Z

K

ŻYCIA

. . .

STRONA 3

to przynosi prezenty w Wigilię?

Z pewnością wielokrotnie zadawaliście sobie to pytanie, lecz nikt z Was tak naprawdę nie zna na nie odpowiedzi.
Postanowiliśmy to sprawdzić. Oto wyniki naszego „dziennikarskiego śledztwa”…
Na początek warto jest to wytwór jakiejkolwiek mitologii spełnia Gwiazdpamiętać, że pierw- i powstał chyba całkiem naturalnie: ka. To przecież jej
szym roznosicielem jako kolędnik chodził po wsiach, prze- wypatruje
się,
prezentów, jeszcze pytując dzieci z pacierza i rozdając im, żeby zacząć wiezanim chrześcijań- w zależności od poprawnej odpowie- czerzę, to logiczne więc, że po jej wystwo
zatrudniło dzi, rózgę lub prezenty. W takiej roli patrzeniu, dostaje się nagrodę.
świętego Mikołaja, był… Spas Zimowy, Gwiazdor roznosi prezenty w Poznań- Oczywiście, najbardziej zapracowany
taki osobnik z naszej słowiańskiej mito- skiem, na Ziemi Lubuskiej, Kujawach, jest znany wszystkim dzieciom Święty
logii, który był patronem wszelkich Kociewiu, na Warmii oraz na Kaszu- Mikołaj – wytwór kultury masowej,
zimowych zajęć. To właśnie 6 grudnia bach.
wywodzący się z kultury brytyjskiej
Spas miał chodzić i wkładać do butów Na Śląsku, zamiast Gwiazdora, prezen- i amerykańskiej, postać starszego
podarki. Czemu 6 grudnia? Bo to ta ty nosi Dzieciątko. Po zmroku, podczas mężczyzny z białą brodą ubraną
data ściśle związana jest ze zbliżający- gdy domownicy modlą się, dzielą w czerwony strój, który wedle różnych
mi się mrozami.
opłatkiem, a potem jedzą wigilijną legend i baśni w okresie świąt Bożego
Innym, ważnym osobnikiem rozdają- wieczerzę, to gdzieś do pokoju obok Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty
cym prezenty w okolicach zimowych przychodzi po cichutku Dzieciątko. Ten saniami ciągniętymi przez zaprzęg
świąt jest… Dziadek Mróz. Futrzana właśnie nowonarodzony w Betlejem reniferów.
czapa, kożuch i gruba broda – to atry- Jezusek przynosi wtedy prezenty, któ- Chyba nieistotne jest, która z tych
buty postaci, która prezenty roznosi re można zabrać i odpakować dopiero postaci przyniesie Wam w Wigilię
głównie w Rosji i krajach sąsiednich. po zakończonej wieczerzy. A skąd prezenty. Najważniejsze jest, by spraPrzy roznoszeniu prezentów towarzy- Dzieciątko przynosi prezenty? Z Nieba! wiły Wam radość i spełniły Wasze
szy mu Śnieżynka oraz Starucha Zima. Dzieciątko zajęte jest rozdawaniem oczekiwania!!!
Kolejną postacią związaną z roznosze- prezentów na Górnym Śląsku, na Dol/Patrycja Dąbrowska/
niem prezentów jest Gwiazdor. Nie nym Śląsku i Opolszczyźnie taką rolę

Jeśli nie Oksford to co?... - spotkania z doradcami zawodowymi
Wybór zawodu oraz zaplanowanie
swojego przyszłego zawodowego życia
to dylemat wielu młodych ludzi, których dotyka ten problem po ukończeniu szkoły. Dlatego też nauczyciele
naszej szkoły starają się wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom uczniów
i organizują wiele spotkań z edukatorami, przedsiębiorcami czy przedstawicielami firm i instytucji, którzy opowiadają o swojej pracy lub też wskazują młodym ludziom kierunki rozwoju
osobistego.
W czwartek 3 listopada 2016 roku
uczniowie klas trzecich gimnazjum
i liceum wzięli udział w spotkaniu
z doradcą zawodowym – panią
Agnieszką
Bociek – Nagodzińską.
Pani Agnieszka, jako specjalista Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Bełchatowie, poprowadziła spotka-

nia dla uczniów naszej szkoły, które BP. Uczestnicy spotkania mieli przyzwiązane były z planowaniem przez jemność dowiedzieć się jak zakłada się
młodych ludzi swojej przyszłości oraz własną firmę i jakie problemy są z tym
związane. Przedstawiciele banku natomiast krótko omówili historię bankowości oraz zaangażowali uczestników spotkania w dyskusję na temat
przedsiębiorczości i sposobów oszczędzania przez młodzież.
W poniedziałek 21 listopada 2016 roku
uczniowie klas III LO wzięli udział
w spotkaniu z absolwentem naszej
przyszłej kariery zawodowej.
szkoły – panem Jakubem RzeszowWe wtorek i w środę 15 i 16 listopada skim, który odwiedził naszą szkołę
2016 roku uczniowie klas I LO wzięli w roli konsultanta akcji „Świadomy
udział w spotkaniach z przedsiębior- Student”. Celem spotkania było przycami, które były częścią akcji „Otwarta bliżenie maturzystom najważniejszych
Firma”. Uczniowie naszej szkoły mieli kwestii związanych z rekrutacją
przyjemność spotkać się z przedstawi- na studia czy też możliwości rozpoczęcielami dwóch przedsiębiorstw: firmy cia i zorganizowania swojego studencgeodezyjnej „Geometra” i banku PKO kiego życia

