykuł w tym wydaniu chciałabym poświęcić dosyć sporemu wydarzeniu dla fa-
nów tego zespołu, które nie tak dawno miało miejsce w polsce, a dokładniej w jej trzech mia-
stach: krakowie, Warszawie i we Wrocławiu. 20 listopada zespół skillet wraz z wspierającą grupą 
muzyczną devour the day zagrali koncert w klubie “studio” znajdującym się całkiem blisko nas, 
bo w krakowie!
koncert rozpoczął się ok. 19.00, (pomijam sam etap wejścia, który rozpoczął się już godzinę wcześ-
niej.) występem supporta, który miał rozgrzać atmosferę panheadów ( przyp. red. fani skilleta ) 
przed wejściem oczekiwanego zespołu. oprócz autorskich utworów devour the day zagrali też 
cover słynnej piosenki “smell like teen spirit” nirvany. po godzinie 20 na scenę wszedł długo 
wyczekiwany przez fanów skillet, który zagrał piosenki ze swojego najnowszego albumu - “vic-
torious”, a także kilka innych z albumów: “awake and alive” czy też “unleashed”. podsumowując 
jednym zdaniem. atmosfera na koncercie była niesamowita, a słuchanie najlepszych utworów 
na żywo sprawiło, że ten moment zapadnie na dłużej w mojej pamięci.
         Wolfie
dla ciekawych dołączam poniżej setlisty tych zespołów według kolejności grania:
Devour the Day: 1.respect, 2.s.o.a.r, 3.faithless, 4.you and not me, 5.headspill, 6.smell like 
teen spirit ( cover nirvany), 7.the censor, 8.the bottom, 9.good man.
Skillet (Mogą wystąpić błędy w kolejności): 1.fell invicible, 2.not gonna die, 3.you ain’t re-
ady, 4.Whispers in the dark, 5.legendary, 6.awake and alive 7.back from the dead, 8.save me, 
9.hero, 10.undefeated, 11.victorious, 12.comatose, 13.monster, 14.the resistance.•

Pomoc w Święta!
bo śWięta to nie tylko czas spędzony z rodziną przy Wspólnym stole, ale także 

okres, W którym Wspomagamy potrzebujących

jedna z takich inicjatyw jest Wośp, caritas czy znana akcja “szlachetna paczka”. choć w naszej 
szkole realizujemy inne działania niż te przedstawione tutaj. jednakże skupmy się na pierwszej. 
Wośp 2020. jakie jest hasło tegorocznej orkiestry? znamy na to odpowiedź! na to ogłoszenie 
czekało wielu z nas! już w 2020 roku po raz 28 zagra Wielka orkiestra świątecznej pomocy. każdy 
finał jest wyjątkowy i zawsze coś się dzieje! tym razem Wośp zagra w celu wsparcia dziecięcej 
medycyny zabiegowej. tegoroczne przewodnie hasło organizacji to “Wiatr w żagle dla dziecię-
cej medycyny zabiegowej”. czy także w tym roku uda nam się uzyskać nowy rekord? jesteśmy 
dobrej myśli i trzymamy mocno kciuki za pomyślność akcji owsiaka i wolontariuszy! ten rok  
z pewnością będzie niezwykły. zachęcamy również do brania udziału w wolontariacie. Wspieraj-
my i pomagajmy! Wierzymy, że się to uda. powodzenia Wośp! •
         Awilo
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Wesołych Świąt

odpowiedzi:
1b, 2a, 3a, 4c, 5a, 6b, 7c, 8c.

Sylwestrowa 
wyrocznia

rozWiązując ten quiz o przesądach 
sylWestroWych doWiesz się co Wyda-
rzy ci się W tym zWarioWany dniu. za 
dobrą odpoWiedź masz jeden punkt.

1. Gdzie należy umieścić banknot, aby 
zapewnić sobie stabilność finansową w 
nowym roku?
a) W materacu łóżka lub pod prześcieradłem.
b) W prawym bucie.
c) W bieliźnie.
2. Czego nie wolno robić 1 stycznia?
a) sprzątać mieszkania.
b) Wietrzyć mieszkania.
c) Wylewać niedopitego szampana.
3. Jak wspomóc spełnienie się noworocz-
nych życzeń?
a) spisać je na kartce i spalić, a popiół wypić  
z szampanem o północy.
b) spisać na kartce i spalić we wigilię.
c) spisać na kartce i schować w donice  
z ziemią.
4. Co trzeba włożyć do portfela, aby w 
Nowym roku nie brakowało pieniędzy?
a) monetę z datą oznaczającą mijający rok
b) sianko z wigilijnego stołu
c) łuski z wigilijnego karpia
5. Dokończ przysłowie “kiedy w styczniu 
lato, w lecie ...
a) zima za to.
b) upał za to.
c) woda za to.

6. Dokończ przysłowie “ Jaki Nowy Rok, 
taki…
a) każdy krok.
b) cały rok.
c) na przyszłość widok.
7. Dokończ przysłowie “ Gdy ciepłe gody, 
na Wielkanoc…
a) dużo wody.
b) brak ochłody.
c) lody.
8. kiedy powinno się wstać z łóżka  
w Nowy Rok?
a) jak najpóźniej, przez co wysypać będziemy 
się przez cały rok.
b) dokładnie w południe.
c) jak najwcześniej, żeby lenistwo nie prześla-
dowało nas cały rok.

Punkty 1-3
niezły z ciebie imprezowicz!
W tym dniu trochę wyluzujesz i zabawisz się 
jak nigdy! na domówce albo w klubie spot-
kasz starego znajomego i z nim będziesz się 
bawić do samego rana ;).
Punkty 3-5
ten czas spędzisz w domu z rodziną bądź zna-
jomymi. Wspólnie przetańczycie niemal całą
noc przed telewizorem, a przed północą pój-
dziecie do pobliskiego parku na pokaz
sztucznych ogni. uwaga! po pokazie ktoś 
zaprosi cię do tańca!
Punkty 5-8
razem z przyjaciółmi wyjdziecie na miasto. 
Wstąpicie do kawiarni na ciasto i drinka. przed
fajerwerkami zabawicie się w miejscowym 
klubie. będzie super zabawa! •

Czas  
na kolędy!
mając za sobą ciekaWostki, przesądy i 
quiz nadeszła chWila by przypomnieć 
sobie teksty kolęd! (Wątpię by ktoś 
zapomniał ich tekstóW. jednak W razie 
czego przypomnimy Wam choć jedną.)

kolędy i pastorałki czyli piosenki świąteczne 
śpiewane są prawie w każdym domu (o ile
rodzinka nie fałszuje.)
ale czy wiemy jak brzmią albo jak wyglądają 
teksty kolęd w językach obcych? poniżej
znajdziecie teksty do jednej z najbardziej zna-
nych w polsce kolęd “cichej nocy” niemal we
wszystkich językach nauczanych w murach 
kopra. ( z góry przepraszamy tych, którzy 
uczą się rosyjskiego za brak wersji w tym języ-
ku. jednak nie byłyśmy w stanie ani jej
przetłumaczyć, ani tym bardziej sprawdzić 
poprawności tłumaczenia.)
zanim przejdziemy do pierwszej zwrotki 
utworu, przedstawię Wam ciekawostkę,  
którą znalazłam: 

“cicha noc”  to jedna z najpopularniejszych 
kolęd. po raz pierwszy wykonano ją w 1818 w
oberndorf bei salzburg w austrii. słowa do 
“stille nacht” napisał joseph mohr, muzykę
skomponował franz Xaver gruber.

Polska wersja kolędy “Cicha noc”:
cicha noc, święta noc
pokój niesie ludziom wszem,
a u żłóbka matka święta
czuwa sama, uśmiechnięta,
nad dzieciątka snem,
nad dzieciątka snem.
Wersja angielska:
silent night, holy night,
all is calm, all is bright
round yon virgin mother and child.
holy infant, so tender and mild,
sleep in heavenly peace,
sleep in heavenly peace.

Wersja Niemiecka:
stille nacht, heilige nacht,
alles schläft; einsam wacht
nur das traute hochheilige paar.
holder knabe im lockigen haar,
schlaf in himmlischer ruh!
schlaf in himmlischer ruh!

Wersja Włoska:
astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor!
tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle genti
pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti,
pace infondi nei cuor!

Wersja Francuska:
Ô nuit de paix, sainte nuit
dans le ciel l’astre luit
dans les champs tout repose en paix
mais soudain dans l’air pur et frais
le brillant coeur des anges
aux bergers apparaît•

Wolfie

5 Ciekawostek 
wigilijnych
o tradycjach Wigilijnych Wiemy już 
Wystarczająco: dWanaście potraW; 
karp; prezenty bądź choinka, ale czy 
napraWdę tak jest? oto 5 ciekaWostek, 
o których mogliście nie Wiedzieć.

1. karp czyli znak biednej Polski .
był symbolem kraju, w którym nie ma lodó-
wek.dlatego też karpia dawniej przynosiło
się w siatkach i trzymano w wannie. do dziś 
starsze roczniki nie wyobrażają sobie świąt 
bez tej tradycji. obrządku biednej, komuni-
stycznej polski.

2. Prezenty nie zawsze były dla wszyst-
kich...
ah… święta, ten radosny czas, który spędza-
my z wspólnie z naszą rodziną. niejeden z nas
odśpiewuje kolędy wraz ze zgromadzonymi 
gośćmi, czy obdarowuje się wzajemnie
prezentami. bo kto z nas, ich nie uwielbia?  
no kto? ale czy zdawaliście sobie sprawę, że
kiedyś ten zwyczaj dotyczył tylko dzieci? 
obecnie wręczamy je każdemu z naszej rodzi-
ny, a nawet pupilom. lecz w obecnej chwili, 
większość z nas nie zaliczyłaby się do tej
specyficznej tradycji. z drugiej strony mogło 
stanowić to dodatkowy plus, gdyż nie
musielibyśmy wydawać tak wielu pieniędzy.

3. Nie musi być 12 potraw na wigilię.
powszechnie utarła się tradycja dwunastu po-

traw. przyznajcie szczerze kto z waszej rodziny
robi aż tyle dań? na szczęście możecie 
przekazać rodzince, że nie musi być aż tyle 
potraw. Wystarczy wielokrotność liczby - 
uwzględnić tu trzeba m.in uszka występujące 
w barszczu dla jasności. - lub też nieparzysta 
liczba ( np. 5,7,9,11). pamiętajcie, że nad-
miar jedzenia po świętach można by oddać 
biedniejszym zamiast wyrzucać pozostałości 
jak to często bywa w naszych domach. życzę 
smacznego.

4. Choinka to najmłodsza tradycja  
w Polsce.
dobrze przeczytaliście. trudno jest nam wy-
obrazić sobie święta bez choinki. brak tego
iglastego drzewka stojącego w salonie z pre-
zentami. Wydaje się to niemożliwe, przecież 
jest nieodłącznym elementem świątecznego 
klimatu. a jednak! kiedyś nie było takiego 
zwyczaju. zamiast choinki była gałązka  
na drzwiach. sama choinka pojawiła się do-
piero w XiX wieku.

5. Puk, puk... kto tam?
W wigilię panuje zwyczaj zostawienie jed-
nego wolnego miejsca dla nieproszonego 
gościa, bądź zmarłego członka rodziny, który 
nie zasiądzie ponownie przy świątecznym 
stole. my, gospodarze mamy za zadanie w 
wigilię przyjąć każdego pukającego do na-
szych drzwi. bez względu kim jest. samotny 
wędrowiec - nieproszony gość jest symbolem 
wędrówki świętej rodziny. •

Aiwilo
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