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 Z życia szkoły  

 Rozmowa z … 
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 Kartka z kalendarza 

 Polecam…   

 Warto zobaczyć  

 Kącik fana 

 Nowinki technologiczne 

 Kasia i jej przepisy  

 To i owo    

 Zdjęcia Zosi  

   

 

 

 

 
 

 

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA … 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, 

szczęścia, góry prezentów pod choinką oraz 

super zabawy sylwestrowej  

życzy  

Redakcja gazetki szkolnej 



 Czas na… 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia… co za tym idzie zbliża się również wielkimi krokami 

koniec pierwszego semestru. Nauczyciele robią ostatnie kartkówki czy sprawdziany. Mimo, że 

nadchodzą święta to i tak trzeba przyłożyć się do nauki.  

Wszystkim podenerwowanym przesyłam „piosenkę antydepresyjną”   

Zanuć codziennie rano  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alicja Górska 

 

AKTUALNOŚCI 

 

 KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

Tegoroczny kiermasz świąteczny został zorganizowany 30 listopada 2016, przy okazji dnia otwartego. 

Opiekunkami kiermaszu były pani Iwona Bielska oraz pani Irmina Wykrętowicz.  Wielu uczniów 

bardzo zaangażowało się w jego przygotowanie wykonując ozdoby świąteczne lub piekąc rozmaite, 

przepyszne ciasta (mniam!!!). Podziękowania należą się również rodzicom, którzy zdecydowali się na 

ten jeden dzień odstawić diety na bok  i kupnem ciast, ciasteczek oraz ozdób świątecznych wesprzeć 

potrzebujące rodziny. 

 

 WYJAZD DO TEATRU 

W grudniu po raz kolejny odbył się wyjazd do teatru. Tym razem pojechaliśmy do „Och teatru” na 

sztukę pt: „Przedstawienie świąteczne w szpitalu św. Andrzeja”, w reżyserii Krystyny Jandy.  

Jest to utwór sceniczny uznany za najzabawniejszy wśród dorobku mistrza farsy Raya Cooneya. 

Tu akcja toczy się w sposób zaskakujący i skomplikowany, podczas dni poprzedzających święta, w 

szpitalu św. Andrzeja w Londynie, w którym właśnie przygotowuje się dla pacjentów przedstawienie 

okolicznościowe i odbywa się zjazd neurologów. 

 W przedstawieniu zagrali m.in. Marcin Perchuć, Cezary Żak, Katarzyna Żak, Grzegorz Warchoł, 

Maciej Wierzbicki i Aneta Todorczuk - Perchuć.  

Całą sztukę płakaliśmy - oczywiście ze śmiechu  
http://ochteatr.com.pl 

 LEKCJA FILMOWA 

14 grudnia odbyła się lekcja w kinie Centrum Kultury, o tematyce „Magia kina - tajniki sztuki 

filmowej”. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 11.30  i trwały ok. 2,5 godziny.  

 

 WIGILIE KLASOWE 

Jak co roku, kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia każda klasa ma okazję 

spędzić trochę czasu razem z wychowawcą podczas wigilii klasowych. Wigilie 

odbywają się  22 grudnia, w następujących godzinach: 

8:00-9:30 - klasy: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 2a i 2b, 

Jak dobrze być barankiem 
i wstawać sobie rankiem , 

i biegać na polankę , 
i śpiewać sobie tak: 

be be be kopytka niosą mnie 
be be be kopytka niosą mnie 

 



10:30-12 - klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2c, 2d. 

O godzinie 10.00 zapraszamy wszystkich na I piętro  na jasełka oraz wspólne kolędowanie.  

 

Opracowała : Anna Rękas 3C 
 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 

 SPOTKANIE Z PANIĄ ANDERS ORAZ PANIĄ COSBY- KOSSOBUDZKĄ 

 

W dniu 21 listopada naszą szkołę odwiedziły pani senator 

Anna Maria Anders oraz pani redaktor Rita Cosby – 

Kossobudzka. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

Mateusz Staniak z klasy 2b przywitał przybyłych w języku 

angielskim , a Wojtek Kludziński z klasy 3e w języku polskim. 

Obie panie przyjechały do nas, aby przybliżyć nam sylwetki 

swoich ojców: pani Anna jest córką generała Władysława 

Andersa – był on Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych w 

latach 1944 – 1954. Pani Rita zaś jest córką powstańca 

warszawskiego Ryszarda Kossobudzkiego. 

Pani Rita opowiadała nam o młodości i czasie spędzonym przez ojca w rodzinnym domu – tu w 

Grodzisku. Dużo czasu poświęciła opowiadaniu o powstaniu warszawskim, w którym jej ojciec 

walczył (na Starówce). Mówiła też o niewoli po zakończeniu powstania i ucieczce do aliantów. 

Pani Anna natomiast mówiła o życiu ojca podczas II wojny światowej. Mówiła jak ważna dla gen 

Andersa była ojczyzna i rodzina. 

Na zakończenie naszego spotkania obie Panie otrzymały kwiaty i drobny upominek od nas –  

własnoręcznie zrobione przez uczniów naszego gimnazjum (te najpiękniejsze  ) prace plastyczne. 

Zaśpiewaliśmy im również sto lat – okazało się, że obie miały w tych dniach urodziny. 

Było to bardzo interesujące spotkanie. 

Kinga Walac i Patrycja Jasińska 1A 

 

 PIERWSZE POWIATOWE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM 
 

Dnia 22 listopada w naszej szkole  odbył się turniej tenisa 

stołowego.  Nasi uczestnicy zajęli pierwsze miejsce w kategorii 

chłopców i dziewcząt!!! Drugie miejsce w dwóch kategoriach zajęło 

Gimnazjum nr.3. Zwycięzcy otrzymali złote medale oraz 

kwalifikacje do zawodów między powiatowych. 

Nasi zawodnicy nie stracili nawet jednego seta!!! 

Trzymamy kciuki aby następne zawody poszły im tak doskonale!!!  

        

 Mikołaj Parys oraz Kuba Lis 1A 
 

 MIĘDZYPOWIATOWE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM 
 

Dnia 9 grudnia uczniowie szkół rozegrali turniej o wstęp do zawodów 

wojewódzkich.  

Nasi zawodnicy zadowoleni i uśmiechnięci w kategorii chłopców otrzymali 

pierwsze miejsce, drugie zajęła szkołą z Szymanowa, natomiast trzecie 

miejsce przypadło szkole z Nadarzyna. 

W kategorii dziewcząt role się odwróciły: pierwsze miejsce zajęła szkoła z 

Szymanowa, a na drugim miejscu stanęły nasze zawodniczki. Trzecie miejsce 

natomiast należało do drużyny ze szkoły z Leszna.  

Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom.  

Trzymamy kciuki za naszych graczy w kolejnych etapach rozgrywek.    

         Mikołaj Parys oraz Kuba Lis 1A 



 WYCIECZKA DO REAKTORA 

Dnia 13 grudnia 2016  uczniowie klas trzecich pod opieką 

pani Iwony Chęcmanowskiej, pani Marii Jarzyny i pani Iwony 

Bielskiej pojechali na wycieczkę do reaktora Maria w Świerku. 

Po przyjeździe na miejsce czekały na nas trzy wykłady. 

Pierwsza lekcja wprowadziła nas w temat promieniowania 

elektromagnetycznego. Następna zapoznała nas z 

zagadnieniami związanymi z promieniotwórczością i 

promieniowaniem α, β, γ . Ostatni wykład dotyczył zasad 

działania konstrukcji i zastosowania reaktorów. Zajęcia były 

wzbogacone pokazami. 

Kulminacyjnym punktem wycieczki było zwiedzanie reaktora Maria. Przed wejściem 

dostaliśmy specjalne białe fartuchy i ochraniacze na buty, a następnie udaliśmy się do reaktora. 

Wycieczka była bardzo udana, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o źródłach 

promieniotwórczości, jej charakterystyce i zastosowaniach w nauce, technice, ekologii i medycynie. 
 

Julia Zimny 3C 

 
ROZMOWA Z … 
 
WYWIAD Z NASZYMI JEZYKOWCAMI   –  PANIĄ KATARZYNĄ BOCHEN, MONIKĄ 

IŻYCKĄ ORAZ KATARZYNĄ KILAŃSKĄ  

 

Pani  Katarzyna Bochen – nauczyciel języka angielskiego 

Redakcja: Dzień dobry, jesteśmy z gazetki szkolnej. Czy mogłybyśmy zadać parę pytań? 

Pani Katarzyna Bochen: Jasne dziewczynki, usiądźcie. 

R.: Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jak obchodzone są one w krajach 

anglosaskich?  

P.K.B.: U nas mamy wigilię, a w Anglii w tym czasie nie ma kolacji wigilijnej z 

rodziną, jest to normalny dzień roboczy. Wieczorem natomiast osoby wracające z 

pracy czy ze szkoły spotykają się z przyjaciółmi najczęściej w pubach. Często 

mamy takie określenie Christmas party – odbywa się ono w pierwszy lub drugi 

dzień świąt i wówczas odbywa się właśnie te najważniejsze spotkania z rodziną, z 

bliskimi. Święta zaczynają się dopiero 25 grudnia. 

R.:Czy są jakieś tradycje angielskie, których nie obchodzimy w Polsce? 

P.K.B.: Myślę, że bardzo ważnym elementem w kulturze angielskiej związanej ze świętami są 

kolędnicy, którzy u nas obecnie prawie nie występują. W Anglii nadal jest to popularne i ten element 

pojawia się nawet w świątecznych piosenkach. W Ameryce natomiast jest zwyczaj zostawiania dla 

Świętego Mikołaja ciasteczek i mleka na stoliku niedaleko choinki. 

 

Pani Katarzyna Kilańska – nauczyciel języka francuskiego  

R.: Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jak obchodzone są one we 

Francji? 

P.K.K.:  Oj dużo tego , bo wszystko zależy od regionu kraju. W części 

domów nie ma choinki a tylko szopki, na południu jest zwyczaj "santon"- 

czyli glinianych figurek o różnych wielkościach przedstawiających  ludzi z 

danego miasteczka, różne zawody, a nie tylko rodzinę Jezusa. W miastach i 

miasteczkach odbywają się jarmarki świąteczne, dookoła jest pełno kolorów i 

zapachów. 

R.: Czy są jakieś tradycje francuskie, których nie obchodzimy w Polsce? 

P.K.K.: Tak, jest wiele takich, między innymi te o których powiedziałam 

wcześniej. 

 



 

Pani Monika Iżycka – nauczyciel języka niemieckiego 

R.: Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jak obchodzone są one w 

Niemczech? 

P.M.I.: W Niemczech święta obchodzone są podobnie jak u nas. Dzień przed 

nimi dzieci także dostają prezenty, tradycyjnie obchodzą wigilię. Jeżeli chodzi 

o zwyczaje, to ludzie nie dzielą się opłatkiem, tylko po prostu składają sobie 

życzenia. Wśród niemieckich potraw wigilijnych jest przede wszystkim sałatka 

ziemniaczana, a nawet kiełbaski co u nas byłoby nie do pomyślenia . W 

pierwszy dzień świąt natomiast Niemcy jedzą pieczoną gęś . 

R.: Czy są jakieś tradycje niemieckie, których nie obchodzimy w Polsce? 

P.M.I.: Zamiast naszego sianka pod obrusem wkładany pod talerzyk jest 

pieniążek na znak szczęścia i powodzenia w nowym roku. 

R.: Czy jest jakaś tradycja niemiecka, którą obchodzi Pani we własnym domu? 

P.M.I.: Raczej zostaję przy tradycyjnych polskich świętach, uważam że są najpiękniejsze. Korzystając 

z okazji pozdrawiam wszystkich i życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia – FroheWeihnachten!  

.  

Natalia Kuta 3D 

Aleksandra Zdanowicz 3D 

 

 

TEMAT MIESIĄCA 
 Zwyczaje Bożonarodzeniowe 

 
Grudzień,  zapach choinki, pierników, cała rodzina przy stole, pierwsza gwiazdka, śnieg za oknem 

(albo nie ), dźwięki kolęd,  no i oczywiście prezenty. Każdy z nas uwielbia Święta Bożego Narodzenia i 

atmosferę która im towarzyszy. Nieodłącznym elementem tych świąt są bardziej lub mniej znane zwyczaje i 

symbole. Oto niektóre z nich: 

PIERWSZA GWIAZDKA od której pojawienia tradycyjnie 

rozpoczyna się wieczerza wigilijna. Jest to symboliczne nawiązanie do 

Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa, którą - według 

Biblii - na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie; 

OPŁATEK przełamanie się nim ze wszystkimi gośćmi wieczerzy 

wigilijnej jest jej głównym i rozpoczynającym punktem. Gest ten 

symbolizuje wzajemne poświecenie się jednych dla drugich i chęć dzielenia 

się z bliskimi efektami swojej codziennej pracy. W niektórych regionach do dziś zanosi się opłatek 

zwierzętom domowym wierząc, iż w tę szczególną noc potrafią mówić ludzkim głosem ; 

DODATKOWE NAKRYCIE przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. To także wyraz 

pamięci o naszych bliskich, nieobecnych, którzy nie mogli dotrzeć ze względu na odległość; 

POTRAWY w liczbie 12!!; spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście 

przez cały rok ; 

SZOPKA, która  przedstawia wyobrażenie miejsca narodzin Jezusa. 

Pierwszą zaaranżował św. Franciszek w 1223 roku. 

CHOINKA symbol „drzewa życia”. W Polsce choinka pojawiła się na 

przełomie XVIII i XIXw. Składanie prezentów pod nią jest naśladowaniem 

dobroci; 

PREZENTY przynoszone w zależności od kraju i regionu przez: św. Mikołaja, nazywanego 

np. Santa Claus (kraje anglosaskie), Sinterklaas (Holandia), Jultomten (Mikołaj będący gnomem-Szwecja);  

Gwiazdora (w Wielkopolsce, Kujawach i Pomorzu Zach), Père Noël (Francja), Dzieciątko Jezus (np. 

Austria), Dziadka Mroza (Rosja); 
czasdzieci.pl 

Wielka Księga Tradycji Polskich, wyd. publicat 

 

Adam Jaworski 1D 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus


 POTRAWY WIGILIJNE 

Na stole wigilijnym powinno pojawić się 12 potraw wigilijnych i wszystkie z nich powinny być 

postne.  Jakie konkretnie potrawy znajdą się na stole zależy jedynie od naszych indywidualnych 

upodobań, rodzinnych tradycji czy regionu naszego kraju. Oto kilka podstawowych potraw każdego 

świątecznego stołu  : 

 BARSZCZ CZERWONY Z USZKAMI (mniam!!) 

 KARP( NP. W GALARECIE) 

 ŚLEDZIE  

 PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI (pycha!!) 

 KUTIA BOŻONARODZENIOWA 

 TARTA Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 

 ŚWIĄTECZNE PIERNIKI 

 KOMPOT Z SUSZU 

 JABŁECZNIK 

  KLUSKI Z MAKIEM 

 ZUPA GRZYBOWA 

 

Dwanaście potraw ma symbolizować liczbę apostołów, którzy razem z Jezusem zasiadali do 

ostatniej wieczerzy. Choć to raczej wspomnienie kojarzone ze świętami wielkanocnymi, w polskiej 

tradycji wpisało się też do bożonarodzeniowych zwyczajów. Poza tym dla naszych przodków liczba ta 

symbolizowała bogactwo. I zgodnie z tą wiarą, żeby zapewnić sobie finansowe powodzenie w 

nadchodzącym nowym roku, należy spróbować wszystkich dwunastu wigilijnych potraw .     

Zatem smacznego   

Weronika Kania 3C 

 

 

KARTKA Z KALENDARZA 
 ŚWIATOWY DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Światowy Dzień Niepełnosprawnych – święto przypadające na 3 

grudnia. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych w 1992 roku, jako uwieńczenie Dekady 

Osób Niepełnosprawnych, trwającej od 1983 roku. 

 Dzień ten każdego roku obchodzony jest pod inną tematyką. Tym 

razem hasłem przewodnim jest „Niepełnosprawność nie jest 

barierą”. Społeczność ma udowodnić, że ludzie niepełnosprawni 

nie są zobligowani do ciągłego przebywania w odizolowaniu, z dala od ludzi. Mają prawo i coraz 

więcej możliwości, aby wyjść poza stereotypowe ramki ludzi niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

i prowadzenia życia tak, jak robią to inni.  Mówi o tym również uchwalona 13 grudnia 2006 roku 

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, wymieniająca na swoich kartach między innymi prawa 

takie jak: wolność i bezpieczeństwo, niezależnego życia i swobody poruszania się.  

Pamiętajmy więc o nich i dajmy przykład  – niepełnosprawni są wśród nas i powinniśmy zadbać o to, 

aby czuli się w społeczeństwie równie dobrze, jak wszyscy inni. 

         Magdalena Pietraszek 3B 

 

 6 GRUDNIA – DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
 

Mikołajki w Polsce (Mikołajki jako zwyczaj, ale bez postaci świętego) 

pojawiły się w czasach PRL-u. Wówczas 6 grudnia nazwano mikołajkami, co nie 

znaczy, że wcześniej nie obdarowywano się prezentami. Już w osiemnastym 

wieku w Polsce panował zwyczaj dawania prezentów. Mikołajki na stałe wpisały 

się w nasz kalendarz. Co roku święty ma sporo zachodu z wyborem prezentu  . 

https://www.winiary.pl/przepis.aspx/137840/pierogi-z-kapusta-grzybami-i-kasza-peczak
http://www.przyslijprzepis.pl/przepis/kluski-z-makiem


Sklepowe półki kuszą drogimi gadżetami. Zwykle, te najdroższe znajdują się w  naszych listach do 

świętego. Co jest na topie? Tradycyjnie już smartfony, smartwatche, konsole, coraz częściej dzieci 

proszą o gry komputerowe, czy tablety.  Niestety Mikołaj coraz rzadziej kupuje najmłodszym książki 

 . 

Czerwony płaszcz i czapka – to charakterystyczny ubiór Mikołaja. Został on rozpowszechniony w 

1930 roku przez koncern Coca-Cola. Wszystko dzięki reklamie napoju.  Najbardziej charakterystyczny 

element stroju świętego Mikołaja, czyli czerwona czapka z białym pomponem, stała się symbolem 

Świąt. Dziś może sobie ją kupić każdy.  

Ciekawostka: w Chinach święty Mikołaj jest określany jako Staruszek Bożonarodzeniowy.  

Magdalena Matusiak 3B 

 

 

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SOLIDARNOŚCI 
 

Międzynarodowy dzień solidarności obchodzony jest 20 grudnia.  

„Z globalnymi wyzwaniami trzeba sobie radzić w taki sposób, by wszelkie 

koszty i obciążenia rozłożyć w zgodzie z podstawowymi zasadami 

sprawiedliwości społecznej” – tak brzmi myśl przewodnia MDLS.  

Ale czym to tak właściwie jest i na czym polega? W czasie 

Międzynarodowego dnia ludzkiej solidarności, ci, którzy mają najmniej i żyją 

w najtrudniejszych warunkach, korzystają z tego, co daje innym postęp. Jest 

to idealna okazja, aby apelować o wspólną akceptacje, jedność wszystkich 

ludzi, bez względu na kolor skóry czy pochodzenie. 

Dzień ten został ustalony przez ONZ na pamiątkę zakończenia Pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem. 

Pierwszy raz obchodzono je w 2006r.  

Jednoczmy się i pomagajmy tym, którzy nas potrzebują. 
 

Paulina Lachawiec 2D 
 

 

 

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POCAŁUNKU 
 

W 2016 roku Międzynarodowy Dzień Pocałunku wypada 28 grudnia.  

Są dni, kiedy warto wstrzymać się od jedzenia czosnku i mieć przy sobie zapas 

miętówek  .  

Autorem pomysłu obchodów Dnia Pocałunku jest prawdopodobnie jedna z 

brytyjskich firm sprzedających abonament stomatologiczny   

 Idea spodobała się ONZ, które na początku lat 90, oficjalnie ustanowiło to całuśne 

święto. W pocałunkach drzemie wielka moc – można nimi wyrazić całą gamę 

uczuć m.in.: sympatię, wdzięczność, miłość. 

Ciekawostki: 

 Para z Tajlandii całowała się przez 58 godzin 35 minut i 58 sekund, ustanawiając rekord 

Guinnessa. 

 „The Kiss” z 1896 roku to pierwszy film, w którym pokazano całującą się parę. Opinia 

publiczna uznała to za skandal.  
www.echodnia.eu, www.kalbi.pl 

 

Wioletta Kania 2C 

http://www.echodnia.eu/
http://www.kalbi.pl/


POLECAM… 

   Nadszedł grudzień , a z nim kolejna recenzja książki.  

Na ten piękny zimowy miesiąc postanowiłam zrecenzować książkę pt: „Księga 

wyzwań Dasha i Lily” autorów Rachel Cohn i David’a Levithan’a . Ze smutkiem 

muszę przyznać, że książki do końca nie przeczytałam (za dużo nauki  ), dlatego 

będę musiała opierać się na opinii innych czytelników. Jedyne co mogę powiedzieć 

o tej książce to, że bardzo łatwo się ją czyta. Jest napisana przyjemną dla oka 

czcionką, a nie maczkiem, co mnie bardzo zadowala. Okładka też jest przepiękna –  

uważam, że w tym przypadku możemy ocenić książkę po okładce .  

Jak opowiadają o książce autorzy : „ Szesnastoletnia Lily zostawia czerwony notes 

pełen wyzwań na ulubionej półce w swojej ulubionej księgarni. Notatnik czeka na odpowiedniego 

chłopaka, który odważy się podjąć grę. Ciekawski, ironiczny, lekko cyniczny Dash nie boi się 

zagadek, a księga wyzwań staje się dla niego tak potrzebną odskocznią od codzienności. Dash i Lily 

urządzają podchody na wielką skalę – szukają notesu ( i siebie nawzajem ) po całym opanowanym 

świąteczną gorączką Manhattanie . Podczas gry zaczyna rodzić się uczucie…” 

Sądzę, że autorzy wystarczająco zachęcili do przeczytania ich powieści. Od siebie mogę powiedzieć, 

że gorąco polecam ją przeczytać . Choćby ze względu na nastrój świąteczny jaki wytwarza wokół 

osoby ją czytającej. Mnie zaciekawiła od pierwszych stron , co rzadko się zdarza. Dlatego tym bardziej 

polecam .      
Aleksandra Olszewska kl. 3C 

  

 

 

WARTO ZOBACZYĆ 
„Za niebieskimi drzwiami”  

Jest to najnowszy film przygodowy, trochę edukacyjny, 

wyreżyserowany przez Mariusza Paleja, który możemy 

oglądać na ekranach kin od 4 listopada, skierowany 

zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Jest to również ekranizacja 

bestsellerowej książki o tym samym tytule Marcina 

Szczygielskiego. Powstał on ze znaczącą współpracą Ewy 

Błaszczyk i jej Fundacji „Akogo”, którą wspomagamy 

kupując bilet na ten film. Fundacja ta, od lat wspiera dzieci pogrążone w śpiączce. Podobno ponad 

50% pacjentów, na pozór "bez kontaktu" w okresie śpiączki, może być w pełni świadomych, lecz 

znajdować się w pułapce własnego ciała, którym nie może sterować, kontrolować. Są oni tzw. 

więźniami bez możliwości ucieczki. Film ten, ma właśnie na celu przybliżenie tematu, dosyć trudnego, 

jakim jest śpiączka.   

Film, zabiera nas już na samym początku w bajkową, ekscytującą i niezwykłą podróż do świata 

magii, który znajduje się za tytułowymi niebieskimi drzwiami. Jest tam wszystko, co uwielbiają 

dzieciaki – kolorowe zwierzęta, ciekawi bohaterowie i tajemnicze potwory. Głównym bohaterem jest 

młody jedenastoletni Łukasz (Dominik Kowalczyk), z którym wyruszamy w świat fantastycznych, 

magicznych przygód. Cała historia zaczyna się w momencie gdy rodzina wyrusza na długo 

wyczekiwane wakacje i dochodzi do wypadku samochodowego, w którym ucierpiał Łukasz i jego 

mama (Magdalena Nieć). Chłopiec zapada w śpiączkę i zaczyna śnić… 

Moim zdaniem jest to dosyć fajny film, na pewno warto go obejrzeć. Wiele skomplikowanych 

wątków utrudniało jednak zrozumienie tej historii. Zdecydowanie zmusza do refleksji i zastanowienia 



się nad poruszonym w nim tematem. Poza tym grają w nim bardzo znani polscy aktorzy, niektórzy 

wymienieni już przeze mnie, np. Adam Ferency czy Michał Żebrowski. 

Ciekawostki.... Film kręcony był w Polsce: m.in. w Górach Stołowych, Jeleniej Górze czy w okolicy 

Nowej Rudy w 2014 roku.  

Katarzyna Mandes 3D 

KĄCIK FANA 
Grudniowo-filmowe rewelacje! 

Grudzień zawsze kojarzy nam się ze Świętami Bożego Narodzenia. W mediach społecznościowych 

zaczynają się one, gdy Coca-Cola wypuszcza swoją reklamę z czerwoną ciężarówką. A jakie są 

najczęściej oglądane, godne polecenia i jakże dobrze znane każdemu filmy, na ten czas w roku pełen 

śniegu? 

„Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku” 

 

Nie trzeba go przedstawiać. Oglądają go i młodzi, i więksi, niektórzy setny raz... 

Nigdy się nie nudzi! Chociaż doskonale wiadomo, że zaraz na głowie porywaczy 

pojawi się wiadro, albo w tym momencie podpalą się włosy rabusia, to i tak 

zawsze bawią nas te sceny do łez. Zaraz po reklamie Coca-Coli, ten film jest 

drugą produkcją otwierająca okres choinkowy…. choć w tym roku Polsat się 

troszkę pośpieszył, bo kto ubiera choinkę już w sierpniu? 

 

 

„Listy do M” 
 

Polska komedia, bardzo dobrze znana, ze wspaniałą obsadą i jakże świetnie dobraną 

muzyką. Nie może jej zabraknąć w polskiej telewizji podczas grudniowych Świąt. W 

zeszłym roku doczekaliśmy się drugiej części tego filmu. Bardzo gorąco polecam, 

zwłaszcza podczas ciepłych rodzinnych wieczorów, przy szklance gorącej czekolady. 

 

„To właśnie miłość” 
 

Chyba każdy kojarzy okładka wersji DVD tego filmu. Nie trzeba być koneserem, żeby ją 

znać. Gdy tylko pojawia się gdzieś ranking najlepszych filmów bożonarodzeniowych, nie 

może jej zabraknąć!  Po samym tytule nikt by się nie zorientował, że film może 

opowiadać o tematyce choinkowej. Występują tam głównie brytyjscy aktorzy, których na 

pewno kojarzy się z wielu innych pięciogwiazdkowych filmów, jak na przykład: Hugh 

Grant, Emma Thomson, Thomas Sangster, czy Bill Nighy. 

 

„Call me Claus” 
 

Troszkę mniej znana, ale kojarzona komedia. Polecam ją głównie ze względu na niosący ze 

sobą cudowny morał, by wierzyć w zmianę drugiego człowieka na lepsze, by zacząć 

zauważać otaczające nas cuda i widzieć w każdym człowieku dobro. Uważam, że jest to 

film godny polecenia, bo bez względu na wiek każdy się czegoś nauczy. 

 

„Opowieść Wigilijna” 

 

Jeżeli nie słyszeliście tego tytułu jako filmu, to jestem pewna, że kojarzycie go jako 

książkę. Jest wiele wersji tej adaptacji, ale ta, choć animowana, najbardziej przypadła 

mi do gustu. Pokazuje, jak bardzo człowiek potrafi się zmienić na lepsze. Nie tylko 

dzięki magii świąt, ale i dzięki nowym doświadczeniom, nie zawsze przyjemnym. 

 



Oto kilka filmów, które moim zdaniem idealnie odzwierciedlają charakter Świąt: ich ciepło, 

okazywanie dobra, poświęcenie czasu drugiemu człowiekowi.  

Miłego oglądania i …Wesołych filmowych Świąt!  

Julia Szymańska 2D 

  

 

NOWINKI TECHNOLOGICZNE  
 
Smartwatche to stosunkowo  nowy  produkt na  rynku elektronicznym. Można powiedzieć ,że są 

inteligentnymi zegarkami na  rękę lub po prostu miniaturowymi smartfonami, które zamiast w kieszeni 

– nosisz na nadgarstku. Ceny wahają się już od 150 złotych do nawet kilku tysięcy!  

Różne zegarki – różne funkcje. Podstawową funkcją jest udostępnianie komunikatów ze 

smartfona. Nie trzeba sięgać do kieszeni – wystarczy rzut oka na zegarek by sprawdzić kto do ciebie 

dzwoni, lub kto i co napisał w wiadomości SMS czy opublikował na „fejsie”. W większości modeli 

można zauważyć funkcje fitness, takie jak np. czujnik mierzący liczbę wykonanych kroków, który 

pozwoli nam na uzyskanie informacji o przebytym dystansie, czy liczbie spalonych kalorii.  

Smartwatche mogą być Super prezentem na gwiazdkę , lub po prostu bardzo przydatnym gadżetem . 

Oto  przykłady, moim zdaniem bardzo ciekawych „zegarków” : 

1. Goclever Chronos Connect 2 – posiada on  możliwość  wykonywania połączeń , 

odbierania wiadomości sms, korzystania z serwisów społecznościowych oraz funkcji fitness. 

Urządzenie te jest dobre, ponieważ za stosunkowo małą  cenę, bowiem 129 zł, otrzymujemy 

przyzwoitego Smartwatcha.     

2. Lenovo Moto 360 2nd. Gen – posiada on  akcelerometr, czujnik tętna, ekran 

odporny na zarysowania, kontrolę głosową, licznik kroków, ładowanie indukcyjne, 

oraz odporność na kurz i wodę. Smartwatch ten posiada nowoczesny design z 

połączeniem klasycznego zegarka. Cena takiego cudeńka waha się już od 999zł. Za tą 

cenę mamy naprawdę porządny sprzęt ! 

Źródło :Internet 

Tomasz Brożyński 2C 

KASIA I JEJ PRZEPISY 
 

Przepis na świąteczne pierniczki 

Składniki: 

1 kg mąki 

400 g prawdziwego miodu 

400 g cukru pudru 

250 g masła 

2 jaja 

2 łyżeczki sody (20g) 

2 szczypty soli 

6 czubatych łyżeczek przyprawy do pierników 

2 łyżki śmietany 

2 łyżeczki prawdziwego kakao 



Sposób przygotowania: 

Masło, miód i przyprawę do piernika lekko podgrzać (w garnku), ale nie gotować. Na stolnicy 

połączyć ze sobą podgrzaną masę z pozostałymi składnikami. Ciasto dobrze zagnieść, następnie 

włożyć do ostudzenia do lodówki na 2 godziny. Ciasto rozwałkować (nie za cienko, żeby pierniczki 

się nie spaliły), potem powycinać różne kształty. Piec około 10-15 minut. Po upieczeniu udekorować 

polewą, lukrem lub posypkami. 

P.S. Wypieki te najlepiej jest zrobić około 2-3 tygodni przed świętami, aby były dobre w smaku, 

jednak udekorować jest je dobrze na kilka dni przed świętami, żeby ozdoba była świeża. Pierniczki 

można także wykorzystać jako ozdoby choinkowe, wtedy trzeba przed upieczeniem zrobić w nich 

dziurki. 

Życzę smacznego! 

Katarzyna Witkowska 3C 

TO I OWO 

 

Polskie przysłowia ludowe na grudzień 
 

☼ Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu. 

☼  W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała. 

☼ Grudzień jaki, czerwiec taki. 

 

 

 PRZYSŁOWIA WIGILIJNE     
 

☼  Jakiś w Wigilię, takiś cały rok. 

☼  Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone,  

na Wielkanoc będą śniegiem przywalone.  

☼  Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze się zima długo 

powlecze. 

☼  Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie 

 
Tapetus.pl 

ŚWIĄTECZNE CIEKAWOSTKI 

 
W pierwszych wiekach naszej ery Boże Narodzenie obchodzono 6 stycznia. Główną 

przyczyną,   dla   której   zmieniono   datę   narodzin   Jezusa   było   to,   że   już   bardzo   dawno  

temu ludzie zauważyli, że dzień i noc nie trwają zawsze tyle samo czasu. Wszyscy wierzyli, że dni 

robią się coraz krótsze dlatego, że słońce jest żywą istotą i jak człowiek na starość, tak i ono robi się 

coraz słabsze. Obawiali się nawet, że słońce może umrzeć i nastanie ciemność. W dniu, w którym noc 

stawała się najdłuższa, czyli 24 grudnia rozpalano ogniska, aby wspomóc słońce. Dzień, w którym 

zaczyna przybywać dnia tj. 25 grudnia obchodzono uroczyście jako dzień   narodzin   nowego,   

młodego   słońca.   Święto   25   grudnia   było   bardzo   popularne   także wśród   pierwszych   

chrześcijan.   Dlatego   też,   aby   nie   odwracali   oni   swej   wiary   od   Boga, postanowiono 

przenieść na tę datę dzień narodzin Jezusa, a 6 stycznia obchodzić dzień Trzech Króli. 

 

Julia Szczepańska 3C 



ZDJĘCIA ZOSI     
 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosia Jędruszczak 3C 
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JEST TAKI DZIEŃ, 

BARDZO CIEPŁY, CHOĆ 

GRUDNIOWY… 

DZIEŃ, ZWYKŁY DZIEŃ, 

W KTÓRYM GASNĄ 

WSZYSTKIE SPORY… 
 


