
Święta Bożego Narodzenia to 
radosne dni, które przeżywamy 
od Wigilii do Nowego Roku. 
Dzielimy się opłatkiem,  składa-
my sobie życzenia, dostajemy 

prezenty, idziemy na Pasterkę.  

Jest Mikołaj, Pasterka, choinka, 
kolorowe ozdoby, czasem śnieg i 

mróz i kolędy…. 

A potem zabawy sylwestrowe, 

wspaniałe, niezapomniane! 

 

Dużo radości, zdrowia, ciepła ro-
dzinnego w Święta Bożego Na-
rodzenia oraz pomyślności w 

Nowym Roku  

życzy 
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 Boże Narodzenie. 
    Boże Narodzenie, święto pełne uroku, zwłaszcza gdy białe i śnieżne. Obcho-
dzone od IV wieku jako święto liturgiczne w dniu 25 grudnia jest raczej sym-
boliczną datą upamiętniającą narodziny Jezusa, gdyż faktyczna data Jego uro-
dzin nie jest znana. Poprzedza je czterotygodniowy Adwent zakończony Wigi-
lią i Pasterką. W okresie średniowiecza obchodzone hucznie i wesoło, z cza-
sem radości zaczęła towarzyszyć nutka zadumy i refleksja na temat życia jako 
ziemskiej pielgrzymki w drodze do zbawienia. W XVII wieku zaczęła kształto-
wać się tradycja jaką znamy do dziś. Składają się na nią spotkania z rodziną 
przy wspólnych stołach, zwłaszcza wigilijnym, na którym nie może zabraknąć 
opłatka, składanie sobie życzeń, obdarowywanie się prezentami, choinka i 

wspólne śpiewanie kolęd. W głównej mierze jest to święto rodzinne, ale do pięknej tradycji 
należy obecność na stole pustego nakrycia, czekającego na niespodziewanego gościa.  

Bądź bezpieczny w czasie wypoczynku świątecznego!!!! 

       Zbliżają się ferie świąteczne. Dla młodzieży jest to czas szczególnie radosny z tego 

względu, że: po pierwsze jest to czas wolny od zajęć lekcyjnych, a po drugie jest to czas 

wzmożonej ilości wyjazdów, spotkań z rówieśnikami, zabaw na świeżym powietrzu. 

Pamiętajmy o tym, że:  

     1.Zima jest okresem niosącym ze sobą specyficzne zagrożenia w ruchu drogowym zarów-

no dla kierowców jak i pieszych. Pogarsza się widoczność, a na domiar złego samochodom 

wydłuża się droga hamowania na śliskich nawierzchniach dróg. Takie warunki wymagają 

zwiększonej uwagi od wszystkich użytkowników dróg., Tak więc trzeba pamiętać, że piesi o 

zmroku, a także w dzień gdy, pada deszcz lub śnieg są przez kierowców gorzej widziani. 

Podstawowym elementem rzutującym na bezpieczeństwo pieszego na drodze jest jego wi-

doczność. Dlatego też warto zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, które znacznie polepszą 

widoczność pieszego na drodze, a tym samym jego bezpieczeństwo!  

      2.Śliskie drogi i chodniki mogą powodować upadki, których skutkiem są złamania i skrę-

cenia kończyn górnych i dolnych. Chodźmy ostrożnie, nie przepychajmy się, omijajmy miej-

sca szczególnie oblodzone! 

      3.Kierujący samochodami powinni pamiętać o tym, że zima nie sprzyja dużym prędko-

ściom. Trzeba jechać wolniej, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym użytkownikom 

dróg!  

     4.Zamarzają  stawy, małe jeziorka i rzeki. Lód kusi , ale pamiętajmy, że może być jeszcze 

zbyt kruchy, aby na nim ślizgać się! 

    5. Zimą łatwo o odmrożenia. Ubierajmy się ciepło, nie przebywajmy długo na powietrzu, 

gdy jest mróz. Gdy marzną ręce i nogi, to znak, że trzeba wracać do domu! 

    6. Sylwestrowe zabawy z petardami mogą skończyć się tragicznie. Brak rozwagi może 

spowodować oparzenia lub kalectwo! 

 

Próbna matura 
       W dniach 20. – 22. listopada odbył się w naszej szkole próbny egzamin maturalny z ję-

zyka polskiego, matematyki i języków obcych. Dla maturzystów jest to ważny sprawdzian 

wiadomości, ponieważ pozwala ocenić stan przygotowania do matury.  

 

Nowy samorząd 

        6 XI w demokratycznych wyborach młodzież wybrała samorząd na kolejną kadencję. 

W jego składzie znaleźli się: Wesołowski Mateusz, Adamczuk Katarzyna, Kocak Roksana, 

Nazarczuk Karolina, Mateusiak Daria, Zieniewski Mariusz.  

AKTUALNOŚCI 
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Niedługo Święta Bożego Narodzenia – jedne z najpiękniejszych  świąt w roku. Już 
pojawiły się uliczne iluminacje, choinki. Można spotkać św. Mikołaja, który w pośpiechu 
robi zakupy, aby każdy  - w noc wigilijną - otrzymał upominek. Nawet pogoda w tym roku 
dopisała – wszędzie jest biało i bajkowo. Wszystko to sprawia, że ludzie jakby na chwilę 
się zatrzymują, aby zadumać się nad sensem swego życia… Matka Teresa mówiła: 

„Zawsze, ilekroć uśmiechniesz się do swojego brata i wyciągniesz do niego 
rękę – jest Boże Narodzenie”. 

Naszym czytelnikom, z okazji świąt, dedykujemy opowiadanie. 

 

Historia o ciepłym i puchatym 
 

                  „W pewnym miasteczku ludzie byli szczęśliwi i przyjaźnie nastawieni do sie-

bie. Wszyscy dzielili się ciepłym i puchatym. Sąsiedzi żyli w zgodzie ze sobą, rodzice z 

dziećmi, nauczyciele uczniami 

          Pewnego razu do miasteczka dotarła zła wiedźma, która sprzedawała zimne i 

kolczate. Niestety nikt nie chciał go kupować. Zaczęła więc wmawiać ludziom, że 

jeśli nadal będą rozdawać ciepłe i puchate -  szybko je stracą. Ludzie jej uwierzyli i 

głęboko pochowali ciepłe i puchate. Za to zimne i kolczate szybko się rozprzestrze-

niło na całe miasteczko.  

Sąsiedzi przestali żyć ze sobą w zgodzie, rodzice z dziećmi, nauczyciele z uczniami rów-

nież. Ludzie zamykali się w domach. Zapanowała złość i nienawiść. 

 

    Aż pewnego dnia do miasteczka przeprowadziła się pewna kobieta. Nie wiedziała o 

tym, co wiedźma naopowiadała ludziom. Sama rozdawała wszędzie ciepłe i puchate. Lu-

dzie zobaczyli, że wcale jej tego nie ubywa. Wkrótce inni też zaczęli wyciągać z ukrycia 

ciepłe i puchate, aby dzielić się z innymi. 

     Mieszkańcy zrozumieli, że im bardziej dzielą się ciepłym i puchatym, tym więcej sami 

go mają. Wypędzili z miasteczka złą wiedźmę i znów zapanowała zgoda i szczęście..." 

 

   Oczywiście "ciepłe i puchate" z opowiadania  - to nic innego jak uśmiech, dobre słowa i 

gesty, przyjazne nastawienie. "Zimne i kolczate" -  to złość, nienawiść, zazdrość i wszelkie 

negatywne uczucia. 

   Im więcej dzielimy się ciepłym i puchatym -  tym więcej go mamy. Niestety podobnie 

jest z "zimnym i kolczatym". Dlatego tak ważne jest dawa-

nie innym ciepłego i puchatego. To, co rozdajemy zależy 

od nas. Musimy być jednak świadomi tego, że inni będą to 

przekazywać dalej. 

Pamiętaj - otrzymujesz to, co dajesz! 

 



ADWENT 
 

„Nie mam czasu” – to określenie, którym najczęściej się wykręcamy; nie chce 
nam się czekać na coś, na kogoś. W konsekwencji, jeśli nie czekamy to i nie otrzy-

mamy.    

 Adwent to czekanie, trzeba dodać trudne czekanie. Czekanie na: na Boże Na-
rodzenie oraz przyjście Chrystusa w chwale lub śmierć. Najczęściej podkreślamy w 
adwencie element przygotowania na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Każde 
przygotowanie wiąże się z trudem, jakąś ofiarą. Przez cztery niedziele adwentu, re-
kolekcje, spowiedź, msze roratnie i osobistą modlitwę Kościół chce nam podać na-
rzędzie, aby ten czas – mój adwent przeżyć najpełniej. Podane środki są wypełnie-
niem tego czasu jaki pozostaje do świąt, a jednocześnie mają one wypełnić całe mo-

je życie, które jest zmierzaniem na spotkania z Jezusem.  

 To, co ma stanowić wypełnienie czasu adwentu – msze niedzielne, rekolekcje, 
spowiedź, roraty, modlitwa, jeśli nie są dla nas czym ważnym i potrzebnym, to w ad-
wencie się nudzę. Trwając w tej „adwentowej nudzie”, nie chce nam się czekać, i 

tu… robimy sobie ŚWIĘTA przed ŚWIĘTAMI.  

 

Od końca listopada już słychać kolędy, ubrane złote, już nie zielone choinki, reklamy, 
szał prezentów, kredytów. A kiedy przychodzą święta, chce nam się od tego wszyst-

kiego odpocząć.  

 Adwentowe czekanie nie musi być, ani nudne, ani trudne. Wystarczy dobrze 

przeżyć ten czas. Wówczas stwierdzimy, że adwent był za krótki. A pod koniec życia 

okaże się, że choć parę dziesiątek minęło, to jednak było ono za krótkie.  

ks. Tomasz  Szmurło 
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       Dnia 6 listopada 2012 roku odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego Ze-

społu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.  Każdy potencjalny uczeń naszej szkoły  - 

brał udział w tajnym, bezpośrednim głosowaniu. Poprzedziła je kampania, w której 

dziesięciu kandydatów przedstawiało swój program i cele wyborcze. 

        Wyniki zostały ogłoszone już następnego dnia. 

        Wybory wygrał Mateusz Wesołowski, który  zdobył najwięcej głosów, został 

mianowany gospodarzem, na zastępcę została powołana Katarzyna Adamczuk. Kolej-

nymi osobami zasiadającymi w samorządzie są: Roksana Kocak,  Karolina Nazarczuk, 

Daria Mateusiak i Mariusz Zieniewski.   

       Oto oni: 

 

 

Opiekunem samorządu jest pani Krystyna Romańczuk. 

 

      Samorząd już zorganizował: 

 

-dyskotekę integracyjną dla uczniów, 

-akcję Górę Grosza. 

      

 

       Nowy samorząd ma jeszcze wiele ciekawych pomysłów do zrealizowania. Za-

mierza przeprowadzić dużo zbiórek na rzecz potrzebujących, umilać czas uczniom 

przez dodatkowe wyjścia do kina. 

       Mamy nadzieję, że samorząd podoła obietnicom wyborczym i je wcieli w życie 

szkoły. 

Kasia Adamczuk kl. IIo 

Samorząd Szkolny 



NASZA BUDA NEWS 

Str. 6 

 

 

Kochani grupowicze, zbliża się Mikołaj i szukam dziury w ca
łym,  

 

lub tego, który podważy teorie na temat egzystencji Św.   Mikołaja: 
 
 
Dane: 

   Jest około 2 miliardów dzieci na świecie. Mikołaj nie odwiedza muslimów, buddystów, hindusów czy 
żydów, co pozwala nam na zmniejszenie ilości do, około 15%, czyli 378 milionów ze średnią 3,5 
dziecka na rodzinę. 

 

   To daje jakieś 108 milionów rodzin/domów do odwiedzenia zakładając, że jest przynajmniej jedno 
grzeczne dziecko w rodzinie. Mikołaj ze względu na różne strefy czasowe i obroty ziemi ma około 31 
godzin na załatwienie swojego zadania, zakładając, że będzie się poruszał logicznie od wschodu do 
zachodu. To oznacza, że musi odwiedzić 967,7 domów na sekundę. 

 

  Oznacza to również, że Mikołaj  musi zaparkować sanie w 1/1000 sekundy, wskoczyć przez komin i 
wskoczyć do sań, a następnie udać się do następnego domu zakładając równomierne ich rozłożenie i 
odstęp około 1 km między domami. 

 

  To nam daje łączną drogę do przebycia około 100 milionów km, co oznacza, że sanie Mikołaja po
ruszają się z prędkością 1000km/s tj.  3000 razy powyżej prędkości dźwięku. 

 

Dla porównania renifer porusza się maksymalnie z prędkością 30 km/h. 

 

    Interesującym jest również przewożony ładunek na saniach. Zakładając minimalną wagę paczki 
dla 1 dziecka 1 kg daje nam to średnio 108.000 ton bez wagi Mikołaja. Ciężar, który o ile się orientuję 
nie jest dopuszczony do ruchu w żadnym z w/w krajów. Dodatkowo normalny renifer może uciągnąć 
około 200 kg i nawet, jeżeli przyjmiemy dziesięciokrotność tej wagi (przy latających reniferach?) nie 
da się tego załatwić 8-9 sztukami. Potrzeba do tego 30.000 reniferów. 

 

   To razem z paczkami daje nam wagę około 600.000 ton, która lecąc z prędkością 10OOkm/s ozna
cza ogromne opory powietrza. Nasze Renifery rozgrzałyby się jak meteor i zostały całkowicie spalone 
w ciągu 4,26 tysięcznej części sekundy, czyli w momencie, gdy Mikołaj docierałby do około 5 do
mów. 

 

    Ale to i tak wszystko jedno, bo gdy sanie Mikołaja Rozpędzą się do omawianej prędkości od O do 
1000 km/s w czasie 1/1000 sekundy poddane będą sile 17500 razy większej niż siła ciążenia. Miko
łaj o oczekiwanej wadze 150 kg zostanie przyciśnięty do sań z siłą około 3 milionów kg, co automa
tycznie łamie wszystkie jego kości i zmienia go w coś podobnego do kaszki mannej. 

 

 

Reasumując możemy konkludować, że: jeżeli Mikołaj 
kiedykolwiek istniał to obecnie już go nie ma!!! 

Czy istnieje św. MikołajCzy istnieje św. MikołajCzy istnieje św. Mikołaj   



 

Święta, Święta…... 
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Boże Narodzenie to najmilsze święta w ro
ku. Jest choinka zielona, pachnąca lasem, 
migająca światełkami i kolorowymi bombka
mi. Za oknami śnieg skrzący się w blasku la
tarni, a na niebie mrugają gwiazdy. Najważ
niejsza na niebie pierwsza gwiazdka. Gdy się 
pokaże, wszyscy dzielimy się opłatkiem, skła
damy sobie życzenia i zapominamy o wa
śniach i kłótniach…. 

A potem siadamy do stołu, a tu: karp, 
barszcz czerwony z uszkami, kapusta  z 
grzybami, śledź…. 

A pod choinką prezenty!  

Późnym wieczorem wyruszamy na pasterkę i śpiewamy kolędy:  
„Cicha noc”, „Bóg się rodzi”, „Wśród nocnej ciszy”, „Jezus malusieńki i 
wiele innych. 

 Pamiętajmy o tych dzieciach, które cieszyć się bę-
dą w Święta dzięki Wam- przynieście im 

zabawkę !!!!!!!!!!!!!!  

Zbiórka zabawek w naszej szkole trwa!!! 

Nie czekaj!  

Podaruj dzieciom radość!!!   
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MOTORYZACJA 

 

   Wszyscy wiemy, że Pontiac Aztec to niezwykła szkarada. 
Podobnie zresztą jak SsangYong Musso czy Nissan S Car
go. Nie trzeba jednak sięgać daleko w przeszłość, by zna
leźć auta o nazwijmy to - wątpliwej urodzie. Przykładów nie 
brakuje wśród ubiegłorocznych debiutów 

Przy okazji każdej premiery, sztaby PR-owców łamią sobie głowy wymyślając peany na cześć 
niezmiennie pięknych i niepowtarzalnych sylwetek nowych modeli. Cóż, taka praca. Czasami 
jednak zdarza się, że to co złotouści specjaliści próbują nam wmówić, nie do końca pokrywa się 
z rzeczywistością. O gustach się nie dyskutuje. Co do tego pełna zgoda. Ale wystarczy spojrzeć 
na kilka ubiegłorocznych premier, by przekonać się, że piękno ma różne oblicza. Czasami więc 
trzeba nazwać rzeczy po imieniu i powiedzieć wprost - te auta są zwyczajnie brzydkie. 

 

Wiesmann GT (Wiesmann) 

Samochody ładne inaczej 

To się nosi! 

Przegląd puchowych płaszczy i kurtek na zimę   2013 dla 
dziewcząt i dla chłopców. 
  Jakiś czas temu puchówki wróciły pełną parą do modowych 
trendów, w końcu zimę trzeba w czymś przetrwać, a najle
piej w czymś, co jest trendy. Zajrzałyśmy do Reserved i spe
cjalnie dla was wybraliśmy najciekawsze modele puchowych 
płaszczy. 

W takim stylu żadna zima nam nie straszna! Projektanci pomyśleli o miłośniczkach pasteli, 
ale również i ostrego stylu. Ponadto w sklepach znajdziemy płaszcze pokryte metaliczną war
stwą, która jest hitem sezonu. A do tego futrzane wstawki i szałowe kokardki! Paski, które podkre
ślają talię wiązane na kokardkę to bardzo urocze rozwiązanie. Polecam też wełniane czapki, sza
liki i kominy. Na zimę doskonałe! 
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Książka dla Ciebie... 

To warto przeczytać! 

Dee Shulman  Gorączka 

       Eva jest samotniczką, niepotrafiącą znaleźć sobie miejsca w zwykłej szkole. Kie
dy zostaje wyrzucona z kolejnej placówki, trafia do St. Magdalene, szkoły dla wybitnie 
uzdolnionej młodzieży. Podczas jednego z wykładów zostaje zaatakowana przez ta
jemniczy wirus wywołujący gorączkę. Umiera, ale, ku zdziwieniu otoczenia, po kilku 

minutach powraca do życia. Wkrótce Eva poznaje tajemniczego Sethosa Leontisa, nieustraszo
nego rzymskiego gladiatora, który został przeniesiony do współczesności z II wieku naszej ery. 
W dziewczynie Sethos rozpoznaje swoją ukochaną, zamordowaną prawie dwa tysiące lat wcze
śniej Livię. Młodzi łączą siły, aby rozwikłać zagadkę śmiertelnego wirusa 

Film dla Ciebie... 

   "Pokłosie"; reż. Władysław Pasikowski 

   W "Pokłosiu" Władysław Pasikowski opowiada o traumach polskiej historii, 

sięgając po gatunek thrillera. Nie unika jednak uproszczeń i dosłowności - 

pisze Barbara Hollender. 

Scenariusz „Pokłosia" Władysław Pasikowski napisał w 2005 roku, niedługo po 

ukazaniu się „Sąsiadów" Jana Tomasza Grossa. Ale producenci nie byli wów-

czas w stanie zebrać funduszy. Padały argumenty, że temat jest 

„antypolski". Szansa na zrobienie filmu pojawiła się sześć lat później. Bo dzisiaj silniej czuje-

my potrzebę zrewidowania naszego stosunku do historii. Twórcy odchodzą od jej sienkiewi-

czowskiej wersji „ku pokrzepieniu serc" i opowieści o heroizmie. Pokazują meandry dziejów i 

złożoność losów. Próbują też uczciwie rozliczyć się z własnych grzechów.  

Kącik muzyczny... 

W tym numerze polecamy znane na całym świeci piosenki na Boże Narodzenie. W ciche świą-

teczne wieczory warto ich posłuchać: 

                                                                                                          

Wham –Last Christmas                                             Boys– Świąteczny czas                                      

 

Shakin’ Stevens – 

Merry Christmas everyone                                               Ania Szarmach– Coraz bliżej święta 

 

 

Czerwone Gitary-  

Jeden Dzień w roku 



Strefa śmiechu 
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Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel 
twierdził, że jest fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć czło-
wieka. Pomimo, że jest taki wielki, jego gardło jest zbyt wąskie. Dziew-
czynka upierała się, że przecież Jonasz został połknięty przez wieloryba. 
Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to fizycznie niemożliwe.  
Na to dziewczynka:  
- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza. 
- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta złośliwie nauczyciel. 

- Wtedy pan go zapyta! 

Na lekcji religii nauczyciel omawia z 5 i 6-
latkami Dziesięć Przykazań. Właśnie omó-
wili przykazanie o szanowaniu rodziców i 
nauczyciel spytał: 
- A czy jest jakieś przykazanie, które mówi 
o tym, jak traktować braci i siostry? 
Jasio (najstarszy z rodzeństwa), odpowie-
dział: 

- Nie zabijaj. 

Na lekcji biologii nauczycielka prze-
strzega dzieci: 
- Pamiętajcie, że nie wolno całować 
kotków ani piesków, bo od tego mogą 
się przenosić groźne zarazki. A może 
ktoś z was ma na to przykład? 
Zgłasza się Jasio: 
- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia cało-
wała raz kotka. 
- I co? 

- No i zdechł. 

Kolegium  reakcyjne: A. Chrostowska, K. Maliszewska, O. Pietranik, M. Piotrowski, 

                                 D. Szczuk, K. Adamczuk. 

Opiekunowie: K.Kurdzińska, M. Nowaszewska,, M. Kurowski, K. Niemirka. 

NASZA BUDA NEWS 

„ I śmiech niekiedy może być nauką…”I. Krasicki 

 „Kwiatki” z wypracowań … a nasi  uczniowie nie ustają w wysiłkach, by swoimi 

„konceptami” zaskoczyć nauczyciela języka polskiego. 

„Było ich setki a nawet tysiące” 

 „Ignacy Krasicki posługując się ironią obnaża polską szlachtę.” 

 „Gatunkiem lirycznym tego utworu jest epika.” 

„Justyna oblała Zenona kwasem, który popełnił samobójstwo.” 

„Tomasz Judym jest bohaterem powieści „Ludzie bezdomni” 

napisanym przez Stefana Żeromskiego.” 

 „Judym darzył Joasię bardzo dużym uczuciem, lecz ona tego 

nie odwzajemniała, była bowiem zakochana w Tomaszu.” 

 „Wzięli ze sobą dzban pełen wina i bez wahania weszli do 

doktora razem z drzwiami.” 

„Widział wady Polaków, więc pragnął je zmienić i nauczyć właściwego postępowania.” 

„To czas, w którym trzy rozbiory, utrata niepodległości i powstania wpłynęły na rozwój człowieka 

jako obywatela polskiego.” 

„Wokulski zdawał sobie sprawę z tego, że Izabela zwróci uwagę tylko na mężczyznę zamężnego.” 

„Bolesław Prus skonstruował kobietę arystokratkę [...].” 


