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Grudzień to miesiąc szczególny i w naszych kalendarzach jest kilka waż-
nych grudniowych wydarzeń, może najważniejszych w całym roku. 

Święta skupiają całą uwagę oczywiście i ta atmosfera udziela się coraz mocniej 
z kolejnymi dniami bliżej Wigilii. Rzecz jasna świąteczny klimat jest obecny 
w przestrzeni publicznej już w listopadzie, gdzie wystrój, reklamy i promo-
cje przebijają się mocno do naszego życia. Ale pomijając to całe komercyjne 
szaleństwo zostały wśród nas jeszcze tradycje ważne, skupiające naszą uwagę. 
Jak co roku nasza szkoła ma takie dwa wydarzenia - Mikołajki oraz Wigilie 
pracownicze i klasowe z Jasełkami, które jak co roku skupiają całą społeczność 
szkolną we wspólnocie. To ważne dla nas elementy, pokazujące, że szkoła to 
nie budynek, klasy i lekcje, ale MY - cała szkolna społeczność.

NASZ Świąteczny czas

Każdy nowy projekt wymaga 
wielkiego wysiłku, przemyśle-

nia, koncepcji. Strefa.edu to projekt 
medium jakim jest gazeta, którypo-
wstał rok temu i od września suk-
cesywnie się rozwija. Z miesiąca na 
miesiąc przychodzą nowe zmiany 
i doszliśmy już do momentu wy-
płynięcia na szersze wody. Ale dla-
czego właśnie gazeta, dlaczego taki 
kształt, jak właściwie powstaje?  

KIM JESTEŚMY?

Gmina Bolków to piękne miejsce, ze 
swoją bogatą historią, ze swoją tożsa-

mością, z nietuzinkowymi walorami przy-
rodniczo-krajobrazowymi. Ale jak każde 
piękne miejsce musi być promowane. Po-
wstanie obwodnicy Bolkowa spowodowało, 
że cały sznur turystów mija miasto bokiem, 
zmierzając w góry. Co więc zrobić, aby za-
trzymać choć część z nich ? Na te oraz inne 
pytania odpowie Burmistrz Bolkowa - Grze-
gorz Kucab. 

BOLKÓW I JEGO PIĘKNE OKOLICE

Świat wokół nas jest opar-
ty na technice, każda 

najdrobniejsza rzecz została 
wcześniej zaprojektowana, 
sprawdzona, wyprodukowana 
i służy człowiekowi. Każda 
cywilizacja rozwijała się dzię-
ki technice tak i nasza szko-
ła rozwija się dzięki klasom 
technicznym w zawodach 
ciekawych, nowoczesnych  
i przyszłościowych. 

TECHNICZNY ŚWIAT ZSiP BOLKÓW STREFA PODSTAWOWA Każdy ma swoją historię 
edukacji, jest ona różna  

i kończyła się na różnym etapie, 
ale każdy przeszedł swoją „pod-
stawówkę”. Nawet po kilkudzie-
sięciu latach wracamy z sen-
tymentem do lat spędzonych  
w szkolnych ławkach podsta-
wowej szkoły. Nie ważne czy 
duża czy mała była ta placówka, 
ważne że my tam byliśmy. Jedną  
z takich szkół w okolicy jest 
Szkoła Podstawowa w Kaczo-
rowie. 
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ŚWIĄTECZNIE W SZKOLE 
Święta Bożego Narodzenia to czas, 

który wiąże się z rodzinnymi spo-
tkaniami i tradycjami. W Zespole Szkół 
i Placówek w Bolkowie co roku z tej 
okazji organizowana jest pracownicza 
Wigilia.  Na wspólnym stole znalazło się 
wiele znanych i lubianych potraw, które 
zostały przygotowane przez uczniów 

Technikum Żywienia I gastronomii. Były wśród nich pyszne pierogi z kapu-
stą i grzybami, barszcz czerwony z uszkami oraz inne świąteczne potrawy  
i smakołyki. Nauczyciele mieli okazję nie tylko delektować się wyśmienitymi 
potrawami, ale także wspólnie śpiewać kolędy, a co najważniejsze, być ze sob.  
W trakcie uroczystości, każdy z obecnych na niej gości złożył sobie życze-
nia i łamał się opłatkiem. Ten czas w ZSiP Bolków to wyjątkowe wyda-
rzenie, na które za każdym razem wszyscy czekają z niecierpliwością. 
Jest to doskonała okazja do spotkania się i wspólnego świętowania, 
swego rodzaju spojrzenia z perspektywy na siebie. 

Ale nie tylko pracownicy postanowili 
świętować ten szczególny czas, swoją 
wigilię postanowili również zorgani-
zować uczniowie. Społeczność szkol-
na zebrała się w swoich salach, aby 
celebrować to szczególne wydarzenie. 
Każdy z nich przygotował prezenty 
dla innych oraz dał się ponieść at-

mosferze tego wyjątkowego dnia. 
Uczniowie przynieśli potrawy, które 
wcześniej przyrządzili samodzielnie  
w domu m.in. pyszny barszcz, pierogi  
i kapusta. Stanowiły one doskonałe 
połączenie tradycyjnych i przepysz-
nych dań z nutką rodzinnych świąt. 
Wigilia uczniowska w Zespole Szkół 
i Placówek w Bolkowie okazała się 

wyjątkowym, niezapomnianym wydarzeniem. Wszyscy uczestnicy zostali 
obdarowani prezentami i mieli okazję delektować się smacznymi potrawa-
mi. Te wyjątkowe chwile pozostaną na długo w pamięci uczniów, którzy 
wspólnie celebrowali ten wyjątkowy czas.

Początek grudnia jest dla wszystkich dzieci szczególnie wyczekiwany. 
Przychodzi wtedy wyjątkowy 6 grudnia, który przynosi ze sobą pre-

zenty. Nasza szkoła również ma swoją tradycję tego dnia, kiedy uczniowie 
zdobią swoje sale lekcyjne, przygotowują smakołyki na kiermasz i czekają 
na konkurs, który wyłania najbardziej„mikołajkową” klasę. Uczniowie się 
przebierają, szykują wiersz lub piosenkę świąteczną, a wszystko w czerwo-
no-zielonych kolorach, jak przystało na świąteczne barwy. 
Mikołajki to tradycyjne święto obchodzone w Polsce właśnie 6 grudnia,  
w wielu krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych i Kana-
dzie. Jest to dzień, w którym upamiętniamy świętego Mikołaja, biskupa  
z Miry, który według legendy był darczyńcą rozdającym prezenty po-
trzebującym. W wielu domach jest to dzień, w którym dzieci oczekują 
w swoich domach na przybycie Mikołaja. W Polsce obchody tego dnia 
są szczególnie popularne wśród dzieci czekające na prezenty. Właśnie 
tego dnia nocą podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki, 
a przede wszystkim słodycze. W niektórych krajach tradycja ta polega na 
tym, że dzieci przed snem zostawiają dla Mikołaja buty lub skarpetki na 
kominku lub pod choinką, a rano znajdują w nich niespodzianki.

Fot. ZSiP Bolków

MIKOŁAJKI
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CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd to nic innego jak wszy-

scy uczniowie szkoły. Uczniowie 
ci mogą mieć wpływ na środowisko 
szkolne wybierając swojego przedsta-
wiciela który będzie reprezentował ich 
interesy. Ale zadajmy pytanie czym  
w ogóle jest samorząd uczniowski? Jest 
to organizacja demokratyczna, która 
jest jednym z czterech organów zaraz 

obok rady szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców. 
Do głównych kompetencji samorządu uczniowskiego jest współpraca 
z dyrekcją i gronem pedagogicznym placówki dydaktycznej zarówno  
w szkole prywatnej, jak i publicznej. Jest również ważnym i cennym 
łącznikiem między wszystkimi uczniami (i ich pragnieniami, życze-
niami), a nauczycielami.  Z perspektywy zwykłego ucznia szkoły, sa-
morząd posiada wpływ na ich życie codzienne, w końcu spędzają oni  
w szkole większość swojego młodzieńczego życia. Możliwość decydowa-
nia o funkcjonowaniu ich życia w szkole (a niekiedy jedynie złudna na-
dzieja takiej szansy) bywa bardzo potrzebna. Młodzi poznają i zdają tu 
też pierwsze praktyczne lekcje z demokracji – wybierają swoich przed-
stawicieli, podejmują decyzje, następnie ponoszą ich konsekwencje, 
a to wszystko wpływa na to, że po prostu uczą się świadomego uczest-
nictwa w życiu społecznym. Z tego też powodu choć sama instytucja 
samorządu uczniowskiego może wydawać się niepotrzebnym bytem, 
to w rzeczywistości dzięki niej, wszystkim lekcjom z programu naucza-
nia i systemowi szkolnictwa uczniowie zyskują kompleksową wiedzę  
i przygotowanie do życia w dorosłym, demokratycznym świecie. 
Z perspektywy samego nauczyciela, samorząd uczniowski pomaga w bu-
dowaniu relacji partnerskich z młodzieżą oraz jest niezwykle przydatny, 
kiedy należy zdusić wszelkie spory w zarodku, nim osiągną one dużą 
skalę. Zdarza się również, że SU pomaga uczniom odnaleźć niekonwen-
cjonalne sposoby rozwijania ich hobby i pasji, dzięki współpracy z peda-
gogami, jak również pomaga w dokształcaniu się w tematach związanych  

z innymi obszarami nauki niż podstawa programowa. Poziom współpracy 
między uczniami a nauczycielami jest tak naprawdę zależny od chęci i ilo-
ści obowiązków nauczycieli.  
Reprezentantem interesów uczniów w ZSIP Bolków jest uczennica 
Martyna Jurkiewicz dzięki której jaki i innym przedstawicielom sa-

morządu mamy ciekawe wydarzenia w naszej szkole oraz nowocze-
sne podejście w kwestii zasad w szkole. Postaciami które chciały aby  
w każdej szkole pojawił się samorząd uczniowski w celach reprezentacji 
interesów każdego ucznia aby w szkole czuł się jak u siebie. Tymi posta-
ciami byli Janusz Korczak, Władysław Przanowski oraz Aleksander Ka-
miński.

Fot. Freepik

Na podstawie: https://policealna.gowork.pl

Martyna, dlaczego zdecydowałaś się startować na Przewodniczącą 
Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole ?

Stwierdziłam, że to dobre wyzwanie. Od zawsze lubiałam udzielać się w szkole przygotowywując 
różne apele czy wydarzenia szkolne. Ale chciałam też podjąć to wyzwanie, aby coś fajnego i nowe-
go wprowadzić z całym samorządem uczniowskim w naszej szkolnej społeczności.

Przede wszystkim trzeba umieć porozumiewać się z innymi ludźmi. Dawać przykład młodszym jak  
i starszym kolegom i koleżankom w szkole. Przewodniczący musi być zorganizowany i zdecydowany.

Są uczniowie którzy naprawdę angażują się i pomagają mi jak tylko mogą. Bardzo 
lubię z nimi współpracować, ponieważ razem możemy tworzyć coś naprawdę fajnego.

Gdy przyszłam pierwszy raz do naszej szkoły od razu mi czegoś tu brakowało. Po większym zastano-
wieniu brakowało mi tu miejsca, gdzie można sobie kupić coś do jedzenia lub picia, aby jak najmniej 
uczniowie opuszczali szkołę w trakcie zajęć. Dlatego zaraz po nowym roku planujemy stworzyć sklepik 
szkolny, gdzie będzie można kupić sobie dobre, ciepłe jedzenie oraz coś ciepłego do picia. Oprócz skle-
piku mamy tez wiele innych planów, które są omawiane przez samorząd, lecz nie chcemy teraz zapeszać.

Z jakimi wyzwaniami mierzysz się na swojej funkcji ?

Czy dobrze współpracuje Ci się z uczniami naszej szkoły ?

Co na przyszłość, jakie działania planujecie w przyszłości ?

Fot. M
artyna Jurkiew

icz

Dziekujemy za rozmowę i życzymy dobrej współpracy w naszej szkolnej społeczności.

M.M

M.J
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TREFA.sportu
Jesień 2022 roku podyktowana była piłce nożnej i nie bez przyczyny, 

ponieważ Mundial zdominował areny sportowe. Ale przecież sport 
nie kończy się na piłce  nożnej i nasza szkoła właśnie we wrześniu od-
nosiła sukcesy w badmingtonie.  Dziesiątego listopada w Powiatowym 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze odbyły 
się zawody sportowe w badmintonie szkół średnich z powiatu jawor-
skiego.W turnieju udział wzięły trzy szkoły: I LO Jawor, PCKZiU Jawor 

i ZSiP Bolków. Nasza szkoła rywalizowała w kategorii chłopców. Po bardzo zaciętych meczach w singlu 
i deblu nasi reprezentanci zajęli pierwsze miejsce zdobywając tytuł mistrza powiatu w tej kategorii. 

Szkołę reprezentowali: Mateusz Kę-
dzierski, Krzysztof Kozłowski, Daniel 
Szymański, Patryk Senyk. Opieku-
nem drużyny był nauczyciel wycho-
wania fizycznego – Gracjan Perełka. 
Dzięki wygranej na szczeblu powia-
towym nasza drużyna awansowała 
do kolejnego etapu zawodów strefo-
wych, które odbyły się 17 listopada  
w Lubinie. Po bardzo trudnych i wy-
trwałych rundach  zajęliśmy III miej-
sce  w  Finale Strefy w Badmintonie 
chłopów Licealiada  jest to bardzo 
duży sukces i osiągnięcie  dla naszych 
zawodników. Gratulacje dla naszych 
zawodników, życzymy kolejnych suk-
cesów.

TURNIEJ BADMINGTONA

W poprzednich mie-
siącach dużo się 

działo, turniej FIFA 22 czy  
wyłonienie mistrzów piłki 
nożnej, lecz zima nas nie 
zatrzymuje.  Siatkówka jest 
kolejną dyscypliną sporto-
wą, w której gra zespoło-
wa, a także umiejętności 
rozstrzygną o tym, która 
klasa zostanie mistrzem 
piłki siatkowej. Na nowo 
powstałej sali odbywają 
się pojedynki trójek siat-
karskich wyłonionych  
z poszczególnych klas. 

Turniej odbywa się w ra-
mach SKS-ów prowadzo-
nych przez Pana Gracjana 
Perełkę i każdy mecz za-
powiada się elektryzująco. 
Pierwsze pojedynki poka-
zały nie tylko umiejętno-
ści siatkarskie, ale również 
czytanie gry przeciwnika, 
zgranie zespołowe i utrzy-
manie kondycji przez cały 
mecz. Życzymy zdrowej 
rywalizacji, a zwycięzcom 
już teraz gratulujemy spor-
towych zwycięstw.

TRÓJKI SIATKARSKIE

Fot. ZSiP Bolków
Fot. ZSiP Bolków
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TREFA.róznosci
1 grudnia to Światowy Dzień AIDS 

i jak co roku nasza szkoła orga-
nizuje z tej okazji konkurs wiedzy  
o AIDS. To nadal aktualny problem na świe-
cie i należy o nim przypominać, jednocze-
śnie zwracając uwagę w ogóle na profilak-
tykę, ostrożność i wiedzę na temat naszego 
zdrowia. 

Zakażenie HIV oznacza, że  
w organizmie człowieka znaj-
duje się wirus nabytego niedo-
boru (upośledzenia) odporno-
ści. Wirus mnoży się i niszczy 
układ odpornościowy zakażo-
nej osoby, który po pewnym 
czasie przestaje chronić orga-
nizm przed chorobami. Zaka-
żenie HIV nie daje charaktery-

stycznych objawów. Jeśli nie zrobi się testu diagnostycznego można nawet 
przez 10-12 lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu. Osoba, która 
nie wie, że żyje z HIV, może zachorować na AIDS. Może też zakażać in-
nych. AIDS to końcowy etap zakażenia HIV. To zespół chorób atakujących 
osoby zakażone HIV. Zaliczamy do niego różne infekcje i typy nowotwo-
rów. AIDS występuje po wielu latach trwania infekcji HIV u osób, które  
o swoim zakażeniu nie wiedzą. Jak długo można żyć z HIV? 
Bez zastosowania leczenia długość życia z AIDS wynosi około trzech 
lat. Dzięki terapii antyretrowirusowej HIV można dobrze kontrolować,  
a oczekiwana długość życia może być praktycznie taka sama, jak u osoby, 
która nie została zarażona wirusem.

 ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
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Gastronomia była, jest i będzie obecna w życiu człowieka, ale dzisiaj to 
już nie tylko samo spożywanie posiłków. To sztuka z pogranicza rze-

miosła i artyzmu, dlatego też wymaga szczególnego traktowania.  Serdecz-
nie dziękujemy Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze 
za zaproszenie uczniów ZSiP Bolków  do uczestnictwa w I Festiwalu Kuli-
narnym KANS. Nasza młodzież w ramach warsztatów kulinarnych "Święta  
w stylu wege", brała udział w niezwykłej przygodzie kulinarnej pod okiem 
eksperta kuchni roślinnej, pani Katarzyny Gubały. To był niezwykle in-
spirujący  i kreatywny dzień i cieszymy się, że nasi uczniowie mogą być 
doceniani na takim poziomie.

 SZTUKA KULINARNA

 STAN WOJENNY
PAMIĘTAMY

Każdy grudzień to również smutne wspomnienie wydarzeń z 13 dnia 
tego miesiąca roku 1981. To wtedy został wprowadzony stan wojenny 

w Polsce. Wiedząc, że jako młodzi ludzie w ogóle nie pamiętamy tego cza-
su, chcemy o tym się uczyć i słuchać tych, którzy to przeżyli. Jak co roku 
organizujemy nasze szkolne obchody, w tym był to apel z wyjątkowym 
gościem. 
Dziękujemy za udział w wydarzeniu Panu Januszowi Łukaszewskiemu, 
który opowiedział nam o wydarzeniach tamtych dni z własnej perspekty-
wy, jako członka NSZZ „Solidarność” ZPL „Silena” w Bolkowie.
Chcemy pamiętać, aby jako świadomi obwatele w swojej dorosłości, takie 
wydarzenia już się nie powtórzyły.

Fo
t. 

ZS
iP

 B
ol

kó
w

Fot. ZSiP Bolków
Fot. ZSiP Bolków

H.M

M.J

M.J



str. 6

TREFA.nauki
Boże Narodzenie łączy się z wieloma tradycjami. Co 

roku ubieramy choinkę, łamiemy się opłatkiem, przy-
gotowujemy 12 potraw wigilijnych, zostawiamy wolne 
miejsce przy stole, lecz nie wszędzie są one tak samo ob-
chodzone. Jak wyglądają święta w innych krajach? Cza-

sami są podobne do naszych „polskich świąt”, jednak 
niekiedy, są  zupełnie odmienne. Święta w temperaturze 
30 stopni?  Tak na przykład wigilię obchodzą Austra-
lijczycy. A to jedna z nielicznych abstrakcji. Oto kilka 
nietypowych tradycji, które są obchodzone na świecie. 

ŚWIĘTA (nie)TAKIE SAME

5

4

W Australii okres Bożego Narodzenia przypada  w okresie lata, który trwa od początku grudnia do końca lutego. Temperatura sięga 30 stopni ciepła,  a śnieg widzi się tylko w telewizji. Wiele rodzin spo-tyka się w miastach i wspólnie śpiewa kolędy. Ta tradycja nazywana jest Carols By Candlelight. Australijczycy nie gotują zbyt wiele, ponieważ upały temu nie sprzyjają. Spędzają za to czas, relaksując się – surfing, wycieczki czy grillowanie z rodziną. Miko-łaj prezenty przynosi w wigilijny wieczór, a otwiera się je rano w pierwszy dzień świąt. Ten dzień jest najważniejszy, ponieważ rodzina spo-tyka się i je wspólnie obiad. W Australii obchodzi się Święta Bożego Narodzenia również w lipcu, ponie-waż wtedy tam pada śnieg.

W Chinach obchodzi się Shengdan Jie, czyli Świę-ta Czcigodnych Urodzin. Chińczycy ozdabiają swoje domy kolorowymi dekoracjami, ubierają choinki oraz wręczają drogie prezenty. W Chinach mieszka zaledwie 10 milionów chrześcijan, czyli około 1 procent społeczeństwa. Tradycją bożo-narodzeniową jest wręczanie sobie jabłek. Jabłko to symbol świąt Bożego Narodzenia w Chinach. Mikołaja można spotkać na ulicach, w galeriach handlowych,  a także przynoszącego listy zamiast listonosza.

W Indiach chrześcijanie to zaledwie 3 procent 

społeczeństwa. Mimo to narodzenie Jezusa to 

wielki czas radości. Chrześcijanie spotykają się na ko-

lacji wigilijnej, na której znajdują się dania znane z in-

dyjskiej kuchni, czyli dania dnia codziennego. Ludzie 

kupują zieloną, sztuczną choinkę lub dekorują drzewa 

mango i bananowca. 

Mieszkańcy Indii mają w święta dni wolne od pracy, 

dlatego wyznawcy innych religii chętnie spotykają się 

ze swoimi przyjaciółmi wyznania chrześcijańskiego.

W Etiopii Boże Narodzenie rozpoczyna się 7 stycz-

nia. Zwane jest Gena lub Lidet. Przez całą noc 

mieszkańcy idą w procesji od kościoła do kościoła, 

śpiewając, tańcząc i grając na instrumentach. Etiop-

czycy jedzą pikantny gulasz z mięsa drobiowego, który 

serwowany jest z indżerą. Indżera to potrawa, która 

zastępuje chleb. Do tego podawany miodowy napój al-

koholowy. Święta poprzedza 43-dniowy post. Bożona-

rodzeniową tradycją jest genna, czyli gra przypominają 

hokej na trawie. Legenda głosi, że pasterze w Betlejem 

mieli spędzać czas, grając w gennę. Melkam Genna to 

znaczy w Etiopii Wesołych Świąt.

W Meksyku zwyczaje bożonarodzenio-

we zmieniły się w ciągu ostatnich lat. 

Szopka, która była kiedyś najważniejszym 

elementem, została zastąpiona przez przy-

strojoną choinkę. 

Tradycją jest Las Posadas, czyli nocne spo-

tkanie trwające od 16 do 24 grudnia. Każde-

go wieczora procesja wędruje ulicami mia-

sta ze świecami, niosąc figury Jezusa, Maryi 

oraz śpiewając kolędy. Ludzie czasami za-

trzymują się na modlitwę oraz czytanie pi-

sma świętego, oraz zachęcają przechodniów 

do przyłączenia się do procesji.

W Finlandii u Świętego Mikołaja obchodzi się Joulu. Jest to nazwa Świąt 
Bożego Narodzenia w języku fińskim. Co ciekawe, cały miesiąc, czyli 

grudzień, w którym przypada Boże Narodzenie, ma w nazwie słowo joulu. 
Na przykład: joulukuusi to choinka, joululaulu – kolęda, jouluaatto – wigilia 
Bożego Narodzenia, joululahja – prezent bożonarodzeniowy, a grudzień to jo-
ulukuu. Finowie bardzo chętnie wysyłają kartki świąteczne pocztą tradycyjną.
Tradycją świąteczną jest skorzystanie z wigilijnej sauny, ubieranie choinki 
oraz odwiedzanie grobów zmarłych. Wigilia to czas otrzymywania prezentów od Świętego Mikołaja. W Finlan-
dii śpiewa się fińskie kolędy oraz światowe hity w fińskiej wersji językowej. 
Najważniejszym daniem wigilijnym jest joulukinkku, czyli świąteczna szynka. 
Inna dania, które znajdują się na stole to: rosolli – świąteczna sałatka, lant-
tulaatikko – zapiekanka z brukwi czy joulutorttu – ciasteczka z powidłem 
śliwkowym.
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Źródło https://mynaszlaku.pl/ciekawe-zwyczaje-i-tradycje-swiat-bozego-narodzenia-na-swiecie/

M.K



str. 7

TREFA.osobowosci
Słowo pisane od 

dawien dawna 
jest obecne wśród 
nas. Zmieniały 
się czasy, a więc  
forma i  techno-
logia wpływały na 
kształt wszelkich 
publikacji. Gazety 

na świecie oraz w Polsce pojawiły się już na po-
czątku XVII wieku, wychodząc nawet codzien-
nie (Lipsk, 1650 r.) i wraz z czasem udoskona-
lały się w jakości samego druku oraz przekazu. 
Współcześnie publikacje pisane są wypierane 
przez te elektroniczne, ale mimo tego na świecie 
z sukcesem funkcjonują papierowe tytuły, cenio-
ne i chętnie kupowane. Być może i u nas nastąpi 
renesans tej tradycyjnej formy, ponieważ nic nie 
zastąpi potrzeby fizycznego kontaktu z dziełem 
samego autora, swego rodzaju metafizycznej 
łączności z autorem pisanego tekstu.
Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej w naszej 
szkole właśnie temu renesansowi postanowiło 
pomóc, tworząc całkowicie od początku swoją 
gazetę. Nie nazywamy tego nawet gazetką szkol-
ną, ponieważ jakość tekstów, przesłanie i sam 
skład graficzny gazety nawiązuje do tych najbar-
dziej profesjonalnych w naszym kraju.
Zaczęło się od pomysłu na zajęciach dodat-
kowych rok temu, na których wymyśliliśmy  
z uczniami pomysł, nazwę, logo i layout gazety, 

a od września wcieliliśmy to wszystko w życie. 
Nazwa „Strefa.edu” nawiązuje do przestrze-
ni edukacyjnej w jakiej jesteśmy, podobnie jak 
sam sygnet (znak logo jako „S” w prostokącie). 
Wszystko w kolorach logotypu naszej szkoły 
czyli niebieskiego, zielonego i białego. Kropka  
w nazwie nawiązuje do nowoczesno-
ści i mediów elektronicznych i jest nie-
wielkim elementem tworzącym jed-
nak znaczną różnicę. Gazeta pojawia się  
w formie papierowej oraz jako elektroniczny 
newsletter, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że 
forma multimedilana jak i analogowa gwarantu-
ją właściwy odbiór.
Nasza gazeta posiada „strefy”, a więc obszary 
którymi się zajmujemy. Oczywiście pierwszą 
przestrzenią jest nasza szkoła, ale również chce-
my prezentować treści z miasta, kultury Bolko-
wa, a także zagadnienia ze szkół podstawowych 
i ciekawostek zawodowych naszych techników.
Nieodłącznym elementem naszej publikacji 
są ciekawe osoby, które chcemy wyróżniać, ze 
szkoły oraz z poza niej. Tworzenie gazety wy-
maga wielu umiejętności, które wyrażamy na 
jednym z przedmiotów graficznych - plano-
wanie i kontrolowanie produkcji poligraficz-
nej, poznając na żywo proces tworzenia dzieła 
pisanego opatrzonego zdjęciami i grafikami.  
Aktualnie cały ciężar gazety ponosi klasa III tech-
nikum grafiki i poligrafii cyfrowej, a w następnych 
latach kolejne roczniki będą przejmować pa-

łeczkę. Współpracujemy również z instytucjami,  
z Urzędem miasta Bolków na czele i mamy na-
dzieję tylko na rozwój. Możemy dodać, że pra-
cujemy już nad stroną internetową naszej gazety,  
a w ambitnych planach są również social media. 
Jesteśmy przekonani, że tylko takie podejście do 
zawodu, czyli dotykające absolutnie realizmu 
rynku pracy i  podlegające ocenie innych wy-
kształci w młodych ludziach najlepsze kompe-
tencje zawodowe.
Teksty piszą sami uczniowie, rzecz jasna każdy 
musi być zanalizowany i w razie potrzeby sko-
rygowany pod względem błędów w pisowni  
i samym składzie tekstu, ale z każdym kolejnym 
popełnionym tekstem młodzi ludzie są coraz 
lepsi. Poniżej przedstawiamy aktualny zespół re-
dakcyjny i proszę zwrócić uwagę na inicjały po-
szczególnych osób, ponieważ to one są autorami 
poszczególnych małych części naszej Stefy.edu.
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Grafika i poligrafia  
cyfrowa

Sformułowanie, że grafika jest obec-
na w naszym życiu w każdym miej-

scu i o każdym czasie brzmi jak truizm.  
Przenika, wpływa, nastraja, manipulu-
je, rozśmiesza i razi... można tak w nie-
skończoność, ponieważ od początków 
ludzkości kultura graficzna kulturę 

ludzką budowała. Od malowideł ściennych w jaskiniach, ozdób  
i biżuterii w grobowcach, przez konstrukcje budynków i kunsztownie 
wykonane obrazy, po książki, plakaty i reklamy na bilbordach. Grafika 
była jest i będzie, a zmienia się tylko forma i technologia wykonania. 
Człowiek zawsze miał potrzebę wyrażania się wizualnego i właściwie 
każde nasze codzienne ubranie wyjściowe to również kompozycja gra-
ficzna składająca się z kształtów, kolorów i korelacji poszczególnych 
części naszej garderoby. 
Rzecz jasna komputeryzacja świata wprowadziła niesamowity potencjał 
w kreacji świata widzialnego, ale jednak to tylko kolejna z form. Świat 
cyfrowy umożliwił każdemu możliwość wyrażenia się i nawet najprost-
szy smartfon pozwala zrobić dobre zdjęcie, a korzystając z przeróżnych 
aplikacji i filtrów, zdjęcie takowe staje się dziełem sztuki. Niezmien-
na pozostaje jednak świadomość swojego „wewnętrznego grafika”  
i korzystanie z tego każdego dnia. Wbrew pozorom zasady graficzne są 
bardzo proste i skracają się do proporcji, kolorów, materiałów i współ-
grania elementów kompozycji ze sobą, w kontraście czy zbieżności, ale 
to nie sztuka tajemna, raczej świadomość życia w świecie opartym na 
wszechobecnej grafice.
Każdy jest grafikiem, ponieważ każdy korzysta z otaczającego nas świa-
ta jako konstrukcji elementów graficznych, a im więcej świadomych 
nas grafików, świat będzie po prostu ciekawszy i piękniejszy.

Każdy jest grafikiem

Marcin Jankowski

HotelarstwoEnergetyka  
odnawialna

Zywienie  
i gastronomia

Nie sposób wyobrazić sobie karnawału, a zwłaszcza Tłustego Czwart-
ku bez faworków inaczej zwanymi chrustami (czasami kreplami). 

Swoją nazwę zapożyczyły z francuskiego - "faveur" - co oznacza wstąż-
kę, tasiemkę. Jak to zwykle bywa, powstały przez przypadek gdzieś na 
Litwie lub w Niemczech. Faworki są tradycyjnymi chrupkimi smakoły-
kami w kształcie złożonej kokardki, smażonymi w głębokim tłuszczu, 
posypywanymi cukrem pudrem. Tradycyjne ciasto na faworki powinno 
zawierać mąkę, dużo żółtek, kwaśną śmietanę, proszek spulchniający  
i odrobinę spirytusu. Istnieje wiele przepisów na ciasto faworkowe. 
Tadycyjnie smażone były od dawna na terenie Litwy, Niemiec, a także 
Śląska. Istnieje legenda na temat powstania tego smakołyku. Pewien 
nieuważny cukiernik sporządzając pączki, wrzucił do gorącego tłusz-
czu kawałek rozwałkowanego ciasta na pączki. W głębokim, gorącym 
tłuszczu, ciasto skręciło się w warkocz i zabarwienia na złoty kolor. 
Cukiernik szybko wydobył je z tłuszczu i posypał cukrem pudrem - 
w taki sposób nieświadomie stał się autorem nowego cukierniczego 
przysmaku. Ciasto na faworki stopniowo ulegało modyfikacjom. Po-
czątkowo wytwarzano je z ciężkiego, tłustego ciasta na pączki. Później 
próbowano je wytwarzać z ciasta lanego, biszkoptowego, a teraz z ciasta 
"bitego"! 
Umiejętnie "zbite" ciasto jest podstawą udanych faworków. Po połą-
czeniu składników ciasta i wyrobieniu go, należy je wielokrotnie ude-
rzać wałkiem tak, aby powstało jak najwięcej pęcherzyków powietrza. 
Trzeba to robić wytrwale, gdyż dzięki temu zabiegowi będą lekkie i de-
likatne. Kolejnym warunkiem udanego wypieku jest cieniutkie rozwał-
kowanie ciasta. Im cieńsze ciasto, tym faworek delikatniejszy i bardziej 
chrupiący. Skutecznym zabiegiem jest dodać do ciasta odrobinę spiry-
tusu lub octu. Dzięki temu faworki w trakcie smażenia będą wchłaniały 
mniejszą ilość tłuszczu, a po usmażeniu będą lżejsze i bardziej chrupią-
ce. Smaży się je bardzo krótko, odwracając na drugą stronę zaraz, jak 
tylko się zrumienią. Faworki są pyszne, jednak dość kaloryczne. W 100 
g znajduje się 511 kcal, a jeden faworek o wadze ok. 17 g zawiera ich 
aż 87. Istnieją także przepisy na faworki z kurczaka, indyka i karpia.

Karnawałowy przysmak

Marzena Spicera

Kawę nazwano "mlekiem filozofów i szachistów". Ten wonny napój 
podbił, podobnie jak herbata, cały świat. Posiada on, obok urody 

smaku, aromatu i barwy, wspaniałe własności orzeźwiające. Kawę na-
zwano "afrodyzjakiem ducha"! Czyni ona umysł jasnym, usuwa uczu-
cie zmęczenia i pobudza inwencję. Wielu twórców niemal odruchowo 
sięga, w czasie pracy, po filiżankę kawy. Polska ma w Europejskiej hi-
storii kawy rozdział honorowy. 
W "Panu Tadeuszu" czytamy taką oto pochwałę kawy: Takiej kawy jak 
w Polszcze nie ma w żadnym kraju: W Polszcze, w domu porządnym, 
z dawnego zwyczaju, Jest do robienia kawy osobna niewiasta, Na-
zywa się kawiarka; ta sprowadza z miasta Lub z wicin bierze ziarna  
w najlepszym gatunku, I zna tajne sposoby gotowania trunku, Który 

ma czarność węgla, przejrzy-
stość bursztynu, Zapach mąki 
i gęstość miodowego płynu. 
Dziś istnieje ponad 40 gatun-
ków kawy, a mieszanie ich i pa-
rzenie jest prawdziwą sztuką, 
którą trudni się barista.

Barista na wyciągnięcie ręki

Emilia Habiak

Z   najnowszego ogólnopolskiego badania opinii społecznej wynika, 
że Polacy dostrzegają coraz więcej zalet rozwoju energetyki odna-

wialnej. Spośród różnych technologii największym poparciem cieszy 
się fotowoltaika.
Spośród źródeł odnawialnych najlepsze rezultaty uzyskały elektrownie 
słoneczne, które są także najchętniej widziane w sąsiedztwie zamiesz-
kania. Na drugim miejscu we wskazanych aspektach znajdują się elek-
trownie wiatrowe. Stosunkowo neutralnym dla środowiska źródłem 
energii wydają się być - w opinii ankietowanych - elektrownie gazowe. 
Najgorsze rezultaty otrzymywały zawsze elektrownie węglowe i atomo-
we, choć te drugie były oceniane nieznacznie lepiej.
Poparciem Polaków cieszy się również rozwój mikroinstalacji foto-
woltaicznych. Na pytanie, czy w Polsce należy wprowadzić wymóg in-
stalacji paneli słonecznych na dachach nowo budowanych budynków, 
48 proc. odpowiedziało, że to bardzo dobry pomysł. Kolejne 15 proc. 
popiera to, ale uważa, że należałoby z takiego obowiązku wyłączyć bu-
dynki mieszkalne. Źródła PV są też najczęściej wymieniane przez an-
kietowanych jako takie, z których chcą oni skorzystać.
Ankietowani widzą też w OZE szansę na przeciwdziałanie zmianom 
klimatu (4 na 5 respondentów) i ograniczenie zależności od impor-
tu energii (70 proc.). Podobny odsetek (65 proc.) twierdzi, że OZE 
przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy. Wśród najistot-
niejszych zalet OZE badani wymieniali ponadto: zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń (79 proc.), wykorzystanie powszechnie dostępnych  
i naturalnych źródeł energii (65 proc.) oraz zmniejszenie zużycia nie-
odnawialnych źródeł (58 proc.). Jak widać OZE ma już przyszłość  
w Polsce.

OZE pod lupą Polaków

https://www.cire.pl
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TREFA.podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Podróżników i Odkrywców w Kaczorowie, 

mała wiejska, ale wyjątkowa, w której bardzo dużo się dzieje. Bu-
dynek, w którym mieści się szkoła, to zabytkowy pałac, zbudowany  
w XVI wieku, później kilkakrotnie przebudowywany. Szkoła funkcjo-
nuje w tym obiekcie od początku lat 50-tych XX wieku. 

„Przez długie lata nie posiadała swojego patrona. Dlatego postano-
wiliśmy to zmienić. Od 1 grudnia 2021 r. nosi imię Podróżników i Odkrywców. Mamy piękny 
sztandar i wspaniały hymn.  Jestem bardzo dumna z efektów tego przedsięwzięcia, tzn. z pracy 
nad nadaniem imienia szkole, sztandaru i wszystkich działań z tym związanych. Nasza spo-

łeczność szkolna jeszcze 
bardziej się zintegrowa-
ła, uczniowie kształcili 
przy tym w praktyczny 
sposób wiele kompeten-
cji, których nie można 
rozwijać pracując na teorii.” 
- mówi o szkole Dyrektor, Pani Anna Szymańska.

Dbamy o dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym. W na-
szej szkole panuje przyjazna i rodzinna atmosfera. Nie dzwo-
nią dzwonki, nie ma też zadań domowych. Uczniowie bar-
dzo dużo pracują metodą projektu. Nasi nauczyciele są bardzo 
kreatywni. Dzięki temu, że mamy wielu przyjaciół, któ-
rzy doceniają i zauważają nasze działania, innowacje, wy-
graliśmy Plebiscyt Radia Wrocław TOP 5 Wiejskich Szkół  
i  Posiadamy Certyfikat Najlepszej Szkoły Wiejskiej na Dolnym 
Śląsku. O naszej szkole powstał także wspaniały reportaż radiowy – 
do odsłuchania na stronie FB szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE

NOWA SALA TERAPII 
SENSORYCZNEJ
„Chodź, pokaż mi świat” to projekt zrealizowany w Szkole Podsta-

wowej im. Podróżników i Odkrywców w Kaczorowie dzięki gran-
towi pozyskanemu od PSE z programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. 

Szkoła Podstawowa im. Podróżników i Odkrywców jest jednym z lau-
reatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przy-
znanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w szkole po-
wstała sala do terapii integracji sensorycznej. Gabinet został odnowiony  
i wyposażony w nowoczesne pomoce do terapii integracji sensorycznej. Był 
to kolejny krok do wzbogacenia bazy dydaktycznej i wspierania rozwoju 
naszych uczniów. Dzieci już korzystają z sali pod opieką fachowej kadry. 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program granto-
wy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do 
samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrod-
ków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą 
wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym  
z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edu-
kacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowi-
sko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.
    Źródło www.spkaczorow.edu.pl/

Szkoła na wsi stanowi swego rodzaju centrum kulturalne. 
Zapraszamy do nas mieszkańców na różne wydarzenia,  
organizujemy i uczestniczmy w wydarzeniach środowiskowych  

w Kaczorowie.
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TREFA.miasta
Nowa przestrzeń redakcyjna „Strefa.miasta”, to miejsce na sprawy dziejące się  

w Bolkowie. Chcemy prezentować rzeczy ważne dla naszej małej ojczyzny i naj-
lepiej ją zacząć od pytań do włodarza Bolkowa - Pana Grzegorza Kucaba.

Jesteśmy bardzo ciekawą Gminą, bardzo ciekawie położoną. Jesteśmy ewenementem, 
może nawet na skalę Polski, ponieważ posiadamy na naszym terenie aż cztery zamki, 
to wyjątkowy potencjał. Ale cała przestrzeń to ciekawe turystycznie miejsce, z przy-
rodą ożywioną i nieożywioną i co najważniejsze jest to teren nie wyeksploatowany  

i nieprzeludniony turystycznie jak inne tereny w Karkonoszach. Oczywiście same miasto ma olbrzymi potencjał historyczny, ale cały teren Gminy jest 
wart odwiedzania. Posiadamy takie perełki jak ruiny wiatraków młynowych, pozostałości po piecach do wypalania wapna czy Wzgórze Ryszarda ze 
swoją ciekawą historią. Ta część nieożywiona jest uzupełniana przez przyrodę, gdzie warte zauważenia są kompleksy leśne, wychodnie skalne, szczyty 
i punkty widokowe.

Jak najbardziej ma znaczenie. Przede wszystkim dlatego, że obwodnica Bolkowa wyprowadziła ruch 
samochodowy poza miasto. Wcześniej wiele osób, które przejeżdżały przez Bolków, nawet nie pla-
nując nas odwiedzić, dostrzegały nasz zamek, czyli główną atrakcję turystyczną i zatrzymywali się 
tutaj. Nawet taki krótki przystanek wspierał już nasze restauracje czy handel, a dzisiaj już tego nie 
ma. Centrum miasta jest już spokojne i to ma swoje plusy, ale ruch turystyczny też zmalał. Dla-
tego warto podejmować różne działania promocyjne, które zatrzymają ruch turystyczny biegnący  
w stronę Czech czy Kotliny Jeleniogórskiej. Ale nie jest to działanie dla samego pokazania naszych 
atutów turystycznych, ale też dla wzmacniania naszej lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości. Dla-
tego wiele działań promocyjnych kierujemy na pokazywanie naszych lokalnych twórców i nasze 
lokalne produkty.

 

Dużo się dzieje i realizujemy bardzo ciekawe 
projekty oprócz oczywiście sztandarowych za-
dań Gminy jak przybudowy dróg, kanalizacja, 
czy wodociągi. Są to oczywiście przedsięwzięcia 
niewidoczne, często „schowane” pod ziemią, 
ale kluczowe dla funkcjonowania mieszkańców. 
Ale w tej kadencji postawiliśmy bardzo mocno 
na sprawy związane z turystyką oraz sportem, 
planowane projekty będą widoczne i dość spek-
takularne. Jednym z ważniejszych pomysłów do 
realizacji jest stworzenie z północno-zachodniej 
części Gminy bazy turystycznej w Mysłowie, 
przy drodze krajowej, która właśnie prowadzi 
do Kotliny Jeleniogórskiej. Będzie to przestrzeń 
na aktualnie niszczejącym boisku sportowym. 
Znajdą się tam miejsca postojowe, plac zabaw 
nawiązujący swoim wyglądem do krainy wyga-
słych wulkanów i naszych atrakcji turystycznych 
czy np.„pumptruck” (specjalnie ukształtowany 
tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze czy 

deskorolkach - redakcja) dla pasjonatów tego 
typu sportów. Planujemy również postawienie 
jednej, dużej wiaty dla odwiedzających oraz 
cztery mniejsze handlowe dla twórców naszych 
lokalnych produktów.
Cały pomysł będzie połączony z trzema szlaka-
mi turystycznymi, które będą realizowane już od 
początku 2023 roku. Pierwszy będzie związany 
ze wzniesieniem „Lubrza” - diabelskie wzniesie-
nie mające 666 m n.p.m., którę posiada ciekawe 
wychodnie i skałki wspinaczkowe. Drugi szlak 
„Wapienny” jest związany z trzema piecami wa-
piennymi i związanych z nimi wyrobiskami oraz 
punktem widokowym w Nowych Rochowicach. 
Trzeci szlak „Starej Góry” związany z Radzimo-
wicami będzie pokazywał Kamienny Krąg, pra-
cownie szkła w Radzimowicach, manufakturę 
z agroturystyką, którą prowadzi obecnie sołtys 
wyrabiając produkty z orkiszu. W ramach tego 
szlaku będzie można zobaczyć również dwa szy-
by uranowe, gdzie wydobywano również srebro 
i złoto oraz punkt widokowy z góry Bukowa 
rozpozcierający widok na dolinę Mysłowa i Ka-
czorowa. Wszystkie te szlaki będą jak naczynia 

połączone i razem z bazą w Mysłowie będziemy 
chcieli zatrzymywać strumień turystów zmie-
rzających drogą nr 3 w stronę Karkonoszy.
W ramach tych projektów będzie można rów-
nież zobaczyć makiety czterech zamków, które 
będą pokazywały największe nasze turystyczne 
perełki.
Oprócz tych dwóch turystycznych zadań pla-
nujemy w samym Bolkowie duży kompleks 
sportowy na Wzgórzu Ryszarda. W ramach 
całej inwestycjji będzie duże boisko do pił-
ki nożnej, małe boisko treningowe ze sztucz-
ną nawierzchnią, tzw. „Orlik”. Kolejną na-
wierzchnią będzie boisko wielofunkcyjne  
z nawierzchnią gumowaną do gry w siatkówkę, 
koszykówkę czy tenisa ziemnego. Całość terenu 
jest za mała na profesjonalną bieżnię, dlatego 
wybudujemy profesjonalny tor 100 m, ale wokół 
będzie ścieżka do spacerów. Przy każdym bo-
isku będą trybuny, planujemy budynek do ob-
sługi oraz parking, a wszystko będzie ogrodzo-
ne i oświetlone, aby cały obiekt służył za dnia  
i w nocy.

Oczywiście, że tak, powiem więcej możecie w pomagać w wielu obszarach. ale są takie dwa najważ-
niejsze wg mnie. Po pierwsze możecie się starać sami oraz mówić o tym rówieśnikom, młodszym, 
starszym aby utrzymywać czystość wokół siebie, w przestrzeni publicznej. Jeśli zadbacie o swoje 
najbliższe otoczenie to zwróci się to z nawiązką, jeśli będziecie dbać o dobro wspólne to to dobro bę-
dzie się obracało wobec nas wszystkich, wobec Was. Drugim obszarem jest to abyście byli nośnikami 
dobrych informacji, pozytywnych rzeczy właśnie o Bolkowie. O naszym mieście, w którym warto 
się zatrzymać, jest co odwiedzać, jest ciekawie i spokojnie i dobrze się tu przyjechać na dłużej - na 
spacery, na kijki, na grzyby, dla ciekawych widoków, dla czystego miasta, powietrza i przyjaznych 
ludzi. Droga młodzieży, bądźcie po prostu ambasadorami Bolkowa wszędzie, gdzie będziecie.

Nie oceniajmy się, wszyscy jesteśmy indywidualni, każdy ma swoje walory i jest wartościowy. Nie oceniajmy się po pojedynczych sprawach, każdy ma 
coś ważnego do zrobienia. Współcześnie social media mogą dawać przyzwolenie na potoczny hejt, na obrażanie. Możemy nie zdawać sobie sprawy, że 
to może niektórym zniszczyć życie, niektórzy są wrażliwi i mogą bardzo przeżyć niesprawiedliwe oceny. Bądźmy dla siebie życzliwi, starajmy się rozu-
mieć siebie nawzajem, ponieważ złośliwe komentarze są bardzo destrukcyjne. Ktoś patrząc patrząc z boku nie wie, co kieruje naszymi postawami oraz 
decyzjami i może bardzo kogoś skrzywdzić. Niektóre nasze sprawy są bardziej złożone i ktoś bez zrozumienia może dotknąć niesłusznie i zwyczajnie 
zranić. Dlatego apeluję, zwłaszcza w tym czasie około świątecznym o wzajemną życzliwość, poszanowanie i dobre kontakty, na żywo jak i w sieci.

„Jesteśmy ewenementem, 
może nawet na skalę Pol-
ski, ponieważ posiadamy 

na naszym terenie aż czte-
ry zamki, to wyjątkowy 

potencjał”

 „Droga młodzieży, bądź-
cie po prostu ambasado-
rami Bolkowa wszędzie, 

gdzie będziecie”

Panie Burmistrzu, dlaczego Bolków warto odwiedzić ?

Czy promocja takiego miasta jak Bolków ma znaczenie ?

Jakie aktualnie są ciekawe projekty 
w Bolkowie i okolicach?

Czy my jako młodzi ludzie możemy pomóc naszemu miastu w rozwoju ?

Dziękujemy za rozmowę, prosimy jesz-
cze o słowo do naszych czytelników

Fot. FB/Burm
istrz Bolkow
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TREFA.kultury
„BEZPIECZNY DOM, 

SZCZĘŚLIWA RODZINA”

W grudniu odbyło się podsumowanie kampanii "Bez-
pieczny dom, szczęśliwa rodzina" w  Galerii ARS 

ET HISTORIA. Jest to powrót do wielu emocjonujących 
wydarzeń tego roku. Centrum Kulturalno-Biblioteczne  

w Bolkowie z dumą miało szansę być partnerem tak ważnej akcji. Pozostawać w dobrych 
emocjach umożliwił wspaniały koncert wykonany przez wspaniały zespół Lub Jazztet - 
zespół muzyków z Lubina, którzy realizują swoje marzenia, grając jazz "po godzinach". 

W.R

KARNAWAŁ W HISTORII 

Karnawał to czas spotkań z przyjaciółmi, bali i przebieranych zabaw. Czy zastanawiali-
ście się, skąd wzięła się tradycja i nazwa karnawału? 

Nazwa „karnawał” wywodzi się od włoskiego „carnevale”, z łaciny: „carnem levāre” („mię-
so usuwać”). W Polsce ten czas nazywany był dawniej „zapustami” lub „mięsopustem”. 
Pożegnanie się z jedzeniem mięsa przed wielkim postem wymagało odpowiedniej oprawy 
w postaci muzyki i zabawy. 
Karnawał znany w obecnej formie ma swoje początki we Włoszech drugiej połowy X wie-
ku. Zabawa miała na celu między innymi zatarcie podziałów społecznych oraz religijnych 
poprzez anonimowość którą zapewniały noszone w tym czasie kostiumy I maski. Był to 
także czas bezkarności w drwieniu z władzy i duchowieństwa, okres wyzwolenia z obo-
wiązków oraz czas ciągłej zabawy.
Tradycje karnawałowe znane były również w Polsce, chociaż w trochę innej formie. Do 
polskich zwyczajów należało między innymi przebieranie się za zwierzęta. Wiejscy chłop-
cy zakładali na siebie zwierzęce skóry, specjalnie uszyte stroje przedstawiające zwierzęta 
lub przebierali się za kozaka, dziada i babę z dzieckiem, muzykanta czy sołtysa po czym 
wędrowano po domach i zbierano „wykup”. Jeśli odwiedzony gospodarz nic nie dał wę-
drowcom, przetrzymywano go dopóki nie wykupił się w karczmie.
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Na podstawie https://www.fide.pl/informacje/pozostale/karnawal/  
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                          w Bolkowie
Redakcja         Marcin Jankowski, nauczyciel przedmiotów  
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                          Uczniowie III klasy technikum grafiki i poligrafii
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Nakład            15 egz. w wersji papierowej, kolportaż własny

Poprzednią za-
gadkę rozwiązał 
Kamil Rembisz 
z klasy 4 TEO(P)

Puzel znajdował się za 
tablicą o funduszach 

nad włącznikiem 
dzwonka

Rozumiemy, że doświadczenie jest siłą i pomaga w ży-
ciu na pewno, ale ten błysk, przejaw geniuszu, palec 

doskonałości. To po prostu talent, kiedy wszystko przy-
chodzi tak łatwo, bez wysiłku. Nie wątpimy, że praca jest 
potrzebna, więc kiedy połączymy ją z naszym potencja-
łem - kuchnie świata, miejcie się na baczności.
My uczniowie ZSiP oświadczamy, że nie spoczniemy, 
póki najbardziej wyrafinowane języki świata nie będą 
zaspokojone nazymi smakołykami.

1
2
3

4
5
6

7
8

Zagadka nr IV

Przed pokojem 
narad mnie znaj-

dziesz

Wejrzyj 
w siebie, ale
nie na siebie

Nad szkołą 
góruję
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