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 MATEMATYCZNA REANIMACJA 

 

Dnia 15 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych odbyło się uroczyste 

zakończenie Projektu „Matematyczna reanimacja", realizowanego w ramach Programu „mPotęga", dofi-

nansowanego przez Fundację mBanku. 

 

Na początku spotkania głos zabrały panie: mgr Barbara Zakrzewska, 

Dyrektor ZSMiL, oraz dr inż. Monika Zajkowska, Rektor WHSZ w Słupsku. 

Panie podkreśliły znaczenie współpracy Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych oraz Wyższej 

Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania. Poinformowały nas o kolejnym partnerskim projekcie, tym razem 

dotyczącym podstaw przedsiębiorczości. 

W następnej kolejności panie: dr Agata Socha-

czewska, Koordynator Projektu, oraz mgr Monika 

Szczepkowska, Szkolny Lider Projektu, dokonały pod-

sumowania działań zrealizowanych w trakcie Projektu. 

Zaprezentowano efekty pracy poszczególnych grup 

uczniowskich. Młodzi ludzie pochwalili się wykona-

nymi projektami, m.in. grami dydaktycznymi oraz 

sporządzonymi kosztorysami remontu poszczególnych 

sal lekcyjnych i pokoju. 

Szczególne podziękowania należały się 

uczniom, będącym Liderami poszczególnych grup 

uczniowskich: Monice Baran z klasy IV l T, Łuka-

szowi Zającowi z klasy IV c T, Dominikowi Koniu-

kowi z klasy III c T oraz Sebastianowi Rekowskiemu 

z klasy III a T. Uczniowie poza sympatią kolegów, 

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku 

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! 
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których wspomagali, zostali nagrodzeni tabletami zakupionymi w ramach Programu „mPotęga". 

Na uznanie zasłużył również Miłosz Kurowski z klasy III a T, który założył blog poświęcony 

Projektowi. Uczeń w nagrodę otrzymał aparat fotograficzny. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali dyplo-

my. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał mgr Jerzy Paczkowski, konsultant i specjalista ds. 

wspomagania nauczycieli szkół i placówek w zakresie matematyki oraz ewaluacji jakości pracy przed-

szkoli, szkół i placówek oświatowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. 

 Jednym z najważ-

niejszych celów Projektu 

Matematyczna reanimacja 

było zapewnienie wsparcia 

uczniom, którzy do tej pory 

nie darzyli królowej nauk 

szczególną sympatią. Za-

uważyliśmy, że uczniowie 

chętniej zdobywają się na 

dodatkowy wysiłek, by zro-

zumieć bieżące treści mate-

riału, gdy dostrzegają prak-

tyczną korzyść, jaką daje im 

nauczany przedmiot. Mię-

dzy innymi dlatego w Pro-

jekcie skupiliśmy się na 

dwóch działach: planimetrii 

i stereometrii. W życiu co-

dziennym stale mamy do 

czynienia z figurami pła-

skimi oraz wielościanami. Są nimi np. szklanka, z której pijemy, piłka, którą gramy, tekturowe opakowa-

nia produktów kupowanych w sklepach, ściany naszych mieszkań, okna. A co wtedy, gdy chcemy zapla-

nować remont? Jak policzyć, ile litrów farby będziemy potrzebowali do pomalowania ścian? Ile metrów 

kwadratowych kafli należy kupić, by odnowić podłogę? Czy wyjeżdżając na wycieczkę wiemy, ile karto-

nowych pudeł z produktami zmieści się do bagażnika naszego samochodu? A jeśli planujemy budowę 

domu? Oczywiście, wszystko to można zlecić fachowcom. Skąd jednak pewność, że nie trafimy na ta-

kich, którzy bywają bohaterami programu „Usterka”, albo nie 

wykorzystają naszej niewiedzy, by przy okazji zarobić naszym 

kosztem? 

 Celem Projektu Matematyczna reanimacja było również 

budowanie wiary uczniów we własne możliwości. Chcieliśmy 

zapewnić naszym podopiecznym, którzy do tej pory nie wierzy-

li w swoje matematyczne umiejętności, że i oni przy dodatko-

wej pracy mogą zgłębić tajniki matematyki i spojrzeć na nią jak 

na przedmiot ciekawy i inspirujący. Pracując w grupach, mogli 

poznać nowych kolegów, dostrzec ich mocne strony. Zajęcia 

prowadzone przez uczniów wykazały, jak wielkie znaczenie ma 

współpraca oraz wzajemne wsparcie przy rozwiązywaniu pro-

blemów. Natomiast zadanie projektowe sprawiło uczniom ra-

dość, dało poczucie satysfakcji z osiągniętego celu. 

 Założenia Projektu Matematyczna reanimacja będą kon-

tynuowane. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej szko-

ły lub w blogu prowadzonym przez Miłosza - ucznia klasy 

III a T. Tymczasem zapraszamy do zabawy (bo tak też można potraktować przygodę z matematyką) przy 

pomocy zamieszczonych poniżej zadań. 

Monika Szczepkowska 
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ZADANIA – PLANIMETRIA

 

Zadanie 1. 

 Oblicz obwód trójkątnego znaczka, które-

go boki mają długości: 11,5 cm, 0,9 dm, 35 mm. 

 

Zadanie 2. 

 Pole pierwszego kwadratu wynosi 

100 cm
2
, pole kwadratu drugiego 25 cm

2
. Ile razy 

bok pierwszego kwadratu jest większy od boku 

kwadratu drugiego? 

 

Zadanie 3.  

 Balkon Krysi jest prostokątem o wymia-

rach 4 m x 1 m. Ile płytek terrakoty w kształcie 

kwadratu o boku 20 cm potrzeba do wyłożenia 

podłogi tego balkonu? 

 

Zadanie 4. 

 Narysuj trójkąt ostrokątny o podstawie 

6 cm i wysokości 7 cm. Oblicz pole tego trójkąta. 

Narysuj trójkąt rozwartokątny i prostokątny 

o takim samym polu, jak trójkąt ostrokątny. 

 

Zadanie 5. 

 Pole powierzchni trójkąta wynosi 20 cm², 

podstawa ma długość 8 cm. Oblicz długość wyso-

kości poprowadzonej do tej podstawy. 

 

Zadanie 6. 

Oblicz długość podstawy trójkąta, którego pole 

wynosi 1200 dm², zaś wysokość poprowadzona 

do szukanej podstawy ma długość 400 cm? 

 

ZADANIA – STEREOMETRIA

 

Zadanie 1. 

 Planujemy remont pokoju o wymiarach 

5 m długości, 3,5 m szerokości, 2,4 m wysokości. 

Na jednej ze ścian o najmniejszej powierzchni są 

umieszczone dwa okna o wymiarach 1,2 m na 

1,3 m. Na drugiej ścianie o tym samym wymiarze 

chcemy przykleić fototapetę. Na pozostałe ściany 

chcemy przykleić jednobarwną tapetę. Drzwi wej-

ściowe do pokoju mają wymiary 2 m na 0,9 m. Ile 

metrów kwadratowych powinna mieć fototapeta, 

a ile tapeta jednobarwna? Ile metrów kwadrato-

wych paneli podłogowych powinniśmy zakupić? 

 

Zadanie 2. 

 Basen ma kształt prostopadłościanu o dłu-

gości 25 m i szerokości 15 m. Do basenu wlano 

800000 litrów wody. Do jakiej wysokości wypeł-

niony został basen? 

 

Zadanie 3. 

 Wysokość największej piramidy egipskiej, 

piramidy Cheopsa, wynosi 146 m. Jej podstawą 

jest kwadrat o boku 233 m. Jaka jest objętość pi-

ramidy? 

 

Zadanie 4. 

 W czasie lekcji w sali, której wysokość 

wynosi 3,2 m, długość jest czterokrotnie większa, 

a szerokość jest o dwa metry większa od wysoko-

ści, przebywają uczniowie z nauczycielem. Na 

każdą osobę w sali powinno przypadać 4,5 m
3
 

powietrza. Ilu uczniów może przebywać w tej 

sali? 

Zadanie 5. 

 Cysternę w kształcie walca o średnicy 

1,5 m i polu przekroju osiowego równym 7,5 m
2
 

napełniono benzyną. W jakim czasie napełniono 

cysternę, jeśli w ciągu minuty wypływa 30 litrów 

benzyny? 

 

Zadanie 6. 

 O ile centymetrów podniesie się poziom 

wody w naczyniu cylindrycznym o promieniu 

6 cm, jeżeli zanurzymy w nim całkowicie meta-

lowy sześcian o krawędzi 7 cm? 

 

Zadanie 7.  

 Kropelki deszczu mają kształt kulek. 

W czasie ulewnego deszczu osiągają średnicę 

0,5 cm. Ile kropel deszczu zmieści się w pucharze 

w kształcie stożka o średnicy i wysokości równej 

5 cm? 

 

Zadanie 8. 

 Szuflada w lodówce ma kształt prostopa-

dłościanu o wymiarach: 50 cm/25 cm/30 cm. Ile 

puszek z konserwą zmieści się w szufladzie, jeżeli 

wiadomo, że średnica puszki ma 8 cm, a jej wyso-

kość to 6 cm?
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Kontynuacja praktyki zagranicznej w szkole 

w ramach współpracy międzyzawodowej 
 

 Nasz powrót, uczniów klasy 3 a T o profi-

lu technik pojazdów samochodowych, z praktyk 

w Lipsku stanowił kolejny krok milowy w do-

tychczasowej przygodzie, która, jak wszyscy 

myśleliśmy, zakończyła się w momencie ostat-

nich pożegnań i wyjazdu z Lipska. Jak bardzo się 

myliliśmy, pokazały już pierw-

sze godziny spędzone po po-

wrocie w szkole. Wówczas za-

prezentowaliśmy nasze dzieło 

kolegom i koleżankom. To co 

działo się kilka chwil potem, 

niemalże powaliło nas na kola-

na. Wiadomość o naszym samo-

chodzie e-buggy rozniosła się 

lotem błyskawicy po całej szko-

le. Praktycznie wszyscy chcieli 

zobaczyć nasze cudeńko, nie 

mówiąc już o tym, że każdy 

chciał się przejechać naszym 

rydwanem. Wszyscy uczniowie 

kierunków samochodowych zadawali nam pyta-

nia o konstrukcyjne szczegóły wykona-

nia. Poczuliśmy się jak rasowi celebry 

ci, stojący na tzw. ściance w świetle 

fleszy i gąszczu mikrofonów. Jednak 

najbardziej cieszyła nas myśl, że nasz e-

buggy wszystkim się spodobał, zebrał 

niesamowicie pozytywne komentarze 

i do dzisiaj stanowi emocjonujący ele-

ment rozmów w trakcie praktyk i zajęć 

teoretycznych. Najbardziej ucieszyła 

nas jednak reakcja kolegów lakierników 

z klasy 3 m ZSZ, którzy wraz z panią 

Marceliną Justek wyszli z pomysłem 

dopracowania nadwozia naszego pojaz-

du. Już na drugi dzień mogliśmy zobaczyć ich 

projekt, który wzruszył nas - konstruktorów swo-

im profesjonalizmem, zapałem i tym, że trafił 

w nasz gust. Nasza współpraca już trwa i wspól-

nie korygujemy drobne niedoskonałości samo-

chodu. 
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 Prace lakiernicze postanowiliśmy połą-

czyć z opracowaną przez nas modernizacją e-

buggy. Opracowanie planu prac było możliwe 

dzięki pomocy pana Marcina Ślufarskiego, który 

wsparł nas w kwestiach związanych z elektroniką 

i hydrauliką pojazdu. Obecnie czekamy na za-

mówione serducho naszego pojazdu, czyli 

akumulatory. Oczami wyobraźni widzimy już 

pierwszą, honorową jazdę naszego e-buggy, 

w której kierowcą będzie nasza pani Dyrektor - 

Barbara Zakrzewska. 

 Promocyjną wisienką na torcie było ogło-

szenie w ramach tygodnia klasowego konkursu 

na nazwę dla naszego buggy. Dzięki te-

mu, co działo się po naszym powrocie do 

szkoły i reakcji na nasz produkt, przygoda 

trwa nadal. A my ponownie możemy 

poczuć się tak, jak w trakcie pracy nad e-

buggy, czyli niczym młody Luke Sky-

walker z Gwiezdnych Wojen, budujący 

swojego ścigacza...  

Paweł Kuza III a T 

Zagraniczne praktyki były bardzo fajne, 

nauczyliśmy się wiele nowych rzeczy. 

Zobaczyliśmy i po części uczestniczyliśmy 

w życiu codziennym Volkswagen Service. 

Poznaliśmy kulturę Niemiec, zawarliśmy 

nowe znajomości i zdobyliśmy doświad-

czenia. Własnoręcznie wykonaliśmy gokarta, 

z którego wszyscy jesteśmy dumni. Każdy uczest-

nik ma nadzieję, że wróci tam wkrótce. 

Michał Malinowski 

Praktyki w Niemczech bardzo mi się podobały. 

Nauczyłem się wiele o kulturze Niemiec, języka 

oraz poznałem ludzi z innych zakątków Polski, 

z którymi miło spędzałem czas. Na samych prak-

tykach nauczyłem się wielu przydatnych rzeczy 

oraz zdobyłem nowe umiejętności. 

Filip Tokarski 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU SŁUPSKA 

 

10 grudnia w słupskim Zespole Szkół 

Ekonomicznych i Technicznych odbyła się deba-

ta, w której udział wzięli: prezydent Słupska - 

pan Robert Biedroń, pani Beata Maciejewska, 

pełnomocnik prezydenta ds. zrównoważonego 

rozwoju i zielonej modernizacji, członkowie 

Młodzieżowej Rady Miasta oraz młodzież ze 

słupskich szkół ponadgimnazjalnych. Celem 

spotkania było przedstawienie przyszłym doro-

słym planów rozwoju miasta do 2022 roku. Po 

prezentacjach multimedialnych i po omówieniu 

strategii rozwoju Słupska pan prezydent Robert 

Biedroń odpowiadał na pytania młodzieży. 



6 

PPPAAARRRAAADDDAAA  rok 2015/2016 , numer 2 

 

 

 

Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele wszystkich klas. Opiekę nad nimi spraw Naszą szko-

łę reprezentowali przedstawiciele wszystkich klas. Opiekę nad nimi sprawowała pani Dorota Piegat-

Hedeszyńska. 

Bartosz Tewiel 

NA  TROPICAL  ISLANDS 
 

 
 

 

http://www.mechanik.slupsk.pl/joomla/index.php/aktualnosci/621-wycieczka-uczniow-mechanika-na-tropical-islands
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 Gdy w szare, chłodne jesienne dni zaczy-

nasz odliczać czas do słonecznych wakacji, 

świetną alternatywą może się okazać wyjazd na 

„pobliskie tropiki”. „Pobliskie tropiki?” - tak 

TROPICAL ISLANDS to największa w Europie 

tropikalna wyspa usytuowana w pobliżu Berlina. 

 Grupa 

uczniów z naszej 

szkoły, tęskniąca za 

ciepłem 

i niepowtarzalną 

atmosferą, wyru-

szyła w podróż 

o 3:30 nad ranem 

27 listopada. Wy-

cieczkę zorganizo-

wali wychowawcy: 

Anna Twardowska, 

Monika Szczep-

kowska oraz Igor 

Kuc-Mikłaszewicz, 

a towarzyszyli im 

młodzi ludzie 

z klas II c, II l, II b 

oraz reprezentanci 

klas I a, I c i III u. 

 Nauczyciele po powrocie stwierdzili, że 

wyjazd był bardzo udany. Mnóstwo atrakcji za-

pewniała sama wyspa: laguna, Morze Południo-

we, piękne okazy fauny i flory, ciekawe efekty 

świetlne, możliwość lotu balonem, skorzystania 

z jaccuzi czy odpoczynek na plaży. Bardzo sym-

patyczna atmosfera towa-

rzyszyła wycieczce przez 

cały czas. 

 

 A co o podróży 

sądzili uczniowie?  

„Wycieczka bardzo faj-

na. Świetna atmosfera, 

niepowtarzalny klimat. 

Po prostu REWELA-

CJA!” - to zdanie Arka 

z klasy II c. „Według 

mnie” – pisał Kamil z tej 

samej klasy - „wycieczka 

była bardzo pouczająca. 

Można z niej było wy-

nieść bardzo wiele po-

uczających treści oraz 

pomysłów na dalsze życie”. Inni uczniowie 

wśród atrakcji, które najbardziej im się podobały, 

wymieniali: zjeżdżalnie, ślizgawkę z pontonami, 

żywe zwierzęta czy sympatyczną atmosferę 

w autokarze. 

 Zapraszamy do odwiedzenia tej niezwy-

kłej atrakcji! 

 

Więcej informacji o wyspie można znaleźć na 

stronie: https://www.tropical-islands.de/pl/ 
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Uczymy się żyć bezpiecznie 
 

 Uczniowie naszej szkoły uczą się żyć 

bezpiecznie. W ramach tej akcji udają się do 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, 

aby doświadczyć, jakie skutki może mieć jazda 

pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających. Miasteczko ruchu drogowego 

odwiedziły już między innymi klasy II e Z, 

III u T, II b T, I l T. Uczniowie wzięli udział 

w szkoleniu na temat wpływu alkoholu oraz 

środków odurzających na zachowanie 

kierującego. Wraz z wychowawcami 

uczestniczyli w trzech doświadczeniach, które na 

pewno wiele ich nauczyły. Pierwszym była jazda 

z zamkniętymi oczami na symulatorze 

wypadkowym. Jechał on co prawda 14 km/h, 

lecz siła uderzenia w przeszkodę była na tyle 

silna, by wstrząsnąć ich umysłem i zmotywować 

do trzeźwego myślenia! W kolejnym 

doświadczeniu używało się specjalnych 

okularów. Pierwsze z nich miały szkło zamazane 

i krzywe, co dawało efekt upojenia 

alkoholowego. Stworzone zostały po to, by 

pokazać ludziom, jak postrzega się świat po 

dostarczeniu do organizmu 1,5 promila alkoholu. 

Drugie okulary wyglądały tak, jakby miały 

naklejone kolorowe kropeczki - odzwierciedlały 

sposób, w jaki człowiek postrzega świat po 

zażyciu narkotyków. Zadaniem uczniów było 

przejście w okularach po linii. Okazało się to 

nader trudne i większość uczniów nie podołała 

temu zadaniu. To doświadczenie dowodzi, że 

ciężko jest poruszać się prosto po linii pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

a cóż dopiero prowadzić pojazd. Mimo tych 

wrażeń, nieliczni nadal nie do końca byli 

przekonani o zgubnym wpływie alkoholu 

i środków odurzających. Dla nich zostało 

najtrudniejsze zadanie, a mianowicie w tych 

samych okularach przejechać się rowerem po 

placu manewrowym, na którym zdawane są 

egzaminy na kartę rowerową. Zabezpieczeniem 

były oczywiście ochraniacze oraz kask, ale 

brakowi równowagi nie są w stanie zaradzić te 

środki bezpieczeństwa. Żaden uczeń bezbłędnie 

nie przejechał nawet najłatwiejszej trasy! Pod 

wpływem „okularów” wjeżdżali oni w krzaki 

odgradzające plac, przejeżdżali przez środek 

ronda, wywracali się na prostych ulicach, nie 

wspominając o zwracaniu uwagi na znaki, 

miejsca zatrzymania czy pierwszeństwa. Takich 

kierowców nasze polskie drogi nie potrzebują! 

Uczniowie dzięki tej lekcji doświadczyli, jak 

łatwo można spowodować wypadek przez swoją 

głupotę. Niesie to za sobą niewyobrażalne 

konsekwencje. Powodując wypadek, okaleczamy 

samych siebie, ludzi, których przewozimy, oraz 

tych, z którymi możemy się zderzyć. Tak 

lekkomyślnym czynem możemy ich zabić, 

skrzywdzić całe rodziny, zadać ludziom 

największy ból, jakiego można doświadczyć, bo 

śmierci przecież się już nie cofnie! 

 

Drogi kierowco! 
 

1. Jadąc wolniej, będziesz mieć więcej czasu na 

reakcję. Jadąc uważniej, mniej sytuacji Cię 

zaskoczy! 

2. Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania! 

W czasie jazdy możesz ufać tylko sobie! 

3. Zanim ruszysz, upewnij się, czy masz sprawny 

pojazd! 

4. Rozluźnij się, zdenerwowany możesz tylko 

pogorszyć swą jazdę! 

5. Zapinaj pasy i zmuszaj do zapięcia 

pozostałych pasażerów. Mimo pewności o swo-

ich idealnych umiejętnościach prowadzenia auta, 

nie masz żadnej pewności, że ktoś inny nie 

najedzie na Ciebie! 

6. Pamiętaj, że 10km/h mniej ratuje życie! 

 

Monika Lehmann III uT 
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Sport W Mechaniku 
 

 Każdego roku do naszej szkoły przybywa 

coraz więcej uczniów uzdolnionych sportowo. 

Wielu z nich gra w klubach koszykarskich, 

takich jak „Czarni Słupsk” czy piłkarskich, jak 

„Gryf Słupsk”. Dzięki takim uczniom możemy 

osiągać wysokie wyniki w sporcie. Na przykład 

w poprzednim roku szkolnym zajęliśmy 

najbardziej zaszczytne pierwsze miejsce 

w rankingu sportowym w powiecie słupskim.  

 Od początku tego roku szkolnego 

również systematycznie przygotowujemy się do 

każdych zawodów, uczestnicząc w SKS-ach. 

Pierwszymi zawodami, jakie się odbyły 

w bieżącym roku szkolnym, były biegi 

przełajowe, na których chłopcy bardzo dobrze 

się spisali. Następnie odbyły się zawody w piłkę 

nożną (halową). Po wyrównanej grze, niestety, 

ponieśliśmy porażkę. Liczymy, że za rok będzie 

lepiej. Niecały miesiąc temu nasi sportowcy 

reprezentowali szkołę w zawodach piłki ręcznej. 

Eliminacje wygrali bez żadnego problemu. 

W finale, w którym dali z siebie 

wszystko, zajęli III miejsce. Pierwsze 

trzy szkoły uzyskały po tyle samo 

punktów za mecze, jednak nasza 

drużyna zdobyła mniej bramek. Na tym 

zakończyły się zawody sportowe w tym 

semestrze. 

 W drugiej połowie roku 

szkolnego czeka nas jeszcze więcej 

emocji sportowych.  

 Życzymy powodzenia w osią-

ganiu wysokich wyników oraz żebyśmy 

po raz kolejny zostali najlepszą szkołą 

w powiecie słupskim. 

Adrian Winiarczyk II b T
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MIKOŁAJKI 
W tygodniu poprzedzającym święto Bożego Narodzenia uczniowie oraz kilku nauczycieli, w tym 

pani Marcelina Justek i pan Mateusz Weiland, uczestniczyli w zabawie mikołajkowej. Odbyła się ona na 

dużej przerwie na szkolnym korytarzu.  

Najważniejszym punktem imprezy był wybór najoryginalniej przebranej osoby. Uczestnik musiał 

również wykazać się umiejętnością śpiewania świątecznej piosenki lub wygłaszania z pamięci wiersza. 

Laureatami konkursu zostali uczniowie klasy III b T - Paweł Sznejder, Bartłomiej Klepin i Norbert Cho-

ma. Pani Marcelina Justek otrzymała wyróżnienie za strój śnieżynki. 

Daniel Turzyniecki 

 
 

Boże Narodzenie
 Święta. Najpiękniejszy czas w roku jest 

już tuż tuż. Są to wspaniałe momenty, chwile 

radości, które wypełniają każdą cząstkę naszego 

ciała. To właśnie teraz czujemy wszystko, co 

w nas najlepsze. Wspólna wieczorna kolacja 

wigilijna w gronie najbliższych, dzielenie się 

opłatkiem, śpiewanie pięknych polskich kolęd 

i pastorałek, no i wspólny spacer na Pasterkę. To 

wszystko nazywamy magią świąt, zapominamy 

o problemach, życie jest piękne i chcemy, aby 

tak trwało w nieskończoność. Jednak mimo cza-

sów, w jakich żyjemy, praktycznie żaden z nas 

nie wyobraża sobie Wigilii w inny sposób niż 

tradycyjny. U mnie wygląda to tak, że cała ro-

dzina spotyka się o godzinie 18:00 i wspólnie 

spędzamy ten wieczór. Może nie ma 12 potraw, 

przy kolędach jest więcej śmiechu niż śpiewu, 

ale to nie o to w tym chodzi. Chodzi o tę bli-

skość, która wtedy nas wiąże. A teraz zastanów 

się, jak to wygląda u Ciebie? Widzisz? Nie 

wszyscy obchodzimy te święta tak samo, mimo 

że niewiele nas różni. Święta jednak to też dla 

niektórych osobista tragedia, przykre wspomnie-

nia i chwile wzruszenia. Także, jeżeli wiemy, że 

ktoś spędza ten dzień sam, nie ma możliwości 

przygotować świątecznej kolacji lub jest odrzu-
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cony ze strony bliskich, zaprośmy go do siebie, 

pokażmy mu, że mamy serce, że chcemy pomóc. 

Zastanówmy się, ile radości sprawimy tej osobie. 

Może to będzie od dłuższego czasu jego pierw-

szy uśmiech, uśmiech przez łzy?  

 Od siebie chcę życzyć Wam najpiękniej-

szych i beztroskich świąt Bożego Narodzenia, 

abyście ten czas spędzili nie tylko z bliskimi, ale 

także i przyjaciółmi. Śpiewajmy, cieszmy się, 

bawmy się i niech nic nie sprawia nam trosk. 

 

Mateusz Pudrzyński III m Z

Wesołych Świąt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


