
  "     ENIGMA

 13 grudzień  2013. Wydanie III, kontynuacja  „KOLEJÓWKI” -  „EUROSZKOŁY”                                                                                                              

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, członkowie 

„ENIGMY” składają całemu 
Gronu Pedagogicznemu oraz 

wszystkim Uczniom  

i Pracownikom 
Administracyjnym życzenia: 

błogosławieństwa Bożej 
Dzieciny, lawiny radości, 

potopu miłości, prezentów bez 
liku, wielu kolędników, dużo 

czadu i uroku w nadchodzącym 
Nowym Roku.

 W tym numerze znajdziecie :  
- „ Mikołajki w naszej szkole ”  
- „ Rok Tuwima ” 
- „ Boże Narodzenie ”  
- „ Wywiad z Kubą Mazurkiem ”  
- „ Przepis na ciastka ”  
- „ Wybory rzecznika ”



MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE
                                   6 grudnia br. odbyły się szkolne Mikołajki. 
 W rolę Mikołajów wcielili się : Michał Bociański (IV m) oraz Michał Nawrot (III m), którzy 
rozdawali uczniom cukierki, a Mikołajki - Agata Gorgiel (II a), Marta Dylewska (IV m) miały 
przygotowane małe upominki dla osób, które odgadną zagadkę. Dzięki naszej Pani 
Bibliotekarce, Izabeli Michalak, która zgodziła się wypożyczyć nam strój Mikołaja, nikt nie 
był w stanie rozpoznać, kto z męskiego grona był Mikołajem. 
Odwiedzono także salę gimnastyczną, na której odbywał się Mikołajkowy Turniej o Puchar 
Dyrektora ZST. Rywalizowały drużyny siatkarskie - ZST Zbąszynek , Zespół Szkół nr 1 ze 
Zbąszynia,Technikum Leśne z Rogozińca. Dzięki słodkim niespodziankom szczęście 
dopisało naszej drużynie, która wygrała turniej. Przygotowani zostali przez trenera Pana 
Mariusza Króla. 
Atrakcją turnieju był występ szkolnej grupy cheerleaderek w nowym składzie, które tego 
dnia miały swój debiut. Wspierała je nasza szkolna choreografka Pani Wioletta 
Muszyńska. 
Miejmy nadzieję,że w przyszłym roku, jeśli będziemy grzeczni, Mikołaj także nas 
odwiedzi. ;)



BOŻE NARODZENIE  
TUŻ, TUŻ…

Co roku ubierasz choinkę, łamiesz się opłatkiem, a o północy idziesz na pasterkę.  
Jednak czy wiesz, co te wszystkie zwyczaje oznaczają i kiedy „przyszły” do Polski ? 

WIGILIA -  Łacińskie słowo "vigilia" oznacza czuwanie - w sensie oczekiwania. Na początku 
była obchodzona w różnym czasie: w styczniu, a nawet maju. W Polsce tradycja Wigilii 
upowszechniła się dopiero w XVIII wieku.  
 POSTNE POTRAWY - Potrawy wigilijne (np. ryba) są echem pogańskich styp. Większość 
wigilijnych potraw nawiązuje do dawnych obrzędów zadusznych. Mak, bób, groch, fasola, jabłka, 
miód i pszenica, najczęstsze składniki wigilijnych smakołyków, to także składowe strawy ofiarnej, 
zanoszonej niegdyś na groby. Zwyczajem jest podawanie dwanaście potraw.  
SIANKO POD OBRUSEM -  Na stole rozkładano grubą warstwę siana, przykrywano ją 
obrusem, a ten posypywano ziarnem. Na wschodzie i południu Polski słomą pokrywano całą 
podłogę! Pamiątką po tych czasach jest dzisiejsza odrobina sianka pod obrusem.  
CHOINKA - Zwyczaj ubierania drzewka w Wigilię Bożego Narodzenia przejęli Polacy od 
Niemców, wraz z osadnictwem pruskich protestantów. Na początku choinkę ubierała tylko 
szlachta i to wyłącznie dla dzieci.  
OZDOBY CHOINKOWE - Gwiazda na szczycie symbolizuje Gwiazdę Betlejemską. Łańcuch to 
symbol węża - rajskiego kusiciela. Lampki (dawniej świeczki) mają przywodzić na myśl 
"światłość nad światłościami".  
KOLĘDY - Słowo "kolęda" pochodzi od łacińskiego „calendae" : pierwszy dzień miesiąca. W 
średniowieczu, zgodnie z tym znaczeniem, kolędami nazywano pieśni - życzenia towarzyszące 
noworocznemu odwiedzaniu przyjaciół.  
PUSTE MIEJSCE PRZY STOLE - Znane tylko w Polsce. Wywodzi się z tradycji goszczenia na 
wigilii bliskich zmarłych. Zgodnie z nią Wigilia jest dniem łaski, w którym zmarli dostają 
pozwolenie na powrót.  
PREZENTY - Wcześniejszym zwyczajem od podkładania prezentów pod choinkę było chowanie 
drobnych podarunków przeznaczonych dla dzieci w sianie leżącym na wigilijnym stole.  
PASTERKA - Odprawianie pasterki jest upamiętnieniem oczekiwania i modlitwy pasterzy 
zmierzających do Betlejem na powitanie Mesjasza.  
GWIAZDA BETLEJEMSKA - Znak na niebie, który przyprowadził Mędrców do Betlejem.  
SZOPKA - Przedstawienie stajenki, w której przyszedł na świat Zbawiciel. Ewangelia Św. 
Łukasza mówi o stajence, rozumianej potem jako grota skalna, jedna z tych, jakie w czasach 
ewangelicznych służyły za stajnie.



W tym miesiącu przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą świąt. :) Natalia Pawlik i Daria Szulc, zadały 
następujące pytania uczniom naszej szkoły. Co ciekawe, na pytanie : Jak spędzasz święta? 31 
osób jednogłośnie odpowiedziało, że z rodziną. Mimo wszystko dla uczniów naszej szkoły 
najważniejsza jest rodzina. ;) 
 
1. Z czym kojarzą Ci się święta ?" " " " 2. Jak spędzasz święta ? 

Domowe pierniczki - 
niespodzianka dla Rodziny 
• 2 szklanki mąki pszennej  
• 1/2 szklanki miodu  
• 125 g ( pół kostki) masła o 

temperaturze pokojowej  
• 1/2 szklanki cukru  
• 1 żółtko  
• 1/2 łyżeczki sody 

oczyszczonej  
• 2 łyżeczki przyprawy do 

pierników  
• 1 szczypta soli  
• Kakao- 1 łyżeczka 
• Proporcje można zwiększyć 

Sposób przygotowania 

Przygotowanie: 20min.  ›  Pieczenie: 15min.  ›  Gotowe w: 35min.   

1.Rozgrzać piekarnik do 180°C 
2.Wszystkie składniki wymieszać (najlepiej w misce) a 

następnie wyrobić, ciasto. 
3.Zagniecione ciasto  rozwałkować na grubość 0,5 cm. 
4. Wykrawać ciasteczka o dowolnych kształtach. 
5.Pierniczki układać na blasze wyłożonej papierem do 

pieczenia.  
6.Piec 15 minut w 180°C. Nie przepiekać bo 

zgorzknieją.  
7.Po upieczeniu zaraz zdjąć z papieru lub podważyć, by 

nie przywarły. 
8.Polukrować cukrem pudrem ( można przybrać ). 
                                        Powodzenia i smacznego :) 
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WYBORY RZECZNIKA PRAW UCZNIA

5 grudnia 2013 r. w  sali 016 odbyły się wybory 
Rzecznika Praw Ucznia. O tytuł ubiegali się: 
Panowie Mariusz Król oraz Robert Baksalary. 
Każdy z uczniów oddawał głos na swojego 
faworyta i wrzucał go do urny. Nad poprawnością 
p r z e b i e g u w y b o r ó w c z u w a ła k o m i s j a : 
Przewodnicząca MRS Agata Gorgiel oraz 
członkowie: Marta Dylewska, Marta Taberska.Po 
zaciętej walce zwyciężył Pan Robert Baksalary. 
Tak, więc wszystkie swoje potrzeby uczniowskie i 
problemy możemy śmiało zgłaszać do naszego 
nowego Rzecznika Praw Ucznia. 

Dzień Kolejarza z Przedszkolakami

Z okazji Dnia Kolejarza naszą szkołę odwiedziły dzieci z przedszkola „Pod 
Muchomorkiem’’ wraz ze swoimi wychowawczyniami - panią Danutą 
Rosińską i Panią Aurelią Czepek. 
Pan Robert Baksalary wraz Łukaszem Pi larsk im i Jakubem 
Tyszkiewiczem  ,którzy przebrali się w stroje kolejarzy,pokazali dzieciaczkom 
naszą cudowną kolejkę. Dzieci odwiedziły także bibliotekę, a na koniec 
obejrzały film w sali 016 „Opowieść Smerfowa”. 
Miejmy nadzieję, że milusińscy będą kiedyś uczniami Naszej szkoły.

Adrianna Gołębiowska

Agata Gorgiel



Wywiad z Jakubem Mazurkiem

- Co sprawia Panu największą satysfakcję? Występowanie w filmach czy granie na deskach teatru ?  
- Ja z teatrem kontaktu praktycznie od paru lat nie mam, więc 
trochę żałuję, ale też ja nie byłem taką osobą, która była 
nastawiona tylko na teatr. Mam kilku znajomych, których 
życie zweryfikowało ich poglądy, że z samego teatru wyżyć się 
nie da. Chyba, że się gra w Warszawie i ma się spektakl za 
spektaklem. To wtedy da radę się utrzymać ale nie jest tak 
kolorowo. Gdyby trafiła mi się okazja żeby zagrać w teatrze 
na pewno z chęcią bym skorzystał, ale byłaby to wielka trema 
po tak długiej przerwie - największą satysfakcję daje mi 
praca przy filmie lub serialu.  
  
- Która z ról była dla Pana największym wyzwaniem ?  
- Największym wyzwaniem była chyba rola Zygmunta w 
„Sprawiedliwych”. Jest to pierwsza, większa rola którą zagrałem. Konkretna, reżyser miał 
koncepcję, a ja też walczyłem na castingach. Czułem że reżyser cały czas się waha czy mam 
zagrać tą rolę czy nie. Czy dam radę czy nie. Ale w końcu dostałem tę rolę.  
  
- Czy zamierza Pan zająć się reżyserią na dobre ?  
- Nie, nie mam takich ambicji i planów, ja wolałbym jednak realizować się z drugiej strony 
kamery. Może kiedyś, ale to jest naprawdę trudna praca i wymaga dużego przygotowania.  
Teraz jest taka moda, że młodzi aktorzy trochę pograją i zaraz stają się reżyserami. Ja na razie 
nie zapędzam się w te rejony.  
 
- Dlaczego chciał Pan iść do szkoły kolejowej w Poznaniu, a nie tutaj w Zbąszynku ?  
- Ja nie chciałem iść tutaj do Zbąszynka z dwóch powodów : pierwszy to był taki, że mój tata był 
tutaj dyrektorem. I nie chciałem, żeby wszyscy mówili : „ aaa, ten ma tatę dyrektora to będzie 
miał łatwiej ”. Chociaż to pewnie byłoby wręcz przeciwnie, bo byłbym na świeczniku, ani wagary 
ani nic, bo wszyscy zaraz by wszystko wiedzieli. Ja też nie chciałem się pakować w taki układ. 
Więc poszedłem do Poznania, zwłaszcza, że był tam taki kierunek :  systemy komputerowe i po 
prostu byłem tym zafascynowany i dalej jestem. Ale wtedy myślałem, że moją przyszłość będę 
wiązał z komputerami.  
 
- Jakie są wady i zalety bycia aktorem ?  
- Wady są takie, że nie ma pracy. Trudna sprawa. Nie jest łatwo, mamy mały rynek u nas w 
Polsce, a jest dużo osób. Trzeba mieć dużo szczęścia, albo niesamowity talent żeby się wybić.  
A plusem jest cała ta praca. Ludzie, którzy to robią kochają ten zawód. Na planie jesteś 
traktowany wyjątkowo. Ta praca nie jest wyczerpująca.  
 
- Jakie ma pan plany na przyszłość? 
- ooo, plany na przyszłość. No to grać, realizować się. Aby grać coraz więcej i coraz to lepsze role.  "
- Jak nie popaść w rutynę?  
- Starać się wymyślać coś nowego i odnajdować w sobie inne cechy charakteru. Kombinować na 
różne sposoby, to jest też tak, że trzeba wybierać to w czym się bierze udział.  

Adrianna Gołębiowska i Agata Gorgiel



"

Blondynka już dłuższy czas stoi na 
przystanku autobusowym. Przechodzi obok 
chłopak i jej mówi:  
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w 
święta.  

Adrianna Gołębiowska i Alicja Jankowiak 
                     

Co mówi bombka do bombki?  
Chyba nas powieszą.

2013 r. - ROKIEM TUWIMA W NASZEJ SZKOLE

W roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica jego 
śmierci – zmarł 27 grudnia 1953 roku. W tym roku 
minie też sto lat od jego poetyckiego debiutu – 
publikacji wiersza “Prośba” w “Kurierze 
Warszawskim”. 
 
Polski poeta żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor 
skeczy, jeden z najpopularniejszych poetów 
dwudziestolecia międzywojennego. Współzałożyciel 
grupy poetyckiej „Skamander”. Tłumacz poezji 
rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej oraz łaciny. 
Podpisywał się ponad czterdziestoma pseudonimami 
m.in. Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Roch Pekiński. 
Napisał między innymi . „Lokomotywa”, „Bambo” , 
„Abecadło” czy też „Rzepkę”. !

Satyra w krótkich majteczkach.



Mózgowce...	


Nasz Zespół: 
Redaktor naczelna: Natalia Pawlik 
Z-ca redaktora: Agata Gorgiel  
Sekretarz: Daria Szulc 
Fotoreporter: Alicja Jankowiak 
Członkowie redakcji: Adrianna 
Gołębiowska,Tymoteusz Bil  
E-mail: zstgazetka@gmail.com  

1. Pan Nowak z synem postanowili udać się do hydraulika, aby namówić go do odwiedzenia domu w 
sprawie beznadziejnie zepsutego kranu. Co prawda wyjeżdżali teraz na miesięczny urlop, ale chcieli 
sobie zapewnić wizytę tego cenionego specjalisty w pierwszych dniach po powrocie. Hydraulik znany 
był jako dobry fachowiec i jako wielki dowcipniś. Po wyłuszczeniu prośby, hydraulik zamyślił się i 
powiedział: 

     - Sprawa nie jest prosta. Jeśli panowie wracacie w poniedziałek, to w poniedziałek nie będę mógł 
już chyba przyjść, bo pociąg się może spóźnić. We wtorek mam pogrzeb wujka, we środę są imieniny 
mojej żony, a w czwartek zawsze muszę siedzieć w warsztacie. W piątek zawsze chodzę do dyrekcji, 
mam więc niewiele czasu, a w sobotę dzień pracy jest i tak krótki. Potem zaś ja sam jadę na urlop, 
chyba więc odłożymy to do mojego powrotu. 

     Usłyszawszy to, pan Nowak zasmucił się nie na żarty. Ale jego syn uśmiechnął się i powiedział: 

     - A więc oczekujemy pana we wtorek! Hydraulik mrugnął okiem i odparł: 

     - Widzę, młody człowieku, że nie jesteś żółtodziobem. A więc we wtorek! 

     Pytanie: Dlaczego młody Nowak był taki pewny tego wtorku? 

"
2.Co to jest, rozbija się to, a dopiero wtedy jest całe... 

W każdym numerze na ostatniej stronie znajdziesz kącik, w którym 
będzie można się zrelaksować i trochę pogłówkować. Zasada jest 
prosta: rozwiązaną zagadkę przynosicie do naszej redaktor naczelnej 
(którą musicie znaleźć). Wszystkie osoby biorą udział w losowaniu. 
Pięć losowych osób zdobędzie numerek rotacyjny od odpowiedzi, czy 
niezapowiedzianej kartkówki.

Na rozwiązanie zagadek czekamy do 10.01.2014 r.


