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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy pani Dyrektor, nauczycielom,  

innym pracownikom naszej szkoły  
oraz wszystkim uczniom -  

jak najserdeczniej:  
smacznych pierników,  

pięknej, kolorowej choinki,  
wielu cudownych prezentów,  

a przede wszystkim  
ciepła rodzinnego.  

 
TYGIELNIK 
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Drodzy Czytelnicy!  
 
 Ten numer gazetki będzie w całości poświęcony świętom 
Bożego Narodzenia. Wszyscy nie możemy doczekać się tego     
szczególnego momentu, kiedy wreszcie zasiądziemy do Wigilii. 
Czas nam się bardzo dłuży, lecz mam dla Was niespodziankę.  
 
 Gdy będziecie czytać ten numer, poczujecie zapach pierni-
ków i na ramieniu rękę Gwiazdora. Usłyszycie w oddali kolędy           
i dzwonki św. Mikołaja. Mam nadzieję, że ten numer choć trochę 
skróci Wam czas oczekiwania.  

Mgr Sabina Kubeczek 

IDĄ ŚWIĘTA - PAMIĘTAJMY O INNYCH!  
 

 Pewnie każdy z Was oraz osoby z naszej redakcji i ja -      
mamy swoje ukryte marzenia. Czasami są to marzenia nierealne,                 
a czasami proste, ale przydatne. Lubimy dostawać prezenty 
(zresztą - kto nie lubi), ale często nie myślimy o innych dzieciach. 
Owszem, wiem, myślimy o najbliższych, lecz najmocniej jednak 
przydałaby się pomoc biednych dzieciom z domów dziecka,        
ponieważ na co dzień nie mają zbyt łatwego życia.  
 Postarajmy się, aby chociaż ten jeden dzień w roku mogły 
spędzić w miłej i radosnej atmosferze. Dlatego w imieniu swoim      
i redakcji pragnę podziękować osobom, które prowadzą           
wszelkiego rodzaju zbiórki żywności i słodyczy dla wszystkich 
tych dzieci.  
    Dobrych Świąt!!!  
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Najlepsze życzenia świąteczne dla , wszystkich uczniów ,      

w szczególności moich maturzystów ! Powodzenia w Nowym 

Roku. Make all your wishes come true ;) 

Sybilla Vorreiter – Pluta ;) 

Śniegu po kolana , balowania do rana 
oraz udanego skoku do Nowego Roku ! 
Wesołych Świąt ! Komisji informatycznej 
życzy     Barbara Pomykoł 

Życzenia cd. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszyst-

kim nauczycielom ZST dużo zdrowia, szczęścia        

i pomyślności w Nowym Roku—1 Ta 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy naszej kochanej Pani 

Sybilli dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości, dużo prezen-

tów, udanego sylwestra, ukończenia studiów ze wzorowym wyni-

kiem oraz dużo cierpliwości w Nowym Roku :-) życzy klasa 2 Tp 

Jeżeli w nocy przyjdzie do Ciebie gruby Pan w czerwonym 

ubranku i będzie chciał Cię zapakować do worka, to nie       

przestrasz się ! Powiedziałam Mikołajowi, że chcę Ciebie pod 

choinkę. Od Rudzi dla Giesselle 
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich        

nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz 

słuchaczy szkół dla dorosłych: 

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, 

 Rodzinnego ciepła i wielkiej radości, 

Pod żywą choinką zaś dużo prezentów, 

A w Waszych pięknych duszach wiele             

sentymentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek, 

 oraz nadzieję na Nowy Rok 2012 

Życzy Pani Dyrektor mgr inż. Grażyna Kohut 

Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne dla wspania-

łych anglistów i bywalców gabinetu 102. 

Christmas is coming – best wishes for my students. 

Najlepszego życzenia świąteczne – a w nadchodzącym   

Nowym Roku jeszcze większego zapału do nauki języka 

angielskiego dla klasy IVTA od nauczycielki j. angielskie-

go. 

from Magda Głazowska – Słomka 

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, 
to tradycyjne, najszczersze życzenia. 
Wesołych Świąt i Roku szczęśliwego. 

Niech obficie da, co ma najlepszego! Życzy gabinet 62 
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Niezwykły gość w magistracie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Rybnika, Adam Fudali z Mikołajem i towarzyszącą mu świtą - uczniami rybnickiego 

Zespołu Szkół Technicznych. Fot. A. Kolenda.  

 Gość odwiedził prezydenta Rybnika, Adama Fudalego i jego 

zastępczynię, Joannę Kryszczyszyn.  Jak się okazało, Mikołaj uwielbia 

rozdawać prezenty ale nie za darmo. Często prosi, aby ktoś                

powiedział wiersz, bądź zaśpiewał piosenkę. Rządzący miastem stanęli 

na wysokości zadania i zostali obdarowani cukierkami. 

 6 grudnia musi pojawić się w niezliczonej ilości miejsc, aby 
dostarczyć upominki, zamówione we wcześniej napisanych         
listach. Mikołaj, bo o nim mowa, nie ominął także rybnickiego 
urzędu miasta. 
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Gdzie żyje nasz Mikołaj????  
 

 Z pewnością każdy z nas wie, gdzie 
mieszka nasz Mikołaj, Dlaczego i kiedy                
w Laponii zamieszkał św. Mikołaj?  
 Dopiero w 1985 roku rozstrzygnięto 
spór, gdzie będzie oficjalna siedziba Świętego 
Mikołaja. Wcześniej spór w tej sprawie wiodły 
Szwecja z Finlandią. 26 czerwca 1985 roku    
minister spraw zagranicznych Finlandii uroczy-
ście przekazał Mikołajowi położoną na północy 
kraju Laponię - dzisiaj znaną bardziej pod      

nazwą Santa Claus Land. Zapowiedział też, że odtąd tamtejsze    
drogi będą znakowane tablicami z portretem Mikołaja. Otwarto też 
dom świętego Mikołaja położony o kilka kilometrów od Rovanie-
mi, stolicy regionu. Dom stoi dokładnie na linii, wzdłuż której     
teoretycznie przebiega Krąg Polarny.  
 Laponia to kraina leżąca w północnej Finlandii, w części  
poza kręgiem polarnym. Jest miejscem dzikim i słabo zaludnio-
nym, do którego dostępu broni surowy klimat i groźna przyroda.          
Zamieszkują ją twardzi hodowcy reniferów. Podczas letnich       
miesięcy słońce nie zachodzi nad Laponią przez 2 - 3 miesiące.    
Zimą zaś pojawia się na kilka godzin dziennie. Temperatura spada       
wtedy poniżej minus 30 stopni, na szczęście suche powietrze      
łagodzi skutki mrozu. Nocami można wtedy podziwiać wspaniałe 
zorze polarne.   
 Laponia stanowi, mimo swego klimatu, swoistą atrakcję   
turystyczną. Zimowe wyprawy psimi zaprzęgami, obejrzenie       
wyścigów reniferów, dostarczą wrażeń na całe życie. Głównym   
celem turystów bywa zazwyczaj stolica Laponii - Rovaniemi.           
Przyciąga ich tam niesamowite pragnienie odwiedzenia Wioski 
Świętego Mikołaja leżącej 8 km od miasta.  
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ŚWIĄTECZNY HOROSKOP  
 
Panna - W Wigilię o 9.00 rano spotkasz kogoś spod znaku Raka.  
 
Byk - Uważaj, Koziorożec może obdarować Ciebie prezentem!!!  
 
Koziorożec - Nie bój się samotność! Święta spędzisz z kimś spod 
znaku Byka.  
 
Baran - Ubierz choinkę! Nie przekładaj tego na później!!!  
 
Lew - Uważaj, aby Waga Ciebie nie zważyła!!!  
 
Waga - Strzeż się młodych Panien.  
 
Ryby - Nie wypłyń za daleko!  
 
Bliźnięta - Spotkasz kogoś podobnego do siebie!?!  
 
Rak - Nie szczyp swoich kolegów!  
 
Strzelec - Wystrzel strzałę Amora!!!  
 
Wodnik - Złowisz jakąś rybkę!  
 
Skorpion - Uważaj na swoją skorupę.  


