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Ze Szczecinka i okolic w  
wielki świat 

Gość specjalny: 
AGNIESZKA  

LITOROWICZ-SIEGERT 

Pozytywne wydarzenia ze świata 
BĄDŹ  JAK  ABDUL 

SYGNAŁ Z SERCA… PROSTO NA 
SMARTFONA! 

W WARSZAWSKIM ZOO URO-
DZIŁY SIĘ GEPARDZIĄTKA! 

Już niedługo, 
coraz bliżej... 
  

Grinch 

mieszka 

w jaskini w 

pobliżu 

Ktosiowa. Jest 

niezwykle złośliwy i 

nieuprzejmy. W związku z 

przeżyciami z dzieciństwa nie 

cierpi Świąt, tak uwielbianych 

przez Ktosiów i ze wszech 

miar stara się im je zepsuć. 

Grinch to postać fikcyjna, 

wielki włochaty stwór, 

który nienawidzi Świąt 

Bożego Narodzenia. 

Bohater klasycznej 

książki „Grinch: świąt nie 

będzie” Dr. Seussa z 

1957 i jej ekranizacji 
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SPIS TREŚCI 
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Dużo radości, miłości od bliskich, radosnego gwaru rodziny w tle lub  błogiego spokoju ducha w 
zaciszu domowym , kto woli :) . Cudownej atmosfery wigilijnej na Święta Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności i pełni sił na nadchodzący Nowy Rok życzy redakcja gazetki szkolnej „eLO”. 

 
Pozdrawiamy gorąco i zapraszamy na grudniowy repertuar 

Redaktor naczelny 
Justyna Pałka kl. II C 
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Ostatnimi czasy w Stanach Zjednoczonych miała miejsce pewna zwyczajna może się wydawać sytuacja, ale 

z „Happy Endem”. Grupa dzieciaków zatrzymała pewnego mężczyznę w drodze do sklepu. Chłopcy zapytali 

go, czy się z nimi założy. Kiedy się zgodził, najstarszy z nich oznajmił, że przejedzie na jednym kole na rowe-

rze do znaku “stop”. Zakład miał być o 10 dolarów, kiedy mężczyzna spytał, dlaczego 10, odpowiedział, że 

właśnie tyle kosztuje pizza w Dominos. Niestety dzieciak nie dał rady, kiedy zastanawiali się, skąd wziąć 10 

dolarów dla mężczyzny, zamówił on dla nich pizzę i 2 litry Sprite. Mężczyzna wspomniał, iż uwielbia patrzeć, 

jak dzieci są dziećmi. Ta historia pokazuje, że mimo ciężkich i specyficznych czasów nie można zapominać o 

miłych gestach dla drugiego człowieka i mimo pandemii dzieją się również pozytywne sytuacje na świecie. 
 

 

 

Pewnego dnia Abdul idąc do pracy, zapomniał przepustki na parking, musiał więc zostawić swój rower 

przed stacją Cannon Street. Kiedy wychodził z pracy o 18:00, spodziewał się zastać tylko przecięty zamek. 

Już nawet pogodził się z faktem, że nigdy więcej nie zobaczy swojej zaufanej maszyny, zapytał nawet ob-

sługę, czy mają kamery. Wtedy pojawił się facet i poprosił go, aby podał szyfr do przeciętego zamknięcia 

mężczyzny. Później oznajmił z uśmiechem “Mam twój rower!”, „nigdy tego nie zapomnę”, wspominał 

Abdul. Okazało się, że Abdul Muneeb pracuje dla Kolei Południowo-Wschodniej. Mężczyzna, będąc na 

przerwie, zobaczył, jak jakiś facet przecina zamknięcie do roweru, postanowił więc go powstrzymać. Na-

stępnie wziął pojazd do swojej kabiny i czekał 4 godziny po zakończeniu zmiany, aby osobiście upewnić 

się, że go odzyska. Świat potrzebuje więcej takich ludzi jak Abdul. 

 

Autor: Dominik Gonczarów  

  
oronawirus przyniósł bardzo wiele cierpienia w 2020 roku, ale 
istnieje parę pozytywów wirusa i wydarzeń, które rozjaśniają 
nam dzień podczas tak trudnego okresu. 

 K  

 

W maju tego roku,  lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego wszczepili pacjentowi z chorobą serca defibry-
lator - kardiowerter, który... połączy się z jego smartfonem. 
Dzięki temu lekarze będą mieli stały dostęp do informacji o 
kondycji jego serca. Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie i 
po raz pierwszy wykonane w naszym kraju! 

 

https://www.eska.pl/warszawa/wielki-sukces-wum-sygnal-z-serca-prosto-na-smartfona-aa-LzYJ-2suB-dZme.html
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Powiedzcie mi… kto z nas nie lubi słodziutkich, malutkich i futrzastych 
kuleczek? Nieistotne, że takie małe kuleczki później wyrosną na groźne 

wielkie koty…W warszawskim ZOO 22 kwietnia na świat przyszły uro-
cze gepardy! Rodzicami jest dumna para Wilma i Fred. 

Poza kociakami, w listopadzie do zoo trafił również kanczyl, zwa-
ny także myszojeleniem - ssak, którego jeden z gatunków uchodził 
za wymarły. Teraz można śpiewać ‘’Myszojeleń’’ w Polsce, razem 
z przedstawicielem tego gatunku! 

 

oronawirus uświadomił wielu ludziom o tym jak bardzo ważne jest 
jednoczenie się i wzajemne wsparcie… K 

Zaobserwowano znaczne podwyższenie świadomości o higienie osobistej i ochronie przed 
chorobami. Poza tym, Ziemia jest znacznie czystsza! Poprawił się stan powietrza i wody. W Pol-
sce natomiast nastąpiło przyspieszenie innowacji… i to na wielu poziomach. Z dnia na dzień 
musieliśmy przestawić się na tryb pracy zdalnej. Sprawiło to, że nabraliśmy bardzo dużo do-
świadczenia na następne lata i z dnia na dzień bardziej uczymy się szybko radzić sobie z trudno-
ściami. Nastąpiła także automatyzacja wielu urzędów i instytucji, przez co łatwiej i szybciej jest 
załatwić niektóre sprawy. 

Autor: Katarzyna Staszewska 

Boże Narodzenie kojarzy nam się z prezentami, 12 potrawami, św. Mikołajem czy też choinką. Jako 
redakcja szkolna, nie mogliśmy nie podarować Wam przepisów na przepyszne ciasteczka i pierniczki, które 
możecie wykonać sami czy też z rodziną w domu, co będzie świetną formą na spędzenie wolnego czasu, 
jeśli będziecie się nudzili. Poniżej znajdziecie dodatkowo instrukcję na zrobienie własnoręcznej kartki 
świątecznej, która będzie idealnym prezentem lub dopełnieniem do prezentu świątecznego dla kogoś z Wa-
szych bliskich a jak wiemy prezenty własnoręcznie zrobione są bardzo cenne i niepowtarzalne. Do świąt 
jeszcze trochę czasu zostało, dlatego zachęcamy Was do skorzystania z poniższych przepisów na cia-
steczka lub instrukcji na kartkę świąteczną. 
 

Przepis na miękkie pierniczki świąteczne 

(około 25 pierniczków): 
5 łyżek mleka 
1 łyżka masła 
1 jajko 
1 łyżeczka sody oczyszczonej 
2 łyżki miodu 
2 szklanki mąki 
przyprawa do piernika (do smaku, według uznania) 
3/4 szklanki cukru 

https://www.eska.pl/warszawa/gepardziatka-z-warszawskiego-zoo-przyszly-na-swiat-w-niezwyklych-okolicznosciach-sa-przeslodkie-galeria-aa-d88E-CsbE-kBGh.html
https://www.eska.pl/warszawa/gepardziatka-z-warszawskiego-zoo-przyszly-na-swiat-w-niezwyklych-okolicznosciach-sa-przeslodkie-galeria-aa-d88E-CsbE-kBGh.html
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6 łyżek wody lub soku z cytryny 
200 g cukru pudru 

 

    
Najpierw rozpuszczamy miód na małym ogniu. Następnie, wysypujemy mąkę na stolnicę, do której wlewamy wcze-
śniej roztopiony miód i mieszamy nożem. Dodajemy sodę, przyprawę i cukier, dalej mieszając. Kolejny krok to doda-
nie masła, a następnie jajka. 

 
   Teraz podgrzewamy mleko, które powoli dodajemy do naszego ciasta aż to stanie się gęste. Pamiętajcie, aby ciasto 
na pierniczki nie było zbyt twarde! Gdy takie będzie, dodajmy jeszcze trochę masła. 
 
   Pora na wyrabianie ciasta. Zajmie nam to około 10 minut. Ciasto na pierniczki należy wyrabiać, aż będzie gładkie. 
Gdy nasze ciasto jest gotowe, na stolnicę sypiemy mąkę (nie za dużo), rozwałkowujemy ciasto na ok. pół centymetra 
grubości i foremkami wycinamy pierniczki. Nasze świąteczne pierniczki kładziemy na blaszce i pieczemy w piekarni-
ku o temp. 180°C, przez ok. 15 minut. 
 
   Teraz czas przygotować lukier. Najpierw, przy pomocy sitka przesypujemy cukier puder do miseczki. Następ-
nie, powoli dodajemy do cukru pudru po łyżce wody lub soku z cytryny. Ucieramy, aż do powstania jednolitej 
masy. Skąd będziemy wiedzieli, że lukier do pierniczków jest już gotowy? Idealny lukier powinien mieć taką 
konsystencję, aby spływać z łyżeczki. W przypadku, gdy lukier jest za rzadki, dodaj trochę cukru pudru, a gdy 
jest za gęsty - dodaj nieco wody lub soku z cytryny. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

 

Kartka techniczna – biała i błękitna 

Kartka rysunkowa – biała, granatowa i szara 

Kawałek tektury 

Biała farba, pędzel z twardym włosiem 

Czarny marker 

Wstążka 

Opcjonalnie: cekiny, naklejki, tusz 

Kolory można dobierać według uznania. 

 

    
Białą kartkę techniczną składamy na pół i przycinamy na kształt kwadratu, aby otrzymać bazę. 

Następnie granatową kartkę rysunkową, również przycinamy na kształt kwadratu, mniej-

szego od poprzedniego i przyklejamy na złożoną kartkę, tak, aby wystawały białe margi-

nesy. Opcjonalnie brzegi granatowej kartki możemy delikatnie przyciemnić tuszem lub 

ciemną farbą.  
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2.    Pędzel moczymy w białej farbie i odciskamy lekko 

na granatowym polu, aby powstały kropki.  

 

 

 

 

    

Z tekturki wycinamy kilka (4-6) małych kostek i przyklejamy w 

rogach ciemnej kartki. Z błękitnej kartki rysunkowej wycinamy 

kwadrat mniejszy od granatowego. W lewym dolnym rogu kartki wyci-

namy duże koło, a nad nim trzy mniejsze.  

 

 

 

   Na białej kartce technicznej, która została po wycięciu bazy, szkicujemy 

budynki, aby powstało miasto i przycinamy na kształt koła, trochę większe-

go od tego, które wycinaliśmy w błękitnej kartce. Czarnym markerem obryso-

wujemy kontury i dodajemy elementy budynków. Wycięte budynki przykleja-

my pod błękitną kartkę, tak żeby były widoczne w wyciętym polu.  

 

 

 

   Następnie błękitną kartkę przyklejamy na tekturki. Dzięki te-

mu otrzymamy efekt trójwymiarowy. W wyciętych kołach 

malujemy farbą kilka śnieżynek. 

 

 

    

 

 

Z szarej i białej kartki rysunkowej wycinamy większy i mniejszy 

kwiat. Zaginamy każdy płatek tak, aby uzyskać efekt trójwymia-

rowy i sklejamy ze sobą. Przyklejamy kwiatki do kartki, pomiędzy 

kółkami i opcjonalnie ozdabiamy je cekinami.  
 

 

 Ze wstążki robimy kokardkę i 

przyklejamy w górnym rogu.    

 

 

 

 Wycinamy mały prostokąt o zaokrąglo-

nych brzegach z kartki o dowolnym kolorze i 

umieszczamy na nim napis, a następnie przy-

klejamy w prawym dolnym rogu.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

i ...Gotowe ! 
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—————Przepis na świąteczne ciasteczka————— 

SKŁADNIKI: 

mąka pszenna………………………………………………200g 
cukier puder…………………………………………………80g 
proszek do pieczenia…………………………………….0.5 łyżeczki 
cynamon……………………………………………………….1 łyżeczka 
przyprawa korzenna………………………………………0.5 łyżeczki 
masło…………………………………………………………….100g 
jajko……………………………………………………………….1 sztuka 

 

Do przesianej mąki, cukru pudru, proszku do pieczenia, przyprawy korzennej i 
cynamonu dodaj zimne masło. Posiekaj całość nożem. Dodaj jajko i zagnieć. 

Zawiń ciasto w folię i włóż do lodówki na ok. 30-45 minut. 

Wyciągnij ciasto z lodówki i rozwałkuj. Za pomocą foremek do ciasteczek wyci-
naj kształty. Piecz ciastka w temp. 180 stopni (bez ustawiania termo obiegu) przez ok. 
12 minut. Wystudź na kratce. Udekoruj np. lukrem lub polewą czekoladową.  

 

!Piekarnik włącz wcześniej i ustaw na 180 stopni, aby zdążył się roz-
grzać. W tym czasie możesz formować ciasteczka! 

 

 

SKŁADNIKI:   

cukier puder………………………………………200g  
woda lub sok z cytryny……………………….5-6 łyżek 

Cukier puder przesiej przez sitko do miski. 

Dodawaj stopniowo po łyżce wody/ soku i za pomocą łyżki ucieraj lukier do uzy-
skania gładkiej, jednolitej masy. 

Sprawdź, czy lukier nie jest za rzadki albo za gęsty. Jeśli jest za gęsty, dodaj odrobi-
nę wody lub soku, jeśli za rzadki- cukru pudru.  

   

Lukier powinien spływać z łyżeczki strumieniem. Wtedy jego konsystencja jest 
idealna i można przystąpić do dekorowania ciasteczek. 

Autorzy : Oliwia Filip, Paulina Pauba 
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Felietony 

Dlaczego warto czytać Olgę Tokarczuk? 
FELIETON  

 

 
lga Tokarczuk to polska pisarka, eseistka, poetka. Zdobywczyni wielu prestiżowych nagród, takich jak 

międzynarodowa nagroda Bookera(za powieść ,,Bieguni”) Literacka nagroda Nike(dwukrotnie, 

za ,,Biegunów” oraz ,,Księgi jakubowe”). Oraz laureatka najważniejszej nagrody literackiej na świecie 

– Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.  
 ,,Za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje 

przekraczanie granic jako formę życia” – Czytamy w uzasadnieniu Komisji No-

blowskiej za przyznanie Oldze Tokarczuk literackiego Nobla za rok 2018. Dlacze-

go jednak warto czytać twórczość naszej noblistki? 

 
 

Otóż w swoich powieściach zawiera cały świat. Oddaje ona głos tym zapomnianym, odtrąco-

nym, żyjącym na prowincji czy w wielkich miastach, którzy samotnie snują opowieść o swoim życiu. Z takimi 

bohaterami możemy się utożsamić, ponieważ są powszechni i prawdziwi.  

Wiele z jej książek jest pisanych w konwencji realizmu magicznego, czyli są liczne odwołania do legend, 

mitów, realność przeplata się ze snem. 

I właśnie stąd mamy ,,E.E.” - o córce niemieckiego fabrykanta, która w wieku 15 lat zaczyna przejawiać 

zdolności mediumiczne. ,,Prawiek i inne czasy” o wsi Prawiek, w której obserwujemy losy mieszkańców, ich 

reakcje na wojnę światową oraz na trudy codziennego życia.  ,,Prowadź swój pług przez kości umarłych” – O 

Janinie  Duszejko, ekscentrycznej starszej pani, która próbuje udowodnić policji, że to zwierzęta zaczęły mordo-

wać myśliwych. 

Opisuje też między innymi wędrówki Hugenotów, życie po życiu – historie topielca, ludzi zakochanych i 

szukających swojego miejsca w świecie. 

Książki Olgi Tokarczuk są pisane niezwykłym, plastycznym językiem, nie brakuje w nich filozoficznych 

rozważań i właśnie to je charakteryzuje – stawianie pytań i próba odpowiedzi na nie. Tworzy tym samym nie-

zwykłą optykę postrzegania świata. Jej książki są doceniane w Polsce i na świecie za niezwykłe przedstawienie 

codziennego życia i posługiwanie się słowem. Warto czytać dzieła naszej noblistki, ponieważ mogą one rozwi-

nąć naszą wrażliwość i zmienić postrzeganie rzeczywistości. 

 
 

Wyobrażanie sobie jest w gruncie rzeczy stwarzaniem, jest mostem pojednania między mate-

rią a duchem. 

- ,,Prawiek i inne czasy” 

Och, ludzie ciągle potrzebują rzeczy niezwykłych, cudów, szaleństw. I po co? Żeby z 

jeszcze większą gorliwością akceptować swoje zwyczajne życie. 

- ,,E.E.” 

Wszystko przeminie. Mądry człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje. 

- ,,Prowadź swój pług przez kości umarłych” 
 

 
 

Autor: Kacper Kuta 

O 



To była nasza propozycja ćwiczeń dla każdego. Zachęcamy do jak najczęstszego ruchu oraz za-
poznawania się z różnymi ćwiczeniami. Każdy powinien dobrać aktywność tak aby sprawiała 
przyjemność, dla niektórych będzie to robienie przysiadów, pompek, dla niektórych spacer, a 
dla jeszcze innych gra w ping-ponga czy rower. Jeszcze raz zachęcamy do aktywnego trybu życia!
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DZIAŁ SPORTOWY 
 

 
 

To ćwiczenie bardzo dobrze angażuje mięśnie czworo-
głowe znajdujące się z przodu naszych ud. W czasie wy-
konywania przysiadu należy pamiętać, aby mieć proste 
plecy, zejść jak najniżej oraz nie prowadzić kolan do 
środka.  

 

  
W czasie wykonywania pracują nasze mięśnie brzucha. Należy w pozy-
cji siedzącej podnieść nogi i wykonywać skręty rękami naprzemiennie. 
W ramach progresji można trzymać w rękach obciążenie.  
 

  
 
 
 

Ćwiczenie angażuje nasze tricepsy i klatkę piersiową. Aby wykonać 
ćwiczenie należy oprzeć się o coś na podwyższeniu tak jak na obrazku i 
schodzić w dół i w górę.  

 
 
 
Ćwiczenie, w którym mocno pracują mięśnie dwugłowe uda oraz poślad-
ki. Przy wykonywaniu go należy pamiętać o prostych plecach oraz o tym, 
by kolano nie przekraczało linii stopy.  
 

 
 
 
 

Chyba każdy wie co to skakanka, ale nie każdy wie, że już około 
30 minut zabawy na niej pozwoli nam spalić nawet 450 kcal! Za-
tem skakanka jest świetną opcją dla osób, które chcą trochę 

schudnąć, angażuje wiele mięśni 
oraz daje sporą satysfakcję.  

   
 
Jest to najlepsza forma aktywności fizycznej. Nawet krótki spacer po-
prawia samopoczucie, przyspiesza metabolizm, wzmacnia stawy oraz 
zmniejsza ryzyko chorób serca.  

 W ostatnim czasie każdy z nas sporo czasu spędził w domu przy komputerze, przyczyną tego 
było zamknięcie szkół i nauczanie online. W czasie, gdy prowadzimy siedzący tryb życia bardzo 

ważny jest ruch, który sprawia, że poprawia się nasze samopoczucie, sprawność oraz odpor-
ność. W tym artykule postanowiliśmy przedstawić wam kilka podstawowych ćwiczeń, które 

każdy może wykonać. 

Autorzy: Dawid Karniewicz, Dawid Krupecki 
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W bieżącym miesiącu ze względu na sytuację w kraju i przedłużenie zdalnego nauczania  odbędzie się 

zaledwie kilka olimpiad. Jednakże do uczestników wielu z poprzednich wydarzeń  szczęście się uśmiechnęło, 

gdyż przedostali się do ich kolejnych części. Każdy musi się uczyć we własnym zakresie. Należy wspo-

mnieć, że wielu uczestników miało i może mieć problemy z transportem (przykładowo z powodu innego 

miejsca zamieszkania), a przekładanie kolejnych etapów powoduje smutek i dodatkowy stres u uczniów. 

Niestety, tak się stało w przypadku okręgowego etapu "Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskie-

go", w której uczestniczę. Miała się odbyć w czwartek 10-go grudnia, jednak przeniesiono ją na styczeń 

2021, a dokładnego terminu jeszcze nie ustalono.  Z jednej strony jest więcej czasu na przyswojenie materia-

łów niezbędnych do jak najlepszego rozwiązania testu. Z drugiej ciągłe niejasności, zmiana terminu realizacji 

i przeciąganie nauki zdalnej mogą sprawić, że w tym roku szkolnym mogą one nawet nie dojść do skutku. 

 

etap szkolny "Olimpiady Wiedzy o prawach człowieka w świecie współczesnym" z 7-go grudnia. 

Informacje o osobach, które przeszły dalej, dotrą do uczestników za kilka dni.  

 

etap okręgowy "Olimpiady Wiedzy o Mediach", który ustalono na 18-go grudnia w formie wirtualne-

go testu. Tutaj chciałbym osobiście pogratulować moim kolegom i koleżankom z  grupy dzienni-

karskiej, którzy się zakwalifikowali. Również znalazłem się w tym zaszczytnym gronie i jestem 

bardzo ciekawy, co nas będzie czekało dalej. Pewnie każdy z uczestników się stresuje, jednak 

starajmy się mimo wszystko opanować nerwy i być dobrej myśli.  

 

Koniecznie trzeba też wspomnieć o następujących sukcesach  innych uczniów z naszej szkoły: 

uzyskała wysoki wynik w etapie szkolnym "Olimpiady Przedsiębiorczości" i zakwalifi-

kowała się do etapu okręgowego, z kolei w etapie okręgowym  "Olimpiady Wiedzy 

o Żywieniu i Żywności" zajął 6. miejsce i dostał się do etapu centralnego, z Olimpiady Języka Angielskiego 

przeszły dalej trzy uczennice: 

w IX edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego "Matematyka w obiektywie" uzy-

skała nominację za swoje zdjęcie pt. "Krzywa Gaussa" do kalendarza "Matematyka w obiektywie-2021", 

16- grudnia  przedstawiał projekt o Szczecinie podczas strajków w 1980 

roku na centralny etap "Olimpiady Wiedzy o Solidarności". Natomiast w poniedziałek 14-go grudnia odbyła 

się w formie zdalnej "Olimpiada Wiedzy o Mózgu", w której uczestniczy 45 osób. Wszystkim wcześniej 

wymienionym gratulujemy oraz życzymy powodzenia i dalszych sukcesów. 

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia życzę wszystkim pracownikom szkoły, 

uczniom i mojej grupie dziennikarskiej zdrowych, szczęśliwych i radosnych świąt oraz wytrwałości w dalszej 

nauce i przede wszystkim odpoczynku po pierwszym, ciężkim semestrze. 

                                   
                                   Autor: Michał Skoczylas  

KONKURSY I OLIMPIADY 
 

Już niedługo, coraz bliżej … 



Wywiad z panią Agnieszką Litorowicz-Siegert 
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eLO: Pani pierwsza powieść ,,Olszany. Droga do domu" ukazała się w marcu 

2019 roku. Jak wspomina Pani swoje początki z pisaniem? Czy trudno jest 
napisać książkę? 

 

Agnieszka Litorowicz-Siegert: To były genialne początki! Podpisałam umowę 
na pierwszą powieść dokładnie w dniu pięćdziesiątych urodzin, tak umówiłam się z moją 
wydawczynią. Czyli był to prezent. Miałam za sobą lata pracy w dziennikarstwie i marzy-
łam o tym, żeby kiedyś na dobre zająć się literaturą. Oczywiście nie da się od razu prze-
skoczyć z jednej „bajki” w drugą, zwłaszcza jeśli praca dziennikarza daje tyle satysfakcji 
jak moja w „Twoim STYLU”. Robię wywiady i reportaże od osiemnastu lat. Jednak ma-
rzenia nie spełniają się same. Pogadałam ze sobą i doszłam do wniosku, że pięćdziesiątka 
to idealny czas, żeby pokazać sobie - i trochę światu -, że można wziąć się za coś nowego 
i wymagającego właśnie w tym wieku. Mówi się: zacząć nowy rozdział. Tak, ten życiowy 
zaczęłam pisać wraz z pierwszymi słowami „Olszan”. Dziś równolegle pracuję w mie-
sięczniku dla kobiet i piszę powieści. Czy to jest trudne? Nie, pisanie książek jest najwięk-
szą przyjemnością, na którą w końcu mogę sobie pozwolić. Pasja, hobby, frajda. To się nie 
nudzi, ani nie męczy.  

 
eLO: Czym inspiruje się Pani w pracy pisarskiej? Skąd bierze Pani pomysły? 
 

ALS: Jestem doświadczoną reportażystą. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić, ale by 
dać znać, że od lat mam kontakt przede wszystkimi z  kobietami, bohaterkami moich tek-
stów, których słucham z ogromną uwagą i ciekawością. „Twój STYL” towarzyszy już 
drugiemu pokoleniu Polek, których problemy, priorytety, wartości ewaluują, „chodzą” 
arcyciekawymi drogami. Przyglądam się temu, to mnie nakręca, frapuje. Przenoszę do 
książek autentyczne problemy, zdarzenia inspirowane życiem. Psychologiczna warstwa 
moich książek wynika z obcowania z prawdziwymi ludźmi. Dopisywanie do tego literac-
kiej koloryzującej fikcji to już przywilej i przyjemność pisarza, który – w przeciwieństwie 
do dziennikarza – może zmyślać do woli.  

 
eLO: Stephen King powiedział, że: ,,Pisarz to człowiek, który nauczył swój 

umysł nieposłuszeństwa". Zgadza się Pani z tym cytatem? Czym dla Pani 
jest pisanie książek? 

 

ALS: Tak. Myślę, że w pierwszym odruchu pisarz, zwłaszcza na początku drogi, 
„farbuje” swój tekst własnymi przekonaniami, sposobem widzenia świata. Jest subiektyw-
ny i słucha swojego „ja”: ja tak myślę, ja tak to widzę, ja chcę was zarazić moją optyką. 
Jest pokusa, żeby bohater książki był tej wizji posłuszny, zgadzał się z autorem. Pokazać 
w fabule kogoś kto widzi inaczej niż pisarz, inaczej czuje, ma inne priorytety, w co innego 
wierzy? To już skomplikowane. Pisarz musi się wyzwolić z własnej narracji, zbuntować 
się trochę przeciw sobie. To już wyższa szkoła jazdy. Nieposłuszeństwo, o którym mówi 
King, w moim rozumieniu dotyczy wyrafinowanych, doświadczonych pisarzy, którzy po-
zbyli się ograniczeń własnego ego. Zazdroszczę im. 

 
 

Dziennikarka publikująca artykuły w miesięczniku „Twój Styl”, autorka wywia-
dów rzek z Ewą Błaszczyk (Lubię żyć) i Agatą Młynarską (Moja wizja), współau-
torka albumu Boskie matki opowiadającego o macierzyństwie kobiet chorują-
cych na raka.  
  
Pisze książki: literatura obyczajowa, romans, literatura piękna, biografia, auto-
biografia, pamiętnik, albumy 

WYWIADY 
 



eLO: Wydawać się może, że praca pisarza jest 
prosta i przyjemna, jednak naprawdę wyma-
ga ona wiele wysiłku. Co jest dla Pani naj-
trudniejsze w tej pracy? Z którym ze swoich 
dzieł miała Pani największe trudności? 

 

ALS: Praca pisarza – według mnie – jest przy-
jemna, ale nie prosta. Pisanie rozumiane jako 
współpraca z wydawnictwem, które narzuca ter-
miny, oznacza, że istnieje reżim i presja czasu. Od 
zdolności negocjacyjnych autora i życzliwości 
wydawców zależy, ile tego czasu się dostanie i na 
ile da się go jeszcze naciągnąć, czyli opóźnić od-
danie tekstu, mnie zawsze i tak zabraknie miesią-
ca. To żartem. Mówiąc serio chodzi o dyscyplinę 
pracy. Mam tę przyjemność, że przyjaźnię się z 
córką nieodżałowanego Wojciecha Młynarskiego 
(zanim wydałam „Olszany” napisałam dwie książ-
ki – wywiady rzeki, m.in. z Agatą Młynarską). 
Młynarski zwykł mawiać do Agaty: „Ty idziesz 
do szkoły, ja rano siadam do mojego warsztatu, 
muszę napisać X linijek tekstu”. To jest praca na 
czas, pełna zgoda, jeśli wolno mi odnieść się w 
ten sposób do słów Mistrza. Trudne jest wypraco-
wanie systemu. Ja mam o tyle bardziej złożoną 
sytuację, że jednocześnie piszę powieści i wyko-
nuję swoją prace w miesięczniku. Ale nauczyłam 
się dzielić reżimowo czas między jedno i drugie 
zajęcie. Konkretnie: trzy godziny dla powieści, 
reszta dnia pracy – dla „Twojego STYLU”. Nie 
piszę ani dłużej, ani krócej – chyba, że żal mi roz-
stać się z jakimś wątkiem. Tyle wystarczy, żeby 
powstała połowa rozdziału książki, żeby się nie 
zmęczyć i zatęsknić za tym, by nazajutrz znowu 
usiąść do komputera. Czy miałam trudności inne-
go rodzaju i z którą książką? Nie z żadną z powie-
ści – oprócz dwóch części „Olszan” powstała już 
„Karuzela”, która ukaże się wiosną, a teraz pracu-
ję nad czwartą książką i w żadnym stopniu nie jest 
to opresyjne. Ciężko pisało mi się drugi wywiad-
rzekę. Chodzi o „Lubię żyć”, z Ewą Błaszczyk. 
Trudna była materia, czyli to, co wiązało się ze 
stanem, w którym przebywa do dziś córka Ewy – 
Ola. Mówimy o śpiączce i tym, co oznacza to dla 
rodziny, dla Ewy zwłaszcza. Musiałam wniknąć 
głęboko w ten temat, odwiedzałam Ewę i Olę w 
ich domu, byłam blisko ich dramatu. Mieszanka 
emocji, które nie mogą przesłonić autorowi wi-
dzenia spraw tak, jak należy przedstawić je czytel-
nikowi – to było trudne. Ale myślę, że wyszliśmy 
z tego obronną ręką. Ewa to wspaniały człowiek o 
niespotykanej wrażliwości i sile. Nagrodą za trudy 
w takich okazjach jest to, co dostajesz i czego 
uczysz się od bohatera. Ona nauczyła mnie wiele. 

 
eLO: Powieść ,,Olszany" dzieje się częścio-
wo w Szczecinku. Dlaczego nasze miasto 
jest dla Pani takie ważne? 
 

ALS: Tu jest wszystko, z czego jestem zbudo-
wana. Moje dzieciństwo, młodość, dom, który 
dał mi siłę, początki mojego związku z Darkiem, 
moim mężem – jesteśmy parą z jednej ławki!. Tu 
jest historia naszych rodzin, która znalazła odbi-
cie w akcji pierwszej częściej „Olszan”. Skom-
plikowana mozaika losów ludzi, którzy przyje-
chali tu po wojnie, jest fascynująca. Zawsze roz-

budzała moją wyobraźnię. Jest coś wię-

cej: przez całe trzydziestoletnie życie w Warsza-
wie, z mojej głowy i serca nie uleciało przekona-
nie, że Szczecinek to miasto wyjątkowe, dobre do 
życia, piękniejsze i bardziej klimatyczne niż inne. 
Mam wdrukowane miejsca, obrazy, zapachy, wra-
żenia, które przeniosłam do książki. Scenografia 
akcji jest prawdziwa. Jak się okazało, czytelnicy 
od razu to wyczuwają i doceniają. W drugiej czę-
ści akcja przenosi się na dawne Kresy, czyli dzi-
siejszą Białoruś, żeby w końcu wrócić w nasze 
strony. Aby napisać „Olszany. Kamienna róża” 
musiałam naprawdę tam jechać. Odbyłam podróż 
sentymentalną w poszukiwaniu korzeni. To było 
piękne i wstrząsające. Jestem przekonana, że gdy-
bym nie dotknęła, nie zobaczyła na własne oczy 
tamtej rzeczywistości, książka nie miałaby tak 
dobrego odbioru, nie byłaby prawdziwa. 

 
eLO: Chodziła Pani do naszej szkoły - jak 

wspomina Pani nastoletnie lata spędzone w 
murach I LO im. Księżnej Elżbiety, jak 
i samą szkołę? 

 

ALS: Byłam w klasie o profilu matematyczno
-fizycznym, bo akurat w moim roczniku nie 
stworzono profilu humanistycznego. Trochę to 
wbrew mojej humanistycznej duszy, ale są dwie 
nagrody nie do przecenienia. Po pierwsze – ode-
brałam edukację od znakomitych nauczycieli, 
którzy uczyli w tej klasie. Wszyscy byli super, 
ale muszę wymienić z nazwiska chociażby panią 
profesor Dziemianko od historii, profesora Siko-
rę od fizyki i profesora Bruderka, nauczyciela 
francuskiego. Do dziś umiem i pamiętam rzeczy, z 
których mogę być dumna i mam dzięki tym lu-
dziom narzędzia pozwalające mi zadawać szyku 
w towarzystwie – pamiętam zasady dynamiki i 
mam francuskie „r” w wymowie. To trochę żart, 
ale nie do końca – w latach mojej nauki w naszym 
liceum, poziom był bardzo wysoki i przede 
wszystkim za to moje roczniki są wdzięczne nau-
czycielom. Wyszliśmy w świat bez kompleksów. 
Druga nagroda za przetrwanie w „mat-fizie”: po-
znałam Darka. Pewnie byłoby inaczej, gdybym 
nie chodziła do tej klasy. Dziś mamy staż małżeń-
ski, w który normalni ludzie nie wierzą, i troje 
świetnych dzieci. Często wspominamy szkołę, 
gościmy naszych przyjaciół z klasy. To ważny 
punkt odniesienia dla naszej teraźniejszości. 

 
eLO: Podobno jeden z uczniów naszej szkoły 

odwoływał się do Pani książki na maturze z 
języka Polskiego! Czy czuje się Pani autory-
tetem? 

 

ALS: Kiedy się o tym dowiedziałam, koniecznie chciałam 
poznać Klarę, która faktycznie odniosła się do „Olszan” na 

maturze. Spotkałyśmy się, to niezwykle mądra, błyskotliwa 
i sympatyczna osoba. Proszę sobie wyobrazić, że w swojej 

pracy  - upraszczając, chodziło o oddanie autorowi prawa 
do indywidualnej, idealizowanej oceny i opisu miejsca, z 

którego się wywodzi – z... Adamem Mickiewiczem! Czy to 

nie rewelacja? Chwalę się tym teraz na lewo i prawo, Klara 
sprawiła mi wielką przyjemność. Oczywiście mówię to z 

wielkim dystansem i żartobliwie. A już poważnie – byłam 
zaszczycona i pełna pokory, kiedy się o tym dowiedziałam.   
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Nie czuję się autorytetem. Ale miło pomyśleć, że jest się inspiracją  w tak ważnym mo-
mencie i sytuacji, jak egzamin maturalny. Zrobiłam sobie zdjęcie z Klarą, jest na mojej 

stronie autorskiej na FB. Mam tę dziewczynę na oku. Prócz tego, że studiuje japonistykę, 
świetnie śpiewa. Nagrywa, tworzy. Jeszcze o niej usłyszymy. A co do wspomnianej ide-

alizacji – mam świadomość, że Szczecinek w moich książkach jest czasami sympatycz-
niejszy, bardziej przyjacielski i bezproblemowy niż w rzeczywistości. Ale niech tak zo-

stanie. Jako pisarz – co słusznie zauważyła Klara! - mam licencję na koloryzowanie i 
upiększanie, a klimat moich książek ma koić a nie rozsierdzać czytelnika. 

 
eLO: Jest Pani współautorką albumu ,,boskie matki" opowiadającym 

o macierzyństwie kobiet zmagających się z rakiem. Dlaczego zdecy-
dowała się Pani podjąć ten temat i co chciała przekazać tą historią? 

 

ALS: Przekonała mnie do tego Magda Prokopowicz, moja serdeczna kole-
żanka, założycielka fundacji „Rak'n'Roll”. Sama miała nowotwór, od lekarzy i 
dzięki własnej sile przetrwania, dostała dodatkowe siedem lat szczęśliwego 
życia w chorobie. Walczyła do końca, była pogodna i twórcza. Jako pierwsza 
podjęła temat kobiet, które dowiadują się o raku będąc w ciąży. Ogrom tego 
dramatu może przytłoczyć. Magda poznała nas – autorki wywiadów, z kobieta-
mi, którym udało się wygrać w tej niebywale trudnej sytuacji – urodziły zdro-
we dzieci, więcej - same wyzdrowiały. Moim zdaniem – ponieważ jestem głę-
boko wierząca – był w tym palec Boży, ale każdy może to interpretować po 
swojemu. Byłam pod ogromnym wrażeniem siły tych kobiet. To wciąga, zara-
ża, nie pozwala przejść obojętnie. Wywiad z moją bohaterką był jednym z 
najmocniejszych przeżyć w karierze dziennikarskiej. Niezwykle pozytywnym, 
mimo dramatycznego kontekstu. 

 
eLO: Czy poza pisaniem ma Pani inne zainteresowania? Co lubi Pa-

ni robić w czasie wolnym? 
 

ALS: Interesuję się designem, szczególnie polskim. Czasem słyszę, że to się 
czuję w moich książkach. I super. Uważam, że mieliśmy i mamy świetnych 
projektantów mebli, przedmiotów codziennego użytku, tkanin. Zbieram ładne 
rzeczy, zamawiam, szukam na aukcjach. Mam lekko zwariowany, designerski 
dom, w którym jest dużo sztuki i nieprzypadkowych „obiektów”, jak mawiają 
moi synowie. Choruję na fotel RM59 projektu Romana Malinowskiego – pro-
szę sobie zguglować, świetna rzecz. Poza tym wracam do biegania, po poważ-
nej kontuzji kolana. Mam na koncie dwa półmaratony i wiele biegów na dzie-
sięć kilometrów. Pielęgnuję myśl, że kiedyś wystartuję w szczecineckim biegu 
imienia Winanda Osińskiego. 

 

eLO: Czy jest coś, co chciałaby przekazać Pani wszystkim tym, któ-
rzy chcieliby rozpocząć przygodę z dziennikarstwem i pisaniem? 
Jaki jest sekret dobrego pisarza? 

 

ALS: Myślę, że najważniejsza jest prawda i doświadczenie. Oczywiście 
istnieją pisarze, których wyjątkowy talent pozwala tworzyć rzeczy cudowne i 
wielkie bez doświadczenia związanego z wiekiem. Ale w gruncie rzeczy uwa-
żam, że trzeba przeżyć wiele dobrego i gorszego, żeby pisać o życiu prawdzi-
wie. Czyli: pięćdziesiątka to czas w sam raz, żeby zacząć! I właściwie to jest 
moje najważniejsze przesłanie, już nie związane z wiekiem, bo przecież teraz 
mówię do ludzi młodych – jeżeli bardzo się chcę robić to, co nas woła i pocią-
ga, można wejść na tę drogę w każdym wieku. Trochę upraszczając: pisanie 
jest lepsze dla ludzi dojrzałych, w dziennikarstwie mogą się spełnić i spraw-
dzić nawet nastolatkowie. Tu idzie o rzetelność, sprawność w pisaniu, obiekty-
wizm, zdolność do refleksji i analizy. A młodzi ludzie to mają, jestem pewna. 
Trzeba zajrzeć w siebie, sprawdzić, co w duszy gra i iść za intuicją. Chcesz 
być dziennikarzem? Po prostu napisz swój pierwszy tekst i pokaż światu, jaki 
jest dobry. 

 
Autor: Kacper Kuta 
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...w IV wieku naszej 

ery papież Juliusz I 

ustanowił 25 grudnia 

oficjalnym dniem na 

obchodzenie urodzin 

Jezusa Chrystusa. 

...tradycyjnymi 

barwami Bożego 

Narodzenia są 

trzy kolory: zie-

lony, czerwony i 

złoty. 

 

...pierwsza sztuczna choinka została wyprodukowana przez 

firmę zajmującą się dystrybucją szczotek toaletowych. 
 

 

...w średniowieczu choinki były przystrajane jabłkami. 
 

 

 ...jedną ze świątecznych tradycji w Japonii jest jedzenie 

kurczaków w KFC. 
 

 

 ...w okresie świątecznym co sekundę sprzedaje się około 

28 zestawów LEGO. 

...kolęda "Cicha 

noc"  znana jest na 

całym świecie. Do-

tychczas przetłuma-

czono ją na ponad 

300 różnych języków 

i dialektów. 

...większość renife-

rów Mikołaja nosi 

męskie imio-

na. (choć podobno 

wszystkie są sami-

cami) 

 

….Boże Narodzenie 

jest oficjalnym 

świętem w Sta-

nach Zjednoczo-

nych dopiero od 

1870 roku. 

Autor: Patrycja Hałuszko 
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„Anioł do wynajęcia” 

RECENZJA  

 
 

 
nioł do wynajęcia” Magdaleny Kordel to 

piękna, świąteczna książka, która aż bije 

po oczach magicznym klimatem, dobro-

cią i urokiem. To historia o tym, iż każdy z nas może 

być aniołem dla drugiej osoby. Wystarczy drobny 

gest, dobre słowo. Nie trzeba od razu naprawiać ca-

łego świata bo czasem zwykły, prosty gest może 

sprawić wiele.  
 

Pisarka pokazuje także jak różne są oblicza sa-

motności, jak samotność może przykryć chęć życia. 

Czytając zdajemy sobie sprawę, że nie warto się 

poddawać ani rezygnować bo nigdy nie wiadomo co 

nas czeka.  To opowieść prosta, i dlatego tak bardzo 

magiczna- gdyż otwiera nam oczy- historia młodej 

dziewczyny, pokazująca, iż każdy z nas pragnie ko-

chać i mieć kogoś do kochania. To książka idealna 

na Święta, ale nie tylko. Dzięki niej możemy poczuć 

i zatęsknić za świątecznym klimatem choćby i w 

czerwcu, otulić się ciepłem ich wspomnień i paletą 

migoczących barw.  
 

Wszak klimat, nastrój Świąt możemy, a wręcz powinniśmy, nosić w sercu przez cały 

okrągły rok, czyż nie ? 

 

Zapraszamy gorąco także do naszej szkolnej biblioteki, która czynna jest co-
dziennie oprócz wtorku 8.30-13.30 a we wtorek 12.00-14.00! 

 
                                                                     

Autorki: Aleksandra Zielińska, Zuzanna Leśniewska 

„
A 
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 Bestsellery Elki 
                              Film Świąteczny 

 
W dniu 8.12.2020 wśród grupy uczniów naszej szkoły została przeprowadzona zdalnie ankieta dotycząca 
ulubionego FILMU ŚWIĄTECZENGO.  Uczniowie podali wiele ciekawych świątecznych tytułów  
jednak najpopularniejszymi filmami okazały się: 

 

1.Kevin sam w domu (1990) - reż. Chris Columbus ( 27% ) 
 

Kevin sam w domu to komedia z 1990 roku. Akcja filmu dzieje się od wieczoru 21 
grudnia do poranka 25 grudnia. Rodzina McCallisterów na Święta Bożego naro-
dzenia wybiera się do Francji. Z powodu porannego pośpiechu, rodzina leci do 
Paryża bez Kevina, który zostaje sam w domu. W czasie nieobecności  dorosłych 
domem zaczynają interesować się dwaj złodzieje. 

 
 
 
 
 

,, Kiedy dorosnę i się ożenię, będę mieszkał sam!” 
 

 
 

2.Grinch (2018) – reż. Yarrow Cheney, Scott Mosier  (23%) 

Grinch (2018)  to film animowany powstały na podstawie książki Dr.Seussa. 

Mieszkańcy miasta  Ktosiowa oczekują z wyczekiwaniem białych świąt Bożego 

narodzenia jednak zielony stwór Grinch zrobi wszystko aby popsuć święta. 

 

,,Prezenty, prezenty!” 

 

3.Ekspres polarny (2004) – reż. Robert Zemeckis (20%) 

 Ekspres Polarny to film z 2004 roku opowiadający historię 8-letniego chłopca, który 

nie wierzy w istnienie Świętego Mikołaja.  W Wigilię zostaje obudzony przez pociąg a 

osobliwy pan konduktor zaprasza go na podróż, na sam Biegun Północny.  

 

,,Pamiętaj tylko, prawdziwy duch Świąt Bożego Narodzenia leży w twoim sercu” 

   

Wszystkim ankietowanym bardzo dziękujemy!  

  Przygotowała Kornelia Bartolewska 



 
Świąteczne wydanie gazetki oferuje swoim czytelnikom porcje klimatycznej muzyki. Nie musicie 

być miłośnikami świąt, żeby rozkochać się w polecanych przez nas utworach. Chcemy trafić w gust 
osób pokoju filmowego Grinch’a oraz fanatyków świątecznego szaleństwa. 

  

 
 
Jest to pozycja specjalnie wybrana od sceptyczki dla 
sceptyków. Jeśli nie przepadacie za aurą prezentowej 
gonitwy, to spodoba wam się ten satyryczny utwór, 
który przed Wigilią będzie obchodził swoją pierwszą 
rocznicę publikacji. „Trapkolęda”, jak sam tytuł 
wskazuje, należy do gatunku trapu, co może odstra-
szyć krytyków takich utworów, ale sam tekst jest god-
ny zwrócenia uwagi. Jest to wytknięcie wszystkich 
błędów popełnianych przez świat w coroczną uroczy-
stość, napisane półżartem a półserio . 

 
Nie zapomnieliśmy o naszych pasjonatach kolorowych 
lampek i świątecznych dekoracji. Utwór w wykonaniu 
Margaret i Kuby Badacha zaprowadzi was w magiczny 
świat pachnący mandarynkami, pierniczkami i pełny 
miłości. Nie jest to jedna z tych kolęd, które zna każdy, 
co może miło ożywić świąteczną playlistę. Do idealnej 
Wigilii brakuje tylko paru prezentów… 

 

 
 
 
 
 
 
 
Obie pozycję dostępne są na platformie Spotify oraz YouTube. Zachęcamy do przesłuchania ich 

obu. Mamy nadzieję, że publikowane tu utwory przypadną naszym czytelnikom do gustu.  
Zapraszamy do słuchania! 

 

Autor: Hanna Kubicka 

17 

 To zawładnie twoją duszą…  
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POPULARNIEJSZE 

Najpopularniejsze filmy okresu 2010-2020 
 

w roli głównej 

"INCEPCJA" 

5 miejsce 

W 2010 r. powstaje film widowiskowy, 

wyreżyserowany przez Christophera No-

lana, w którym w głównego bohatera 

wcielił się Leonardo DiCaprio. Fabuła 

opowiada o nowoczesnej technolo-

gii umożliwiającej wpływ na sny. Zarobek 

produkcji w box office wynosi około 836,8 

miliarda USD. 
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"AVENGERS" 

4 miejsce 

Rok 2012. Kino superbohaterskie umocniło swoją pozycję na rynku 

dzięki takim produkcjom jak : „X—Men”, „Iron Man”, „Kapitan Amery-

ka: Pierwsze starcie” czy „Mroczny rycerz”, Marvel Studios wpada więc 

na pomysł, aby nakręcić superbohaterski crossover w formie wysoko-

budżetowego filmu. Decyzja zapada — Joss Whedon zasiadł na stołku 

reżyserskim, jednocześnie pisząc scenariusz do, jak się okaże, jednego z 

najsłynniejszych filmów swojego gatunku z rekordowym zarobkiem w 

box office oscylującym w granicach 1,519 miliarda USD. Można powie-

dzieć, że „Avengers” był pionierskim krokiem, który w pewien sposób 

zmienił rynek filmowych blockbusterów. Bez produkcji Whedona nie 

mielibyśmy w końcu tak prężnie działającego przemysłu 

  wysokobudżetowych franczyz z Marvel Studios na czele. 

„AVENGERS: INFINITY 
WAR” 

3 miejsce 

Amerykańska produkcja z 2018 r., którą wyreżyse-
rowali bracia Anthony i Joe Russo. Losy planety 
znowu są zagrożone, avengersi kolejny raz muszą 
połączyć siły, aby udaremnić Thanosowi zebranie 
sześciu Kamieni Nieskończoności. W filmie pojawili 
się prawie wszyscy herosi, którzy do tej pory wystę-
powali w produkcjach, W główne role wcielili się: 
Robert Downey Jr.,Chris Hemsworth, Chris Evans, 
Chris Pratt, Scarlett Johansson. 2,048 miliarda 
USD-tyle wynosi zarobek fimu w box Office.  

STAR WARS - PRZEBUDZENIE 
MOCY" 

2 miejsce 

Siódma część znanej już każdemu sagi napako-

wana scenami akcji i humorem wyreżyserowana 

przez J.J. Abramsa. Spotkał się z bardzo dobrą oce-

ną krytyków, w serwisie Rotten Tomatoes 93% opi-

nii jest pozytywnych.W rolach głównych zobaczyć  

możemy: Daisy Ridley, Johna Boyega, Adama 

Drivera, Oscara Isaaca. Jest czwartym filmem któ-

rego zarobek w box office przekroczył 2 miliardy 

dolarów , jego zarobek wynosi 2,066 miliarda USD  



"AVENGERS: ENDGAME" 

1 miejsce 

Fantastycznonaukowy film akcji amerykańskiej produkcji 
stworzony na podstawie komiksów Marvel Comics. Za 
reżyserię odpowiadali bracia Anthony i Joe Russo nato-
miast w rolach głównych wystąpili aktorzy tacy jak Robert 
Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy 
Renner. Film zajął szczytowe miejsce wśród najbardziej 
dochodowych filmów wszech czasów, już w pierwszym 
tygodniu zarobek wynosił 1,2 miliarda USD, natomiast 
obecnie jest to około 2,79 miliarda USD.  

Autorzy: Wiktoria Kucharczyk, Julia Marciniak 
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TWÓRCZOŚĆ WŁASNA 
 COVERY I INSPIRACJE 

Autor: 
 

Hanna Kubicka 
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Ho! Ho! Ho! …. MEMY 

     #ELOKLASO 
 

Z całego serca, chcielibyśmy podziękować klasie IIT i klasie IIR za 
przyłączenie się do naszej akcji, pod hasłem #ELOKLASO. Napi-
sali oni niesamowite wiersze o swoich klasach. Nie widzieliście ich 
jeszcze?.... Wpadajcie na naszego szkolnego instagrama i sami się 
przekonajcie @elka_szczecinek. 

Teraz czas na klasę IIU. Wykażcie się swoją kreatywnością. 

 
LICZYMY NA WAS! 

Autor: 
Szymon Baczyński 
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1.Potrawa wigilijna jedzona najczęściej 

z uszkami. 
2.Opłatek powstaje z mąki pszennej i …… . 
3.Zamiast kołyski dziecięcej; leżał w nim nowonarodzony Jezus. 
4.Średniowieczne …… - na nich wzorowane są jasełka. 
5.Imię świętego, który stworzył pierwszą szopkę.  
6.Ryba, której łuskę wkładamy do portfela. 
7.Gorący napój alkoholowy z czerwonego wina. 
8.Kolędy o wątkach z życia codziennego. 
9.Przynosi prezenty w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, Kujawach, 
 Kaszubach i Ziemi Lubuskiej. 
10. Łacińskie znaczenie słowa vigilia. 
11. Kolor symbolizujący nadzieję i wierność. 
 12.Z łacińskiego przyjście; okres oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. 
 13.Przynosi prezenty w Małopolsce i na Podkarpaciu. 
14. Kraj, który zapoczątkował tradycję ubierania choinki. 

   

  HASŁO: _  _  _  _     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

           Autor: Oliwia Filip 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 



 

BONUS ! 

PIERNICZKOWA GALERIA 

ZDJĘĆ 
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REDAKTOR 
NACZELNY 

OPIEKUN 

 TWÓRCY GAZETKI SZKOLNEJ 
 
 

Hania  
Kubicka 

EDYCJA, TWÓRCZOŚĆ WŁASNA,  
MUZYKA, WICEREDAKTOR 

Justyna  
Pałka 

Paulina  
Pauba 

 
 
 
zawsze wykona dobrą 

robotę– czy to na żywo 
czy online 

miłośniczka kina, z dobrym  
gustem i wieloma świetnymi  

propozycjami 

zapalona 
pochłaniacz-
ka książek, 
na której 

pełne roze-
znanie w 
bibliotece 

możemy li-
czyć 

BIBLIOTEKA 

nasza specja-
listka od zaci-

sza 
bibliotecznego, 
dla której nie-

straszne są 
olbrzymie to-

my lektur 
 

Zuzia  
Leśniewska 

Szymon  
Baczyński 

jego  poczucie humoru  
ożywia ponure  dni w  
tygodniu szkolnym 

Dominik 
Gonczarów 

profesjonalista  w 
swoim fachu, zaw-
sze wie  pierwszy co 
się dzieje w szkole 

WYDARZENIA SZKOLNE 

 
charyzmatyczna 
 dziennikarka, dzięki 
 której jesteśmy na 
 bieżąco 

Kasia  
Staszewska 

 
 
 
prawa ręka redaktorki, poetka i miło-
śniczka muzyki, na której  ZAWSZE 

można polegać. 

 
 
 

królowa operacji pod  
kryptonimem „eLO”, która  
koordynuje działania swo-
ich pracujących mrówek 

Pani Iwona Wilicka 
 
 

skarbnica wiedzy, pomysłów i  
dobrych rad oraz słodkich pochwał 

EDYCJA, #ELOKLASO 
FILMY 

Wiktoria 
Kucharczyk 

Julia 
Marciniak 

przewodnik po 
świecie filmowym 

z własną, niezależ-
ną perspektywą 

Ola 
Zielińska 

SPORT 

Dawid 
Karniewicz 

Dawid 
Krupecki 

 
 
 

specjaliści od sportu, ich kontakty 
sięgają nawet do pokoju wuefistów 

Michał 
Skoczylas 

OLIMPIADY 

 
 
 
to dzięki niemu możemy 

kibicować naszym  
uczniom, którzy walczą na 

olimpiadach 

MEMY 

BESTSELLERY 
ELKI 

HISTORIA SZKO-
ŁY, FELIETONY 

 
 śmiałe i konkretne 
podejście do ankieto-
wanych to jest to, co 
w niej cenimy  

Kornelia 
Bartolewska 

Kacper 
Kuta 

wielki humanista, 
badacz szkolnych 
zakamarków, a na 
co dzień – dzien-
nikarz otwarty na 
ludzi i rozmowę CIEKAWOSTKI 

Patrycja Hałuszko 

i tak cię czymś  
zaskoczy 

WYWIADY 

O
liw

ia
 F

ilip
 

Nie zrazi jej naj-
bardziej wymaga-
jący respondent 


