W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Z tej okazji wszystkim nauczycielom,
pracownikom i uczniom naszej szkoły
życzymy odnalezienia prawdziwego sensu
tego wyjątkowego czasu.
Niech w waszych sercach zamieszka
pokój i miłość!
redakcja

Rekolekcje radości
Przez pierwsze trzy dni grudnia uczniowie Katolika mieli nieco więcej luzu, a to za sprawą oryginalnej formy rekolekcji adwentowych, podczas których uczyliśmy się, jak radość może
przemieniać nasze serca. W pogodnej atmosferze nagrywaliśmy ﬁlmiki reklamujące rekolekcje,
uczestniczyliśmy w koncercie rapera Wiecznego. W przygotowaniu się na przyjście Chrystusa
pomagał nam ksiądz Paweł Bogdanowicz COr, który zaskakiwał nas na każdym kroku. Raz formą
spowiedzi (nie w konfesjonale, lecz face to face), kiedy indziej próbą zaangażowania nie tylko nas,
lecz także nieśmiałych nauczycieli. Napełnieni optymizmem wróciliśmy do codziennych obowiązków. Ziarno zasiane podczas rekolekcji zaowocuje niczym niezmąconą radością z powodu
narodzin naszego najlepszego Przyjaciela.
red
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O tym, jak nie dać się zwariować
i przeżyć godnie święta
św. Mikołaja, biskupa Myry,
żyjącego na terenie obecnej
Turcji, a nie, jak niektórzy do
dzisiaj uważają, skandynawskiej Laponii... i niosąc pomoc
chodził raczej piechotą, a nie
jeździł saniami zaprzężonymi
w renifery, z czerwononosym
Rudolfem na przedzie... Pewnie dlatego, że łatwiej spotkać
drugiego człowieka chodząc
niż jeżdżąc...
Krótko mówiąc – nie
dajmy się zwariować, a chcąc
dobrze przeżyć Boże Narodzenie, najpierw dobrze przeżyjmy Adwent – w skupieniu i
radosnym oczekiwaniu.

Biegamy spoceni za
prezentami, robimy zakupy, ubieramy choinkę, pieczemy, gotujemy. Wszystko
to sprawia, że jesteśmy zestresowani i skorzy do kłótni. Jak sprawić, by przeżyć
święta w spokoju i radości?
Czym jest dla Księdza
Myślę, że ci, którzy mają Boże Narodzenie?
w domu dużo młodsze roTo dla mnie wyjątkowa
dzeństwo, mogą powiedzieć, uroczystość, która osobiście
że kiedy rodzi się dziecko, to mnie bardzo porusza, chociaż
w domu jest totalna rewolucja paradoksalnie my jako księża
– po prostu świat staje na gło- mamy wtedy dużo pracy. To dla
wie. Wszyscy biegają, czasami mnie spełnienie obietnic aniomożna mieć wrażenie, że nie łów, którzy przyszli do pasterzy,
wiadomo za czym.
żeby ich obudzić, by pobiegli
Dobrze by było, gdyby na pokłonić się Dzieciątku: Chwato Boże Narodzenie pojawił ła Bogu na wysokościach, a na
się i u nas taki syndrom ro- ziemi pokój (...) Ten pokój jest
dzica albo rodzeństwa, które naprawdę wszechogarniający –
czeka na dzieciątko. A wiem, widać to np. w czasie naszych
że łatwo nie będzie, bo jeszcze spotkań wigilijnych, na które
święta się nie zaczęły, a mam czekam z niecierpliwością, kiewrażenie, że już nas zmęczyły. dy można wypowiedzieć słowa
No ale czemu się dziwić, sko- życzeń, podać sobie rękę na
ro dzięki marketom, telewizji zgodę. To jest właśnie ten poobchodzimy je już od 3 listo- kój, który przynosi małe Dziepada, zaraz jak tylko z półek ciątko Jezus. Zawsze też wteznikają znicze... Więc miały dy wchodzę do naszej kaplicy
prawo już się znudzić. Tym domowej, nie zapalam światła,
bardziej, że od pewnego cza- widać tylko delikatne światełko
su pachną tandetą, np. eko- wiecznej lampki przy tabernalogiczne choinki z zielonych kulum, siadam sobie w swojej
plastikowych butelek… Na ławce i po prostu dziękuję Mu…
przedświątecznych kartkach za wszystko, a przede wszystpocztowych coraz trudniej kim za to, że jest Emmanuelem
o Świętą Rodzinę z Dzieciąt- – czyli Bogiem z nami… kiedy
kiem. „Imprezy opłatkowe” nam się zachce na wyciągnięprzypominają coraz częściej cie ręki.
„świętowanie czegokolwiek”
(byle nie Bożego NarodzeCo mówi to święto dzinia), a Mikołaj przypomina siejszemu człowiekowi?
przerośniętego i otyłego kraŻe bez względu na to,
snala, który nijak ma się do co się dzieje niedobrego, jest

nadzieja. I może warto w te Albowiem Bóg nie posłał swego
święta zwrócić na to uwagę. Syna na świat po to, aby świat
Najważniejsze, żeby dostrzec potępił, ale po to, by świat
w nich Jezusa. To jego czcimy został przez Niego zbawiony.
w te święta. Od lat zauważam Świat dzięki działaniom dew tym adwentowym czasie, mona został popsuty przez
że przygotowujemy się do ja- „starego człowieka” – Adama,
kichś sierocych świąt, którym a Bóg w swojej miłości posybrak nazwy. I świadomie piszę ła swojego Syna, by On, jako
tu święta przez małe „ś”. Bo Nowy Adam to wszystko naco niby mamy obchodzić? A prawił i robi to, a narzędziem,
w tle wraca mi: święto ziem- za pomocą którego to czyni,
niaka, święto niepodległości, jest krzyż.
święto wiosny i każde z naBoże Narodzenie bywa
zwanych świąt.
– Niech w ten magiczny często przedstawiane jako
czas – czasami słyszymy. A słodka bajeczka. Ale Bóg
co to za magia? Będziemy coś rodzi się na świecie, w któczarować, wypowiadając ja- rym jest także wiele cierpienia i biedy.
kieś tajemne zaklęcia?
I dobrze, że tak jest.
Słucham świątecznych
piosenek o saniach, o jakimś Dzięki temu przyjście Jezusa
śniegu, który pada, bo pada, na świat nie jest takie odrealo jakiejś zimie, bo jest zima, i nione. Gdyby nie stał się człoo jakiejś nocy, podczas której wiekiem, niektórzy mogliby
ma się coś wydarzyć, tylko nie Mu zarzucić: co Ty wiesz o
wiadomo co. Będzie to coś naszym życiu? Co Ty wiesz o
ciepłego, miłego, magiczne- naszych codziennych zmagago, tylko czy ważnego dla nas? niach, trudach, problemach,
Czyżby opanował nas jakiś cierpieniu?
Jezus wchodzi w to
zbiorowy strach, żeby nie nazywać po imieniu, po co jest wszystko realnie i bardzo
mocno i to już od momentu
ten obchód?
Zachęcam do tego, żeby narodzenia, a nawet poczęcia.
odrzucić tę pustą i banal- Przecież Jego Mama Maryną paramagię. Powiedzmy ja, gdyby nie mądrość Józefa,
wprost: idą Święta Bożego byłaby ukamienowana, tym
Narodzenia! Te święta to nie samym i On by nie przeżył.
jest żadna „magia”. One należą Rodzi się w ubogiej stajence, razem z rodzicami musi
do Jezusa.
uciekać do Egiptu, potem odJak można wierzyć, że rzucenie przez swoich, zdraBóg, uważany przez reli- da, opuszczenie przez przygie za nieskończonego i jaciół… Czy jest jakakolwiek
wszechmocnego, staje się trudna dziedzina życia, której
Jezus jako człowiek by nie
taki mały?
To można wytłumaczyć doświadczył? A zatem nikt
tylko jednym słowem – mi- Mu nie może zarzucić – nie
łość. Nie na darmo przez wiesz, co czujemy. To powód
usta św. Jana Ewangelisty Bóg to radości i do wdzięczności.
przekazuje nam tę prawdę, Prawdziwy Bóg stał się prawktórej wydaje się, nie chce- dziwym człowiekiem, stał się
my usłyszeć: Tak bowiem Bóg jednym z nas, stał się nam tak
umiłował świat, że Syna swe- bliski.
Z ks. Piotrem Woszczygo Jednorodzonego dał, aby
kiem rozmawiała redakcja
każdy, kto w Niego wierzy, nie
KLONu
zginął, ale miał życie wieczne.
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Tradycje bożonarodzeniowe – w kalejdoskopie
zzza naszej za- namonem, pieczonej gęsi z dnie uroczystym obiadem, w
cchodniej gra- jabłkami i budyniu z ryżem, którego skład wchodzą m.in.
nicy. Zwyczaj w którym ukryty jest migdał. pieczony indyk i płonący
n
tten narodził Ten, kto go znajdzie, otrzy- pudding. W wigilijny wieczór
ssię około 300 muje marcepanową świnkę, dzieci wywieszają za drzwi
llat temu, kiedy mającą zapewnić szczęście w pończochy, w których następw dniach zi- następnym roku. W Szwecji nego dnia odnajdują prezenty.
mowych wie- tradycyjną potrawą jest iut- To właśnie z Wielkiej Brytanii
m
sszało się pod ﬁsk – rozmoczona suszona pochodzą świąteczne zwyczassuﬁtem gałąz- ryba. Szwedzi nie zostawiają je pocałunków pod jemiołą i
kki jemioły lub wolnego miejsca przy wigilij- wysyłania kartek z życzeniami.
drzew
igla- nym stole, ale odwiedzają sa- Pierwszą taką kartkę zaprod
motnych, a zamiast śpiewania jektował w 1846 Jon Horsley.
stych,
które
s
&]HVNDV]RSNDERĪRQDURG]HQLRZD
miały symboli- kolęd - tańczą wokół choinki.
Z Europy przenosimy
Włoskie zwyczaje świą- się do Ameryki Północnej. W
zować życie.
Zwyczaje Czechów i Sło- teczne niewiele różnią się od Meksyku 15 grudnia wiesza
Święta Bożego Narodzenia kojarzą się Polakom waków również są podobne polskich. Jednak już 8 grud- się pod suﬁtem piniatę – gliz łamaniem opłatka, kolęda- do naszych. W Wigilię lu- nia ubiera się choinki i przy- nianie naczynie ze słodyczami.
mi, choinką i świątecznymi dzie poszczą aż do uroczystej gotowuje żłóbki. Penettone i Jedno z dzieci rozbija ją kijem,
potrawami. Jednak w innych wieczornej wieczerzy, którą pandoro – te
krajach tradycje związane z według tradycji rozpoczyna włoskie ciasta
tą uroczystością różnią się pierwsza gwiazdka. Ważną są tradycyjnyod naszych. Wybierzmy się potrawą na wigilijnym stole mi wigilijnymi
w krótką podróż, aby dowie- jest „vánočka” - białe ciasto, p o t r a w a m i ,
dzieć się, jak ten czas obcho- przypominające wyglądem i obok nugatów,
dzony jest w różnych zakąt- smakiem polską słodką chał- orzechów lakę z bakaliami. Na Słowacji skowych i migkach świata.
Naszym pierwszym przy- polską zupę grzybową często dałów.
W
Grestankiem są Niemcy. Tam bar- zastępuje kapuśniak.
Przenieśmy się na Węgry, cji Boże Nadzo ważny jest adwent – czas
przygotowania do świąt. Cha- gdzie panuje ciekawy zwyczaj rodzenie jest
rakterystyczne – podobnie jak organizowania świątecznych o b c h o d z o n e
urow Polsce – są wieńce adwen- bali dla dzieci. Największy z bardzo
towe, które pojawiają się też w nich, z udziałem artystów i czyście. Okres
domach. Niemcy także świę- aktorów odbywa się w budyn- ś w ię tow ania
tują Boże Narodzenie przez ku Parlamentu w Budapeszcie. trwa od dnia %RĪH1DURG]HQLHZ-DSRQLL
trzy dni: 24, 25 i 26 grudnia. Tradycyjne wigilijne potrawy Świętego MiWigilię rozpoczyna zapalenie to: pieczony indyk, rosół z kołaja do Święta Trzech Króli. po czym rozpoczyna się wylampek na choince. Podczas kury, zupa rybna i ciasto z ma- Dzieci, podobnie jak w Polsce, ścig zbierania słodyczy. Dania
wieczerzy śpiewa się kolędy kiem, które zapewnia miłość chodzą od domu do domu, wigilijne to m. in. dorsz z paśpiewając świąteczne piosen- pryką, oliwą i grzankami, piei obdarowuje nawzajem pre- w rodzinie.
W Austrii wieczerza wi- ki, za co często dostają sło- czony indyk, owoce i słodycze.
zentami. Upominki przynosi
W Stanach Zjednoczoświęty Mikołaj lub Dzieciątko gilijna rozpoczyna się o go- dycze i owoce. Bardzo ważny
Jezus. Mówiąc o prezentach dzinie piątej. Wtedy w oknach na wigilijnym stole jest Chri- nych Boże Narodzenie obchonie można zapomnieć o cho- rozbrzmiewa mały dzwone- stopsomo (Chleb Chrystusa) dzi się tylko 25 grudnia. Każdy
ince, która pochodzi właśnie czek. Stamtąd właśnie pocho- – okrągły bochenek z krzyżem z nas na pewno kojarzy obraz
dzi piękna no szczycie. Dokoła niego lu- amerykańskich ulic przystrok o l ę d a dzie stawiają symbole długo- jonych obﬁcie lampkami i
„„Cicha noc”. trwałości. Prezenty w Grecji innymi ozdobami. Rankiem
Teraz
są rozdawane aż do 1 stycznia. świątecznego dnia dzieci odKolejnym przystankiem najdują pod choinką prezenty.
kkilka słów
o krajach jest Francja. Nie obchodzi Najważniejszy punkt dnia to
p ó ł n o c - się tam Wigilii, ale spożywa uroczysty obiad w gronie ronych. W uroczysty obiad w dzień Bo- dzinnym.
n
Danii na żego Narodzenia. Na stole nie
D
To koniec naszej węwigilijnym może zabraknąć nadziewane- drówki. Tymczasem wróćmy
w
sstole nie go kasztana. Francuzi w ten do Polski, aby tu przygotować
może za- dzień piją dużo szampana.
m
się do tych niezwykłych świąt
Na Wyspach Brytyjskich najlepiej, jak potraﬁmy.
braknąć
-DUPDUNERĪRQDURG]HQLRZ\Z'UHĨQLH
ryżu z cy- wigilia zaczyna się w połuKatarzyna Bis

4 KLON — grudzień 2014 — http://www.klo.radom.pl

Gdzie Mikołaj nie może, tam innych pośle
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Jak mówi przysłowie „Co złośliwa wróżka o wyglądzie
kraj, to obyczaj”. Tak jest rów- czarownicy, która daje dzienież w przypadku św. Mikoła- ciom prezenty w nocy z 5 na
ja. Wizerunek tej postaci na 6 stycznia. Nazywa się La Beprzestrzeni wieków ciągle się fana. Legenda głosi, że Befana
zmieniał. Był biskupem i tak chciała powitać Jezusa, pogo przedstawiano, a teraz wy- dążając za gwiazdą, ale zabłągląda jak bajkowy krasnal w dziła i do teraz lata na miotle
czerwonym płaszczu i czapce i wrzuca dzieciom prezenty
z pomponem. Jego współcze- z nadzieją, że jedno z nich
sny obraz stworzył Haddon może być Jezusem.
W Hiszpanii dzieci czeSundblom w 1930 na potrzeby reklam coca-coli. Świą- kają na prezenty 6 stycznia,
teczna reklama napoju utrwa- wręczają je Los Reyes Magos
liła wygląd tego staruszka na – Kacper, Melchior i Baltatyle, że dotarła nawet do Chin. zar. W ten dzień dzieci przed
W Holandii św. Mikołaj snem przygotowują trzy kienazywany jest Sinterklaas. W liszki sherry i marchewkę dla
sobotę po dniu św. Marcina wielbłądów.
Dziadek Mróz to rosyjski
przypływa statkiem do miasta, a potem paraduje po uli- świecki odpowiednik św. Micach na białym koniu i pyta kołaja. Towarzyszy mu Śnienapotkanych ludzi o to, czy żynka.
Frau Berta natomiast to
byli grzeczni tego roku.
We Włoszech odpo- niemiecka czarownica o odwiednikiem św. Mikołaja jest rażającym wyglądzie. Zakra-

da się do dziecięcych pokoi i
kładzie prezenty na parapecie
lub na schodach.
Julemanden – duński św.
Mikołaj razem z elfami podróżuje saniami zaprzężonymi w
renifery. Dzieci przygotowują mleko i pudding dla elfów.
Rano, oprócz prezentów, największą radość sprawiają im
pozostałe okruchy.
W Belgii św. Mikołaj do
dzieci przychodzi dwa razy.
Za pierwszym razem – 4
grudnia – sprawdza, jak się
sprawują, a 6 grudnia przynosi prezenty adekwatne do ich
zachowania.
Santa Claus lub Father
Christmas to Mikołaj w krajach anglojęzycznych. Obdarowuje dzieci w wigilię Bożego Narodzenia, ale wcześniej
dzieci piszą do niego listy i
spalają je w kominku. W postaci dymu dochodzą do nie-
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go wszelkie zapisane prośby.
Prezenty wkłada się w ozdobne skarpety przyczepione do
łóżka.
Francuski, żeński odpowiednik św. Mikołaja to Dame
Abonde. Jest to dobra wróżka, która odwiedza grzeczne
dzieci i w sylwestrową noc w
czasie snu daje im podarki.
Na terenie Kujaw oraz
na Warmii ponadto działa
Gwiazdor, ale z roku na rok
wypierany jest przez popularną postać św. Mikołaja.
Św. Mikołaj to postać
bardzo lubiana przez dzieci
głównie dlatego, że daje im
prezenty. Dobrze zatem, że
ma swoich zastępców na całym świecie.
Maria Gizan
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Pewnie każdy z nas zna
jakieś sylwestrowe obyczaje. Są
jednak takie, o których mało
kto słyszał. W ostatnią noc
grudnia warto je wypróbować
i nieco „pomóc” szczęściu.
Przede wszystkim powinniśmy oddać się hucznej
zabawie. Dlaczego? Ponieważ
„jaki sylwester, taki cały rok”.
Zapomnijmy więc o smutku!
Drugi punkt to rozwiązanie wszelkich sporów, chociażby małego nieporozumienia z koleżanką. Rok 2015
będzie pomyślny także, jeśli
oddamy pieniądze, które pożyczyliśmy. Grosz do grosza.
Warto 31 grudnia mieć pełną lodówkę – to uchroni nas
przed ubóstwem.
Masz wiele zmartwień
lub przykrych wspomnień z

Należy również przyjrzeć
się bąbelkom szampana. Małe
i równe zwiastują zdrowie
ubiegłego roku? Spisz je na i pomyślność na najbliższe
czerwonym papierze, by móc miesiące, natomiast duże i
potem spalić. Cudotwórcze niesymetryczne zapowiadają
noworoczne płomienie po- istotne zmiany w życiu.
mogą Ci raz na zawsze o nich
zapomnieć.
A co z miłością? Możemy wsypać ziarnka maku do
butów oraz zadbać o wygląd
bardziej niż zwykle, co ponoć
zapewni nam powodzenie u
płci przeciwnej.
Dobra wiadomość dla
leniuchów: nie wolno nam
sprzątać, gdyż istnieje ryzyko,
że przez przypadek wyniesiemy z domu szczęście. Jeżeli
spędzasz Sylwestra z rodziną,
najstarszy członek powinien
zaraz po północy otworzyć
okno i drzwi, by wpuścić dobre duchy, a pożegnać złe
chwile.

Nowy Rok i związane z
nim obrzędy są coroczną tradycją ludzi na całym świecie.
Z niecierpliwością oczekujemy na punkt kulminacyjny
czyli północ. Zabawne, że tak
naprawdę w każdym państwie
święto odbywa się o innej godzinie. Oprócz tego, Sylwester
i Nowy Rok związany jest z
różnymi tradycjami. Wybierzmy się zatem do tych najciekawszych zakątków świata i
poznajmy obrzędy Nowego
Roku.
Swoją podróż zaczniemy
od Australii. Na tym kontynencie Nowy Rok zaczyna się
już o godzinie 14.00 czasu polskiego. W noc sylwestrową w
mieście Sydney odbywają się
wspaniałe pokazy fajerwerków i koncerty.

Chińczycy witają Nowy
Rok o godzinie 17.00 czasu
polskiego. W Sylwestra chętnie puszczają kolorowe lampiony symbolizujące szczęście
i radość. O godzinie północy wszyscy otwierają okna i
drzwi od domów, aby szczęście mogło się tam dostać.
Dla Chińczyków Nowy Rok i
wydarzenia z nim związane są
czasem robienia porządków
w mieszkaniach, odrzucania
smutków i zła.
We wspaniałej i nowoczesnej Japonii – kraju kwitnącej wiśni, Nowy Rok wybija
o godzinie 16 czasu polskiego.
W Tokio w Sylwestra jest wielki dzwon wybija 108 uderzeń!
Symbolizuje
oczyszczenie
człowieka z jego stu ośmiu
niedoskonałości. Japończycy

Żegnaj Stary!
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Wszelkie wróżby potraktujmy jednak z przymrużeniem oka. Może z wyjątkiem
tej, która nakazuje szampańską zabawę...
Karolina Włodarczyk

Witaj Nowy!
skromnie witają Nowy Rok,
często po prostu w gronie rodziny lub przyjaciół w niewielkich restauracjach.
A jak Nowy Rok obchodzą ludzie na Grenlandii?
Wbrew pozorom obchodzą
Sylwestra huczniej niż Polacy.
Godzina 24 wybija u nich, kiedy my już śpimy (albo jeszcze
świętujemy Nowy Rok ), czyli
o 3:00 nad ranem! Grenlandia słynie z organizowania
w tym festiwali muzycznych.
Grudzień to na tej wyspie
również czas zorzy polarnej,
a więc oprócz niesamowicie
spędzonego Sylwestra można
obejrzeć wspaniałe zjawiska
na niebie!

lu ludzi nigdzie na świecie nie
obchodzi się lepiej Sylwestra
niż właśnie tam! Przez cały
czas odbywają się wspaniałe
pokazy fajerwerków na tle wysokich wieżowców. 60 sekund
przed nadejściem Nowego
Roku Nowojorczycy spuszczają wielką, sylwestrową kulę.

Chyba każdy marzy o
wyjeździe na tropikalne wyspy,
na przykład Hawaje. Nowy
Rok świętują tam o godzinie
11:00 czasu polskiego, czyli
najpóźniej na całym świecie!
Sylwestra ludzie spędzają dni
na plaży.
Ciekawostka: na wyspie
Baker, gdzie rok 2011 nadszedł
najpóźniej, obchodziły go tylW Brazylii, na słynnej ko ryby! ( wyspa ta nie jest zaplaży Copacabana, co roku mieszkana przez ludzi, jedynie
odbywają się huczne zaba- przez stworzenia wodne).
wy sylwestrowe. Nowy Rok
kojarzy się Brazylijczykom z
Miło jest spędzić Sylwegłośną i żywiołową muzyką, stra na innym kontynencie.
a także przygotowaniami do Niestety niezbyt często mamy
karnawałów! W Brazylii w okazję bawić się w gronie regrudniu jest bardzo ciepło, co prezentantów innych kultur,
pozwala spędzić cały Nowy wyznawców innych religii.
Rok pod gołym niebem!
Niech zatem mój artykuł bęW Nowym Jorku o 6.00 dzie namiastką tej niebywałej
rano czasu polskiego zegar przyjemności. Miłej zabawy!
wybija północ. Zdaniem wieMałgorzata Satora
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Przepis na ferie zimowe
Na pewno chciałbyś w te
ferie odpocząć od sprawdzianów i prac domowych, najlepiej poza miastem. Ale co, jeśli
Zakopane okaże się zbyt oklepane, a rodzice nie chcą jechać
za granicę? Mam dla Ciebie
kilka propozycji na udany wypoczynek.
Na pierwszy ogień leci
Murzasichle. Tak, tak, jestem
pewna, że to w Polsce. Mała i
prześliczna miejscowość tuż
obok Bukowiny Tatrzańskiej,
idealna do nauki jazdy na nartach i snowboardzie. Umiesz
już jeździć? Po prostu wsiądź
do samochodu i za kilka minut znajdziesz się w Jurgowie.
Są tam stoki dla nieco bardziej
doświadczonych sportowców.
Propozycja numer dwa
– Polańczyk. Uzdrowisko
w Bieszczadach z naprawdę
ślicznymi widokami. Jest tam
najświeższe powietrze oraz
najczystszy śnieg w całej Polsce! Wiele kurortów, basenów
i hoteli sprawi, że nie tylko odpoczniesz od miasta, ale także
po powrocie do szkoły poczujesz, że rozpiera Cię energia.
Wspaniałe miejsce!
Jeśli wolisz nie rozstawać
się z tłumem ludzi, pojedź do
miejscowości Małe Ciche. To

sobie te cztery miejsca, a problem rozwiąże się sam.
Aleksandra Alberska

fakt, jest nieduże, ale ciche to
już niekoniecznie. Duże, ładne i zadbane stoki na szczęście
rekompensują cały hałas. Jeżeli naprawdę brakuje Ci tego
Zakopanego, nie martw się!
Dwadzieścia minut i jesteś na
miejscu!
Jak to się mówi, „najlepsze na koniec”. Lutynia. Miejscowość, a raczej wioska, która urzekła mnie bardziej niż
jakiekolwiek inne miejsce w
Polsce. Ma niecały kilometr
długości i mieszkają tam raptem trzy rodziny. Dwie z nich
prowadzą gospodarstwo agroturystyczne. Około osiemset 0RGU]HZLRZ\'ZyU±0XU]DVLFKOH
metrów od centrum (jeśli
można to tak nazwać) przebiega granica Polski i Czech.
Poza wymienionymi miejscami są tam jeszcze mały kościółek i opuszczony odkryty
basen. Reszta to lasy, łąki i wąwozy skalne. To wszystko tworzy krainę podobną do Narni!
Gdybym mogła, jeździłabym
tam tylko po to, żeby posiedzieć na łące nad rzeczką i popatrzeć w niebo. Parę kroków
od Lutyni jest nieco bardziej
znany Lądek Zdrój, a w nim
piękne stare kamieniczki, park
i pijalnia wód. Po prostu magiczna okolica!
6WRN±0DáH&LFKH

Snowboard vs narty
Snowboard czy narty? To
pytanie z pewnością co roku
w ferie zadaje sobie wielu turystów. Pomogę wam rozwiać
pewne wątpliwości.
Czym jest snowboarding?
To sport zimowy polegający na jeździe lub wykonywaniu ewolucji na desce
snowboardowej. Za początek
snowboardingu można uznać
rok 1965, choć zjeżdżanie po
zaśnieżonym stoku na jednej desce było praktykowane
już wcześniej. W 1998 roku
wprowadzony został do programu Zimowych Igrzysk
Olimpijskich jako dyscyplina
sportowa.

Gdy następnym razem
będziesz mieć dylemat, gdzie
jechać na ferie, przypomnij

W czym snowboard jest
podobny do narciarstwa?
Pewnie wiele osób oburzy
się na samą myśl, że te sporty
są podobne. Jednak obie dyscypliny łączy zastrzyk zdrowej
dawki adrenaliny, niespotykana przyjemność ze zdobywania nowych szczytów i czyste,
białe szaleństwo na stoku.
Na czym jeździ się łatwiej?
Z doświadczenia wiem,
że jazda na nartach jest dużo
łatwiejsza. Po pierwsze nie
trudno jest wyznaczyć środek ciężkości i dużo prościej
jest utrzymać równowagę. Po
drugie jazda na nartach nie
wymaga tak dużej siły mięśni
jak jazda na snowbordzie.

Co jest bezpieczniejsze?
Zdania na ten temat są
podzielone. Zwolennicy narciarstwa sądzą, że sport, który
preferują, jest bezpieczniejszy,
ponieważ łatwiej utrzymać
równowagę, bo zawsze można
podeprzeć się drugą nartą. W
snowbordzie obie nogi przylegają do jednej deski. Snowbordziści zatem wychodzą z założenia, że podczas jazdy nie
można osiągnąć aż tak dużej
prędkości, być może wywracają się częściej, lecz uderzają
o lód (śnieg) z mniejszą siłą.
Co wybrać? Oto jest pytanie.
Ja osobiście preferuję
snowbording i pomimo wielu urazów i kontuzji spowodowanych uprawianiem tego
sportu, nie poddaję się. Ale

każdy z nas sam powinien
dokonać wyboru, jaki sport
będzie uprawiać w najbliższe
ferie zimowe.
Paula Wilkowska
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Co niesie przyszłość?
19 grudnia

2014

Koniec I części udręki

21 grudnia
Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek

23 grudnia
Światowy Dzień Snowboardu
Patrz artykuł Pauli Wilkowskiej ze strony 6

25 grudnia
Urodziny Pana Jezusa

6 stycznia
Święto Trzech Króli
W Katedrze św. Piotra i Najświętszej Marii
Panny w Kolonii są przechowywane ich relikwie (Relikwiarz Trzech Króli).
Mówimy Trzech Królów o postaciach, ale
Trzech Króli o święcie, zob. hasło król w: Wielki Słownik
Ortograficzny, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2015

23 stycznia
Dzień bez Opakowań Foliowych
Foliowe torby zaśmiecają świat. W Chinach
zużywa się 3 miliardy sztuk dziennie. Nie dziwi zatem, że coraz więcej państw próbuje z
tym walczyć.

7 stycznia

13 stycznia
Dzień Wzajemnej Adoracji
Towarzystwo wzajemnej adoracji to ironiczny
zwrot skierowany do osób popierających się nawzajem, prawiących sobie komplementy.

18 stycznia
31 stycznia
Międzynarodowy Dzień Przytulania
Jest to bardzo młode święto, wymyślone przez
Australijczyka o pseudonimie Juan Mann,
który poczuł, jak wielkie wsparcie może dać
przytulenie się nawet do obcej, ale przyjaznej
osoby. Dzień Przytulania stał się popularny dzięki Internautom, którzy wypromowali je w 2006 roku.

Dzień Kubusia Puchatka
Pierwsza książka o Kubusiu Puchatku wydana została 14 października 1926 roku; pierwowzorem Krzysia był syn autora. Kubuś
Puchatek przyjął imię jednej z jego zabawek.
Ta z kolei została nazwana tak na cześć niedźwiedzicy
Winnipeg będącej żywą maskotką kanadyjskiego wojska z Korpusu Weterynaryjnego Kanady.

O trzech takich, co szli za gwiazdą
Jest to jedno z najstarszych
świąt chrześcijańskich. Obchodzono je dużo wcześniej niż
święta Bożego Narodzenia. Królowie (mędrcy, magowie) przybyli ze Wschodu, by złożyć pokłon
i dary (mirrę, kadzidło i złoto)
narodzonemu dzieciątku. Choć
Biblia nie wymienia, ilu ich było,
liczbę kojarzymy z ilością darów. Do żłóbka zaprowadziła ich
gwiazda betlejemska.
Uroczystość Trzech Króli
świętowana jest na różne sposo-

by w większości krajów Unii Europejskiej. W Niemczech dzieci
przebrane za trzech mędrców
piszą na drzwiach domów litery
C+M+B. 6 stycznia jest bardzo
hucznie obchodzony również
we Włoszech, gdzie zachował się
pewien zwyczaj. Posłuszne dzieci
po przebudzeniu dostają skarpety wypełnione słodyczami, zaś
te, które były niegrzeczne, otrzymują tzw. „węgiel’’, czyli cukierki
pomalowane na czarno. Oprócz
tego w całym kraju odbywają

się liczne orszaki. Uczestniczą w
nich ludzie przebrani w barwne
stroje. We Francji piecze się specjalne ciasto w kształcie
korony z bobem. Osobie,
która jako pierwsza go
znajdzie, daje się koronę
z pozłacanego papieru.
Od tej pory szczęśliwiec
staje się również królem
lub królową.
Mimo iż święto
Trzech Króli obchodzi się
różnie w zależności od

zwyczajów panujących w krajach,
jedno jest pewne – jest to bardzo
ważna uroczystość w kulturze
chrześcijańskiej, gdyż przyczynia
się do oddania czci dzieciątku
Jezus.
Natalia Szyszka
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Nauczyciele do odpowiedzi!
Aby wprowadzić się w
klimat świąt Bożego Narodzenia, stworzyliśmy tematyczną
ankietę. Respondentami byli
nasi kochani pedagodzy. Zapytaliśmy ich między innymi
o najlepiej zapamiętany prezent, który znaleźli pod choinką (i nie tylko). Siostra Magda Zawadzka wraca myślami
do niebieskowłosej (!) lalki,
sor Jagiełło do dziś wspomi-

9 listopada w naszym
Oratorium odbył się koncert „Wyśpiewana Niepodległa”. Uczniowie naszej szkoły
wraz z oratoryjnym chórem
zaśpiewali pieśni żołnierskie
i patriotyczne, które w trudnych dla Polski czasach podtrzymywały nas na duchu. Na
liście piosenek znalazły się
m.in. „My Pierwsza Brygada”,
„Rozkwitały pąki białych róż”
czy „Żeby Polska była Polską”.
Publiczność z radością włączyła się w śpiew. Nie zabrakło również wzruszeń.
red

na wymarzoną kolejkę elektryczną, która nie zadziałała.
Sorka Kluczny w zastępstwie
przytulanki na święta dostała łyżwy (tuliła je do snu jak
misia). Niezwykły podarunek
znalazła pod poduszką sorka
Chmielewska. Była to szliﬁerka oscylacyjna. Czy tak hojnie obdarowani nauczyciele
wierzą w Mikołaja? Wszyscy
zgodnie przytakują, a ksiądz

bilet na tygodniowy wypad
do ciekawego kraju, aby tam
odpocząć od obowiązków.
W Nowym Roku nauczyciele planują więcej i efektywniej wypoczywać oraz
mniej pracować. Wiąże się to
z mniejszymi wymaganiami
wobec nas -. Jest nadzieja,
że 2015 rok będzie dla nas
wszystkich spokojniejszy.
red

Historia zdana śpiewająco

Katolik u św. Mikołaja

Dnia
D
i 10 listopada
li
d 2014
roku wszyscy uczniowie KG
i KLO wybrali się na IV Pieszy
Rajd Niepodległości.
Około godziny 10 wsiedliśmy do autokarów, które
zawiozły nas do Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
Tam zaczęliśmy nasz spacer.
Ruszyliśmy klasami wraz z

dyrektor dodaje, że wierzy w
świętych obcowanie. Nie powinniśmy mieć zatem złudzeń.
A jakie są wymarzone
prezenty naszych wychowawców? Wielką popularnością
wśród nich cieszą się podróże.
Marzeniem siostry Barbary
jest wycieczka do Ziemi Świętej, sorka Krawczyk chciałaby
się wybrać dookoła świata, a
ksiądz Prasek pragnie dostać

naszymii wychowawcami.
Na
h
i N
starcie każda grupa dostała
kartkę z tabelką, którą wypełniali nasi koledzy z liceum.
Byli oni rozstawieni na rożnych odcinkach trasy. Mieli
za zadanie zaznaczyć, jaką
część drogi już przebyliśmy
oraz określić czas, w którym
ją pokonaliśmy.

Mieliśmy trzy dziesięciominutowe
odpoczynki.
Pierwszy odbył się po pięciu
kilometrach, drugi po kolejnych trzech, ostatni w Jedlni Kościelnej. Udaliśmy się
tam do kościoła św. Mikołaja
i św. Małgorzaty, gdzie ksiądz
proboszcz Janusz Smerda
opowiedział nam bardzo ciekawą historię związaną z tym
miejscem.
Potem wybraliśmy się na
pobliski cmentarz, aby zapalić
znicze na grobie siedemnastu

powstańców z Jedlni Kościelnej.
Ostatnim
punktem
programu było ognisko. Po
posiłku, około godziny 15,
wsiedliśmy do autokarów
i wróciliśmy do szkoły.
Był to długi i męczący
lecz udany spacer. Mamy nadzieję, że Rajd Niepodległości
stanie się naszą szkolną tradycją.
Adrianna Stanikowska
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W środę 22 października mieliśmy w szkole bardzo
radosne święto – Dzień Papieski. Uczciliśmy tego dnia
wielkiego papieża Polaka,
Jana Pawła II.
O święcie wiedzieliśmy
już od 2 września. Uczniowie
nie przeszli obok takiej informacji obojętnie. Prawie cała
szkoła założyła białe koszulki
z cytatami Karola Wojtyły, a
na przerwach w radiowęźle
były puszczane wypowiedzi
świętego oraz jego ukochane
piosenki.

Kolejnym
ciekawym
(i smakowitym -) punktem
programu była degustacja
kremówek upieczonych i
sprzedawanych przez uczennice pierwszych klas. Przy
stoliku obok inna grupa wykonywała chętnym rysunki i
pisała inicjały papieża na rękach lub twarzy.
Pod koniec dnia siostra
Magda zorganizowała quiz o
Janie Pawle II. Niektóre pytania były bajecznie proste, ale
pojawiły się takie, na które
nikt nie znał odpowiedzi. Na

Książką na pomoc!
Jak wiecie, w naszej szkole odbyła się zbiórka książek
dla polskich dzieci mieszkających na krańcach wschodnich.
Poprzez tę akcję pomagaliśmy
im pielęgnować patriotyzm i
pamięć o ojczyźnie oraz roz-

wijać wiedzę na temat Polski i
jej kultury. Zbieraliśmy lektury przez cały miesiąc. W akcję
zaangażowało się naprawdę
wiele klas. Zebraliśmy łącznie
198 książek. Pierwsze cztery
miejsca zajęły kolejno kla-

Żołnierze tułacze
20 listopada nasza szkoła
gościła Jana Fedirko, przedstawiciela Fundacji Niepodległości z Lublina. Przedstawił
on najważniejsze cele działającej od 10 lat organizacji, czyli
przede wszystkim zachęcanie
młodych pokoleń do poszerzania wiedzy na temat żołnierzy
tułaczy, szacunek do nich oraz
podtrzymywanie historii i tradycji narodowej.
Kim są tytułowi żołnierze?
To wybitni Polacy, którzy w walce o wolną Polskę, rozrzuceni

przez wojenny los, znaleźli się
niemalże na wszystkich frontach II wojny światowej (Narwik,
kampania francuska, Tobruk,
walki na Atlantyku, Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym,
bitwa o Anglię, bitwy o Monte
Casino, Ankonę, Bolonię).
Fedirko opowiadał nam
także o projekcie „Wołyń 2014.
Redivivus”, w ramach którego
organizowane są dwutygodniowe, wakacyjne wyjazdy na Wołyń, północno-zachodnią część
Ukrainy, która przed wojną

Czy ty też segregujesz?
Nasza szkoła bierze
udział w konkursie „Szkoła
przyjazna środowisku” zorganizowanym przez firmę
Radkom. W związku z tym

na korytarzu pojawiły się
specjalne pojemniki do segregowania śmieci. Zbieramy już nie tylko korki, ale
także puszki, zużyte baterie,
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Dzień Papieski
szczęście ksiądz
dyrektor za każdym razem ratował sytuację.
Cały dzień
upłynął w bardzo miłej atmosferze. Liczę na
to, że Dzień Papieski stanie się
w naszej szkole
tradycją.
red

sy: 3bg – 41 książek ; 3a – 38
książek; 2a – 27 książek oraz
2bg – 25 książek.
W imieniu Samorządu
Szkolnego bardzo dziękujemy
wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się do
tej akcji. JESTEŚCIE WIELCY!
Aleksandra Alberska

wchodziła w zakres terytorium
Polski. Nie jest to popularna destynacja wakacyjna, miejsce masowej turystyki, to raczej propozycja dla osób interesujących się
głębiej historią naszego kraju,
chcących pomóc odnaleźć i zachować ślady polskości na dawnych ziemiach Polski. Żołnierze
wyklęci to temat mało znany,
skrywany przez kilkadziesiąt lat,
dopiero od niedawna mówi się
o nim publicznie. Tym bardziej
więc warto zainteresować się
nimi bliżej.
Karolina Włodarczyk
makulaturę, plastik i wymieniamy je na punkty.
Kilogram
poszczególnych surowców wtórnych
jest różnie punktowany.
Naprawdę warto segregować śmieci nie tylko dla

Plotki,
ploteczki
Kilka tygodni temu Ministerstwo Turystyki wysłało
do naszej szkoły dość nietypowy wniosek. Poproszono
nas, abyśmy wydeptali nowy
szlak w Puszczy Kozienickiej prowadzący do Jedlni
Kościelnej. Nauczyciele wueﬁści skorzystali z okazji i
wyciągnęli nas do lasu pod
pretekstem Rajdu Niepodległości. Niestety jedna z klas
zabłądziła i zamiast świętować sukces, rozpoczęliśmy
poszukiwania. Na szczęście
wszystko dobrze się skoczyło, a zagubieni odnaleźli się
w... Jedlni Letnisko (!). Swoje
gapiostwo mgliście tłumaczyli tym, że goniła ich wielodzietna rodzina rozwścieczonych dzików.
pierwszego miejsca, ale dla
samego siebie i w trosce o
naszą planetę.
Maria Karlikowska
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Kultura w pigułce
21.12.14 — Gwiazdka na deptaku – Żeromskiego, Radom – 15.00
21 i 28.12.2014 — Jasełka 2014 – Oratorium św. Filipa Neri przy ul. Grzybowskiej 22 – 16.00
21.12.14 — Koncert galowy – Sala Koncertowa Urzędu Miejskiego – 18.00
29.12.14 — XIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie – OKiSz Resursa Obywatelska – 9.30
31.12.14 — Sylwester pod Gwiazdami – plac przed Urzędem Miejskim – Żeromskiego 53, Radom – 22.00

O pokonywaniu przeszkód
Niełatwo jest przedstawić w ﬁlmie życie tak wybitnej osoby, jaką jest prof.
Zbigniew Religa. To właśnie
on zapoczątkował w Polsce
transplantologię serca i rozpoczął prace nad sztucznym
sercem. Przeniesienia jego
życia na ekran podjął się Łukasz Palkowski, który wyreżyserował znakomity ﬁlm pt.
Bogowie.
Nie jest on typową biograﬁą. Na jego fabułę składają się jedynie najważniejsze lata w życiu Religi – od
przeniesienia się do Zabrza,
do nieistniejącej jeszcze kliniki transplantologii, aż po
zrealizowanie pierwszego w
Polsce udanego przeszczepu
serca. Jedną z wielu przyczyn
ogromnego sukcesu ﬁlmu jest
z pewnością brawurowa kreacja Tomasza Kota, który w
ﬁlmie wciela się w tego wybitnego kardiochirurga. Oprócz
tego, że dzięki charakteryzacji łudząco przypomina on
głównego bohatera, pokazuje
również prawdziwy charakter Religi, jego spontanicz-

ność, czasem
ner wowość,
szczerość i
autentyczność. Religa,
jak
każdy
człowiek,
miał
swoje słabości.
Był jednak
zdeterminowany i pewny
swoich
przekonań,
dlatego też
po wielu próbach udało
mu się dokonać, wraz ze swoim zespołem,
udanej operacji przeszczepu
serca. Nadrzędną wartością
dla niego było ludzkie życie.
Film świetnie ukazuje trudności, z jakimi musiał zmagać
się Religa chcąc przeprowadzić przeszczep, a także relacje między nim a rodziną i
innymi lekarzami. Twórcy ﬁlmu uwzględnili również wiele
realistycznych scen z operacji
serca. Sama sala operacyjna
jest autentyczna dla tamtych

czasów
od
ó – zupełnie
ł i odbiega
dbi
d
współczesnych standardów.
Cała scenograﬁa, jak również charakteryzacja postaci
genialnie oddają klimat lat
osiemdziesiątych.
Dlaczego warto obejrzeć
ten ﬁlm? Z pewnością po to,
aby poznać bliżej postać tego
niezwykłego lekarza, który
nie jest dobrze znany młodemu pokoleniu – przełomowa operacja przeszczepu
serca odbyła się, gdy obecnych dwudziestolatków nie

było
b ł jjeszcze na śświecie.
i i Film,
Fil
mimo braku efektów specjalnych i nowoczesnej amunicji,
cały czas trzyma w napięciu.
Bo chociaż wszyscy wiemy,
jak skończy się akcja, to nie
znamy osobistych przeżyć
Religi z tamtego czasu. Od
głównego bohatera możemy
nauczyć się determinacji w
dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Naprawdę polecam.
Katarzyna Bis

Warto przeczytać!
Jakiś czas temu miałam
okazję przeczytać trzytomową
trylogię Alexandry Adornetto pt.
Blask. Do zakupu książki zachęcił mnie m.in. fakt, że jej autorka
napisała ją w wieku 14 lat. Byłam
bardzo ciekawa powieści stworzonej przez moją rówieśniczkę.
Powieść Blask łączy fantastyczne elementy z tymi ze świata realnego. Jej głównymi bohaterami jest troje aniołów, którzy
mają misję pilnowania pokoju
na ziemi. Bohaterowie starają się

żyć jak normalni ludzie – chodzą
do szkoły, spędzają wolny czas z
przyjaciółmi, bawią się, jednakże po zwykłymi ubraniami mają
ukryte skrzydła.
Główny wątek powieści zaczyna się, gdy najmłodsza z trójki aniołów – Bethany poznaje
17-letniego Xawiera, w którym
się zakochuje i wyjawia mu swoją
anielską tajemnicę. Para postanawia razem pełnić misję. Wszystko
byłoby dobrze, gdyby nie to, że na
ziemię przybywają anioły ciem-

ności, których celem jest zepsucie
dobrych kontaktów międzyludzkich. Odtąd anioły, a także Xawier,
muszą stawić czoła złu.
Zakończenie powieści jest
dosyć zaskakujące i nieprzewidywalne. Oprócz tego Blask
uzależnia. Książka wzbudziła we
mnie również wiele reﬂeksji na
temat pojęć takich jak dobro, zło
czy zaufanie. Gorąco ją polecam.
Myślę, że każdy znajdzie w niej
coś dla siebie.
Małgorzata Satora
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„Wciąż tu jestem. I wiem o wszystkim. A.”
O kryminale młodzieżowym Sary Shepard pierwszy
raz przeczytałam w Internecie. Ludzie na różnych forach
internetowych zachwalali go
oraz zachęcali do przeczytania. Następnego dnia poszłam do księgarni i kupiłam
Kłamczuchy z nadzieją na to,
że lektura spodoba mi się. Nie
zawiodłam się.
Sara Shepard, autorka
kryminału, jest amerykańską
37-letnią pisarką. Znana jest
z serii Pretty Little Liars oraz
The Lying Game, które doczekały się swoich adaptacji ﬁlmowych. Lekkie pióro i swoboda w tworzeniu ciekawej
fabuły spowodowały, że rynek
książkowy szybko zapełnił się
jej nowymi dziełami, a sama
autorka zyskała sporą popularność na całym świecie.
Piękna i popularna Alison, bohaterka recenzowanego kryminału, znika w niewyjaśnionych okolicznościach.
Rok później jej cztery przyjaciółki zaczynają otrzymywać niepokojące SMS-y. Ktoś
zna ich sekrety, które nigdy

nie miały wyjść na
światło dzienne. Jak
wiele dziewczyny są
w stanie poświęcić,
by o prawdzie nie
dowiedział się nikt?
Osobiście uważam, że Kłamczuchy
to świetna książka
dowodząca, że sekrety, kłamstwa i tajemnice prędzej czy
później wychodzą
na jaw, przynosząc
zaangażowanym w
nie osobom nie tylko
wstyd, ale poważne,
a nieraz i niemożliwe do odwrócenia
konsekwencje. Kryminał Sary Shepard
ma jeszcze jedną zaletę. Nie możemy się
od niego oderwać, a
po skończeniu biegniemy od razu do
księgarni, aby zakupić kolejną część. Polecam go
wszystkim szukającym zajęcia
na chłodne zimowe wieczory.

W USA pierwszy odcinek serialu „Pretty Little Liars”
zebrał najwięcej widzów w historii telewizji ABC Family (wydawcy popularnego serialu „Lost”)

Maria Rudnik

Über-Bingo, czyli w skrócie o Austriaku, który podbił Hollywood
Przed 2009 r. Christoph
Waltz był już aktorem z ponad
dwudziestoletnim stażem. Pojawiał się w ﬁlmach austriackich,

niemieckich, a nawet polskich (np.
Życie za życie. Maksymilian Kolbe
w reż. Krzysztofa Zanussiego), ale
dopiero po zagraniu w ﬁlmie Tarantino osiągnął ogromną sławę.
Jak życie może zmienić się
w ciągu zaledwie pięciu lat? Kariera Christopha Waltza jest dowodem na to, że niewyobrażalnie. Quentin Tarantino (reżyser
takich produkcji jak Pulp Fiction
czy Kill Bill) poszukiwał aktorów
do nowego ﬁlmu, który opowiadał o II Wojnie Światowej i jej
fantazyjnym końcu, tj. udanym
zamachu na Adolfa Hitlera. Bał
się, że nie znajdzie nikogo odpowiedniego do roli pułkownika SS
– Hansa Landy. Postać ta, oprócz
wybitnego aktorstwa, wymagała
znajomości języków (niemieckiego, francuskiego, angielskiego
i włoskiego). Gdyby nie casting i
odkrycie Christopha Waltza, Bę-

karty Wojny mogłyby w ogóle nie
powstać. Dla obydwu panów był
to początek przyjaźni i wspólnej
pracy. W 2010 r. Waltz, niczym
objawienie dla świata kina, zdobył
wszystkie nagrody, do których był
nominowany (Oscar, Złoty Glob,
BAFTA, Złota Palma na festiwalu
w Cannes). Od tego czasu nieustannie pojawia się w wysokobudżetowych produkcjach. W 2011
r. zagrał w ﬁlmie Romana Polańskiego pt. Rzeź. W 2012 r. miała
miejsce premiera kolejnego dzieła
Tarantino. Django Unchained to
western niepozbawiony humoru, okraszony genialną muzyką.
Choć w gwiazdorskiej obsadzie
pojawił się Leonardo Di Caprio
i Jamie Foxx, dziennikarze całą
uwagę ponownie skupili na Christophie, wcielającym się w rolę
dentysty/łowcy nagród – Dr. Kinga Shultza. Skończyło się na kolej-

nym Oscarze i owacjach na stojąco. W 2013 r. wyreżyserował Der
Rosenkavalier Ryszarda Straussa
dla Vlaamse Opera w Antwerpii
i zagrał w Teorii Wszystkiego Terry’ego Gilliama. 2014 r. to komedia Szefowie Wrogowie 2 i dramat
Wielkie Oczy Tima Burtona (reżysera Edwarda Nożycorękiego oraz
Mrocznych Cieni), który niedługo
wejdzie na ekrany kin. Na początku grudnia ogłoszono jego udział
w nowej części ﬁlmów o agencie
Jej Królewskiej Mości – Jamesie
Bondzie, pt. Spectre.
Waltz ma już zaplanowane produkcje na 2015 i 2016 rok,
co świadczy o statusie gwiazdora,
którym stał się w tak krótkim czasie. Jest przykładem na to, że sukces można osiągnąć nieoczekiwanie i po wielu porażkach. Czy to
nie idealna motywacja do nauki?
Maria Mroczkowska
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Złote myśli, czyli powiedzonka naszych belfrów
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