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• Wieści z biblioteki. 
• Humor i rozrywka. 
 
 
  

Nic nie może 
być doskonałego. 
Radość, wesołość, 
dobro, ale i żal, 
i gniew, i bunt. 

Cymbał, kto chce, 
żeby zawsze było łatwo. 

Janusz Korczak 

Czas ucieka, wieczność czeka. 

 
 

Hymn szkoły 
 
Już na lekcję dzwonek woła. 
Spieszy mały, spieszy duży. 
Do nauki wzywa szkoła, 
By Ojczyźnie naszej służyć. 
 
 
Szkoło, jesteś naszym domem. 
Janusz Korczak twym patronem. 
On tak bardzo kochał dzieci. 
Przeżył z nimi każdy trud. 
Całe życie im poświęcił 
Z niego chcemy czerpać wzór. 
 
 
 

 
                  Aleksandra Krawczyk, Teresa Piechota 

         Numer  pandemiczny 
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Kiedy zjawiliśmy się we wrześniu w szkole, 

każdy miał nadzieję, że wszystko powoli wróci do 

normy. Jednak tak się nie stało. W połowie paź-

dziernika wróciliśmy, ale na zdalne nauczanie. 

Wszyscy stęskniliśmy się za sobą, za szkolnym ko-

rytarzem, koleżeńskimi spotkaniami na nim, za klasą 

z tablicą… 

Przed nami Boże Narodzenie, Nowy Rok. Ferie.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy 

Wam życzenia pięknych i niezapomnianych chwil w 

gronie rodzinnym. Świąt ciepłych w sercu, jaśnieją-

cych pierwszą gwiazdką. Cudownych, białych, pach-

nących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, 

pełnych radości i piękna, opromienionych blaskiem 

Gwiazdy Betlejemskiej. Niech przyniosą one radość 

i wzruszenie oraz wzajemną życzliwość, optymizm i 

spełnienie Waszych marzeń w nadchodzącym Nowym 

Roku.  

Wypoczywajcie bezpiecznie w czasie ferii. 

Wracajcie cali  i zdrowi. Mamy nadzieję, że już nie-

długo powrócimy do normalnych zajęć.  

                                 Redakcja 
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Wyjątkowe szkolne Jasełka 
W tym roku w okresie świątecznym 

mogliśmy nie tylko spotkać się z wychowawcami 
na wspólnym opłatku i kolędowaniu, ale również 
obejrzeć wyjątkowe Jasełka. Zostały one 
przygotowane przez panie Anetę Odziemczyk i 
Emilię Makaruk w formie krótkiego filmu, w 
którym anioł odwiedza naszą szkołę. 

 
Zdziwiony brakiem dzieci, po 

zdezynfekowaniu rąk i założeniu maseczki,  
odwiedza nasze sale, korytarze. Te jakże inne od 
tradycyjnych jasełka uświadamiają nam jak 
bardzo potrzebujemy siebie. Nauczyciele dzieci a 
dzieci nauczycieli i szkoły. W czasie oglądania 
filmu możemy wysłuchać jakże mądrych  życzeń 
składanych przez Dyrekcję i Nauczycieli przed 
szkolną choinką, na której zawieszane są ozdoby. 

 
Z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia Dyrekcja oraz Grono 
Pedagogiczne Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Garwolinie życzy 
Uczniom i Rodzicom zdrowych, radosnych i 
rodzinnych Świąt oraz wielu Łask Bożych w 
Nowym Roku 2020.           

           Dyrekcja Szkoły i Nauczyciele. 

          

Święta Bożego Narodzenia  
w plastycznej odsłonie 

Jak co roku najmłodsi uczniowie naszej 
szkoły przygotowali piękne prace plastyczne na  
wystawę bożonarodzeniową.  

 
 Celem wystawy było ukazanie piękna 

Bożego Narodzenia, zdolności plastycznych 
uczniów i umożliwienie prezentacji ich prac. Jest 
to świetna okazja, by podpatrzeć ciekawe 
pomysły kompozycje i zastosować je w 
udekorowaniu własnego domu. 

 
W oczekiwaniu na pojawienie się Gwiazdki 

uczniowie klas I-III, z nieocenioną pomocą 
rodziców,  stworzyli nastrojowe stroiki 
świąteczne, szopki i choinki.  
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Jak widać na zdjęciach, mamy wyjątkowe 

talenty plastyczne. Jest nadzieję, że w przyszłym 
roku będziemy mogli znów zobaczyć je na 
szkolnym korytarzu. Konkurs i wystawę 
przygotowali panie, Aneta Szydłowska, Monika 
Kondej, Katarzyna Baran i Samorządzik 
Szkolny.(red.) 

Święto Szkoły 
W dniu 09.12.2020 roku nasza szkoła 

świętowała czterdziestą trzecią rocznicę od kiedy 
uroczyście została oddana do użytku. Jest to 
szczególny rok, ze względu na sytuację w jakiej 
się wszyscy znaleźliśmy – od połowy października 
mamy zdalne nauczanie i tym samym obchody 
były inne – online. 

  Tego dnia nie mieliśmy zajęć 
dydaktycznych. Zamiast nich odbyły się zajęcia 
wychowawcze. Wychowawcy wraz z klasami 
łączyli się na platformie teams.  

Zajęcia zaczęliśmy od mszy świętej o 
godzinie 9:00, którą poprowadził ksiądz Leszek 
Gwardecki. W nabożeństwie został poruszony 

temat adwentu. Duszpasterz zwrócił uwagę na 
fakt oczekiwania na ważne dla każdego 
chrześcijanina wydarzenie jakim jest Narodzenie 
Pańskie.  

O 10:00, czyli na trzeciej godzinie 
lekcyjnej, oglądaliśmy film o historii naszej 
szkoły. Wzięły w nim udział Panie Dyrektorki  – 
Krystyna Antolak oraz Anna Piorun.  

Na kolejnej lekcji chętni mogli wziąć 
udział w quizie, który składał się 32 pytań na 
temat historii szkoły. W konkursie wzięło udział 
418 uczniów. Mieliśmy trzydzieści pięć minut na 
rozwiązanie testu. Po przesłaniu odpowiedzi, 
mogliśmy sprawdzić swoje wyniki i dowiedzieć się 
ile uzyskaliśmy punktów. Większość uczniów 
napisała go bardzo dobrze. 

Oto wyniki najlepszych, którzy uzyskali 
maksymalną ilość punktów: w klasach 0 - 
III  Alicja Piętka, Natasza Piętka, Alicja Woder, w 
klasach IV – VI Amelia Baran, Mikołaj 
Więsław, Paulina Brzozowska, w klasach VII – 
VIII, Jakub Brzozowski, Emil Maśniak, Nikodem 
Ozimek, Rafał Trzmielewski. 

O godzinie 11:30 rozpoczęło się kolejne 
spotkanie na platformie. Zadaniem klas było 
wspólne napisanie bajki. Polegało na tym, że od 
czwartych klasy rozpoczęliśmy pisanie bajki. 
Każda z klas w ustawionej kolejności miała za 
zadanie napisać kilka zdań na dowolny temat tak, 
aby kolejne klasy mogły dodać coś od siebie, 
tworząc w ten sposób jedną wspólną bajkę. 

Następnie obejrzeliśmy prezentację o 
Januszu Korczaku. Dowiedzieliśmy się między 
innymi o życiu i działalności patrona. Przytaczane 
były jego słowa o dzieciach i ich prawach. Na 
koniec wychowawcy wysłali nam linki do ruletek 
oraz krzyżówek, które chętnie rozwiązywaliśmy.  

Dzień ten był ciekawą alternatywą 
spędzenia czasu razem z klasą, Dyrekcją i 
naszymi koleżankami i kolegami i mogliśmy wiele 
się dowiedzieć na temat historii szkoły. 

Paulina Burno i Wiktoria Jura VIIIc 
 

Szkolne Święto Niepodległości 
Dzień 11 listopada to święto obchodzone 

w Polsce każdego roku. Tę datę upamiętniamy 
odzyskaniem niepodległości przez Polskę, 
wywieszając flagi na balkonach, ulicach, w 
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oknach i urzędach państwowych. Każdego roku 
w naszej szkole zbieraliśmy się na hali i w 
strojach galowych, gdy na zegarze wybiła 
godzina 11:11, stawaliśmy na baczność i 
śpiewaliśmy hymn Polski. 

 
              Tak świętowaliśmy rok temu. 

 W tym roku w naszej szkole to święto 
obchodziliśmy inaczej z powodu pandemii już 10 
listopada. Każdy z nas w swoim domu zalogował 
się na teams  i włączył mikrofon oraz kamerkę. O 
godzinie 11.11 przerwano zajęcia edukacyjne i na 
dany znak w galowym stroju wszyscy  odśpiewali 
hymn narodowy. Za patriotyczną postawę 
uczniowie otrzymali pozytywne uwagi. Dla 
każdego z nas było to coś innego, nowego. 

                               Oliwia Nakonieczna 

Dzień Chłopaka 
W dniu 30 września w naszej szkole odbył 

się Dzień Chłopaka.  

 
Tego dnia nasi koledzy tradycyjne 

otrzymują okolicznościowe podarki od „płci 
pięknej”, czyli dziewcząt.  

W tym roku były one bardzo 
urozmaicone. Chłopcy cieszyli się ze słodyczy, 

gumowych kaczek i skarbonek, kostek Rubika, 
kendama, plastikowych maczug i wielu innych 
pomysłowych prezentów. Można było skorzystać  
z „niepytajki”, jeśli się założyło krawat lub 
muchę. Ale to dotyczyło jedynie chłopców. 

 
Nie zdarzyło się, by któryś z nich był 

niezadowolony z otrzymanego prezentu.  
Tradycyjnie czekamy na Dzień Kobiet, 

kiedy to chłopcy zrewanżują się swoim klasowych 
koleżankom. 

  Laura Witak i Natalka Wielgosz 

Szkolna  ,,Strefa relaksu” 
  Na początku roku szkolnego uroczyście 
otworzono „Strefę relaksu”.  Przybyło wielu 
zaproszonych gości między innymi pani burmistrz 
Marzena Świeczak.  

 
Strefa relaksu jest idealnym miejscem do 

odpoczynku, czytania książek  i odprężenia się 
podczas przerw. Naszym zdaniem jest to świetny 
pomysł, a o jego wartości świadczyło to ,że dzieci 
chętnie z niej korzystały. Szkoda, że nie możemy 
tam być… 

                             Kajtek, Franek, Lopek 
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W dniu 27 listopada starsze klasy w 
naszej szkole miały zajęcia profilaktyczne 
z panią Danutą Kalinowską. Podczas spo-
tkania kółka dziennikarskiego padł po-
mysł zrobienia wywiadu z Panią Kalinow-
ską.  
SIUP Na jakim stanowisku Pani pracuje? 
Danuta Kalinowska Pełnię służbę w Wydziale 
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gar-
wolinie na stanowisku specjalisty, zajmuję się 
profilaktyką, prewencją kryminalną i niezgod-
nymi z prawem zachowaniami nieletnich zagro-
żonych demoralizacja. 

  
         Podczas spotkania z najmłodszymi. 
 
SIUP Co skłoniło Panią do podjęcia tej pracy? 
D.K. Z wykształcenia jestem nauczycielką języ-
ka polskiego, w szkole pracowałam przez trzy 
lata, jednak praca ta wydawała mi się mało 
dynamiczna i bardzo mozolna. Myślałam, że 
pracuję trochę jak Rzecki (bohater „Lalki” B. 
Prusa), cały dzień za kontuarem, przekładam 
księgi, dzienniki i zeszyty. Intuicyjnie czułam 
też, że wolę krótkoterminowe relacje z ludźmi, 
większą dynamikę i szerszą skalę zadań, gdyż 
to rozwija, podsuwa wyzwania i pozwala na 
rozwój.   
SIUP Ile lat Pani wykonuje swój zawód? 
D.K. Policjantką jestem od 22 lat.  
SIUP Jakie były początki w pracy? 
D.K. Na początku mojej służby zostałam skie-
rowana do wydziału kryminalnego, w którym 
prowadziłam postępowania przygotowawcze: 
dochodzenia i śledztwa. Pracę dochodzeniową 
wykonywałam przez 12 lat, prowadziłam różne 
postępowania, od wypadków drogowych, kra-
dzieży po przestępstwa na tle seksualnym i roz-
boje. Miałam ogromne szczęście, opiekę nad 

moją pracą sprawowali doświadczeni policjanci, 
który nie tylko wspierali mnie merytorycznie, 
ale również emocjonalnie, w trudnych zawodo-
wo momentach. Obecnie, od 9 lat, pracuję w 
wydziale prewencji i zajmuję się edukacja dzieci 
i młodzieży oraz innych grup społecznym np. 
seniorów.  
SIUP Jakie ma Pani odczucia po tylu latach 
pracy? 
D.K. Służbę w Policji pełnię ponad 20 lat, to 
czas kiedy można zdobyć gruntowne doświad-
czenie. Nadal myślę, że to bardzo ciekawa pra-
ca, że dzięki niej poznajemy modele zachowań 
ludzi, uwarunkowania ich zachowań i ogromną 
różnorodność. Dzięki dużemu doświadczeniu 
zawodowemu każdy policjant zdobywa umiejęt-
ności komunikacyjne, umiejętności oddziaływa-
nia psychologicznego, czy też techniki media-
cyjne mające na celu łagodzenie sporów i nie-
porozumień. Służba w Policji rozwija w kontek-
ście prawnym, społecznym i socjologiczny, a to 
bardzo cenne doświadczenia, można je przekła-
dać na lepsze funkcjonowanie w swoim życiu i 
w relacjach z innymi ludźmi.  
SIUP Na czym polega wykonywany przez Panią 
zawód? 
D.K. Praca w Policji wpływa na samopoczucie 
policjantów, buduje wiele różnych emocji. Na 
mnie najbardziej oddziaływały zdarzenia z ob-
szaru przemocy w rodzinie. Mam rodzinę, dwie 
córki. Kiedy jeździłam na interwencje związane 
z zachowaniami przemocowymi wobec najbliż-
szych, zawsze pozostawały we mnie negatywne 
emocje i myślałam o tym jaką krzywdę wyrzą-
dza się wówczas dzieciom i osobom wobec, 
których stosuje się przemoc. Ogromne wrażenie 
zawsze robią też zdarzenia drogowe, w tym 
wypadki, w których osoby doznają obrażeń cia-
ła lub ponoszą śmierć. Wielokrotnie po powro-
cie do domu trzeba zadbać o swoje samopoczu-
cie, rozładowanie złych emocji, aby sprawy 
zawodowe odłożyć na bok i zająć się rodzina. 
Moje sposoby na rozładowanie emocji to praca 
w ogrodzie, jazda rowerem, spacery z psem, a 
czasem bieganie. Zdarzają się też sytuacje bar-
dzo pozytywne, które budują policjantów jako 
ludzi. Miałam takie sytuacje kilkakrotnie. Poma-
gałam osobom doświadczającym przemocy, 
były to działania długoterminowe, wspierające i 
prowadzące kobiety do uniezależnienia i samo-
dzielności. Jedna z tych kobiet dziękując mi za 
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pomoc powiedziała, że pomogłam jej bardziej 
niż jej matka, a kolejna kiedy mnie spotyka 
mówi, że się za mnie modli, bo jest mi bardzo 
wdzięczna. Budujące jest również to, że kiedy 
komuś pomagamy i widzimy, że na skutek na-
szego wsparcia ludzie umacniają się, zaczynają 
sobie lepiej radzić i eliminują poważne proble-
my ze swojego życia, to my jako „pomagacze” 
również czerpiemy z takich sytuacji. Zwiększa-
my swoją pewność sienie i doświadczenie w 
obszarze zawodowym, ale też umacniamy się 
jako ludzie rozumiejąc, że potrafimy pomóc 
innym, że mamy swoją wartość i istotne umie-
jętności społeczne, sprawne. 
SIUP Czy według Pani jest to praca emocjo-
nalna? 

 Z seniorami na temat wyłudzeń na wnuczka. 
 
D.K. Po wielu latach służby w Policji wiem, że 
zawsze warto rozmawiać, że rozmowa polega 
na przekazywaniu i odbieraniu treści od roz-
mówcy, a umiejętność słuchania jest trudna. 
Wiem też, że nie warto buc agresywnym, nie 
można być przemocowym, nie opłaca się wcho-
dzić w konflikty. Bardzo mądrym sposobem na 
życie jest porozumiewanie się, kompromisy i 
takie postępowanie, które nie krzywdzi innych. 
Jestem również bardzo przekonana o tym, że 
kluczową rolę w życiu i w pracy stanowi aser-
tywność i umiejętność stawiania granic. 
SIUP Jakie ma Pani doświadczenie poprzez 
pracę? 
D.K. Zadania stawiane przed policjantami są 
bardzo różne, policjanci z wydziału kryminalne-
go maja za zadanie przeciwdziałać i zapobiegać 
przestępczości kryminalnej, ujawniać i zatrzy-
mywać sprawców przestępstw, zatrzymywać 
osoby poszukiwane. Ich zadania to szeroko 
rozumiana praca mająca na celu zwalczanie 

przestępstw. Służby ruchu drogowego mają 
przede wszystkim dbać o porządek i bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym, dyscyplinują kie-
rowców łamiących przepisy ruchu drogowego.  
SIUP Czy ma Pani jakieś zainteresowania po za 
pracą?  
D.K. Bardzo lubię swoją prace, lubię rozmawiać 
z ludźmi, pomagać im, dzielić się swoją wiedzą. 
Lubię nowe sytuacje zawodowe, które mobilizu-
ją mnie do ciągłego rozwoju. Lubię również 
wiedzieć, że komuś pomogłam i że dzięki temu 
jego życie jest bezpieczniejsze, stabilniejsze, 
czy lepsze. 
SIUP Czy lubi Pani swoją pracę? 
D.K. Poza pracą mam wiele zainteresowań. 
Jestem humanistka i człowiekiem kultury. Bar-
dzo lubię czytać, zdecydowanie faworyzuję 
współczesną literaturę polska, mogę tu wskazać 
takich autorów jak: Joanna Bator, Anna Dziwit-
Meller, Magdalena Tulli, Igor Brejdygant, Marek 
Hłasko. Bardzo lubię literaturę rosyjskojęzyczną 
i iberoamerykańską. Interesuje się wyznaniami, 
szczególnie lubię prawosławie, uwielbiam zapa-
chy cerkwi, śpiewy chórów cerkiewnych. Duże 
wrażenie robi na mnie tez kultura żydowską, a 
w szczególności literatura, muzyka i sztuki tea-
tralne. Jestem fanką filmu, szczególnie kina 
studyjnego, niszowego (polscy reżyserowie: 
Magdalena Piekorz, Joanna Kos-Krauze, Michał 
Szcerbic, Jan Kidawa Błoński; bliski jest mi Pe-
dro Almodovar). Bardzo lubię nasze garwoliń-
skie Kino Wilga, lubię też teatr. Bardzo lubię 
podróże, te dalekie i te bliskie, obowiązkowym 
punktem każdej wyprawy są miejsca modlitwy, 
cmentarze, muzea, targi i lokalne restauracje, w 
których jadają mieszkańcy danego kraju czy 
regionu. Uważam, że żeby poznać kraj trzeba 
porozmawiać z ludźmi w nim mieszkającymi, 
przyjrzeć się ich pracy, stylowi życia, spróbować 
ich kuchni, uczestniczyć w lokalnym nabożeń-
stwie i poznać zwyczaje grzebania zmarłych. 
SIUP: Co powiedziałaby Pani do siebie z prze-
szłości? 
D.K. Gdybym miała powiedzieć dawnej sobie 
coś z obecnego pułapu czasowego powiedziała-
bym tak: pamiętaj, jeśli coś robisz, angażuj się 
w to w 100 procentach, bo zawsze jest to droga 
do sukcesu i satysfakcji. 
SIUP: Serdecznie dziękujemy za rozmowę.  
                Aleksandra Kępka, Michał Szcześniak 
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SZKOLNY KONKURS  
PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY 

„PRZEZ FERIE Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY” 
Wszystkich chętnych uczniów zaprasza-

my do udziału w konkursie PRZEZ FERIE Z 
KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY. Mamy nadzieję, że 
będziecie się świetnie bawić podczas realizacji 

zadań konkursowych. 
 

Cele konkursu: 
propagowanie literatury 
polskiej i zagranicznej, 
odkrywanie bogactwa 
uniwersalnych wartości 
propagowanych w książ-
kach, kształtowanie umie-
jętności wyrażania wła-
snych doznań poprzez 
twórczość plastyczną i 
fotograficzną, prezento-
wanie twórczości dzieci i 
młodzieży, kształtowanie 
wrażliwości odbioru utwo-
rów literackich, rozbudza-

nie twórczości i kreatywności, rozwijanie indy-
widualnych zdolności plastycznych i 
fotograficznych, budzenie zainteresowania róż-
nymi technikami plastycznymi i fotograficznymi. 
Regulamin konkursu: 
1.Uczestnikiem Konkursu może być 
uczeń/uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Garwolinie. 
2.Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykona-
nie pracy na temat: „Mój ulubiony bohater 
książkowy”: 
A. kategoria „praca plastyczna”: technika do-
wolna − płaska, przestrzenna, z użyciem 
różnorodnych materiałów; format A3 lub A4; 
B. kategoria „fotografia”: zdjęcie Uczestnika 
Konkursu wystylizowanego na bohatera książ-
kowego− wywołane, wydrukowane lub 
przesłane na adres e-mail biblioteki. 
3.Praca ma być wykonana indywidualnie, osobi-
ście przez Uczestnika Konkursu. Na odwrocie 
pracy należy wpisać następujące dane: imię, 
nazwisko, klasa. 
4.Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną 
pracę w tej samej kategorii. 
5.Prace oceniane będą przez niezależne jury w 
dwóch kategoriach wiekowych kl. 1-3 i 4-8. 

6.Kryteria oceny: estetyka wykonania, pomy-
słowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, 
wykorzystanie różnorodnych technik. 
7.Prace należy dostarczyć do biblioteki lub prze-
słać na adres:bibliotekagarwolinpsp5@wp.pl( w 
temacie wpisując: Konkurs z książką) w termi-
nie do 25.01.2021 r. 

Dla laureatów konkursu przewidziane są 
nagrody niespodzianki. Udział w Konkursie jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych na potrzeby 
Konkursu. Organizatorami konkursu są: Graży-
na Wiałow i Urszula Jaskólska-Szeląg. 

Książka na święta… 
Opowieść Wigilijna autora Charles’a Dic-

kens’a jest to bardzo interesująca książka ,która 
opowiada o życiu starszego człowieka, Ebene-
zera Scrooga. Po raz pierwszy została wydana 
w 1843 roku. Wielokrotnie sfilmowana należy 
do klasyki literatury i jest naszą lekturą obo-
wiązkową. 

  Głównym bohaterem jest Ebenezer 
Scrogge zgorzkniały, skąpy, egoistyczny, samo-
lubny właściciel kantoru, dla którego liczą się 
tylko pieniądze. Jednak postać zmienia się tuż 
po wizycie trzech duchów, które uświadamiają 
mu jaka może go czekać kara po śmierci, jeśli 
się nie poprawi. Staje się miły, uprzejmy i ser-
deczny. Jak do tego dochodzi dowiecie się już z 
książki, którą Wam serdecznie polecam. 

                Wiktoria Nakonieczna 

         …i film na święta. 
Film pod tytułem „Kevin sam w domu” 

został wyreżyserowany przez Chrisa Columbu-
sa, a pojawił się w kinach w Stanach 
Zjednoczonych w 1990 roku. Mimo upływu tylu 
lat, pojawia się na antenie niemalże co roku w 
okresie Bożego Narodzenia.  

Główne role odegrali między innymi Ma-
caulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine 

mailto:bibliotekagarwolinpsp5@wp.pl
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O’Hara, John Heard, Gerry Bamman, Biellie Bird 
oraz Roberts Blossom. Film opowiada o rodzinie 
McCallisterów, która planuje polecieć do Paryża 
w okresie świąt Bożego Narodzenia.  Niestety 
najmłodszy w rodzinie Kevin pozostaje w domu 
i w tym momencie zaczynają się jego kłopoty z 
przestępcami. Film należy do klasyki, miał wiele 
powtórek w telewizji, szczególnie w Polsacie. 
Jest świetną rozrywką dla kogoś, kto go jeszcze 
nie widział. 

 
Bardzo polecam obejrzenie filmu, po-

nieważ jest idealny na zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia oraz ze względu na to, że 
Kevin mimo zagrożenia, które na niego czyhają, 
nie poddaje się i robi wszystko, by uratować 
siebie i swój dom. Polsat Film 24 grudnia. 
                                           Michał Szczęśniak  

Trzy kroki od siebie 
  Od dnia, kiedy pozostaliśmy w swoich 
domach, każdy z nas potrzebuje znaleźć sobie 
zajęcie i czynności, które mogłyby zabrać tro-
chę wolnego czasu. Cały dzień, siedząc przed 
komputerem, jesteśmy zmęczeni i aby móc 
oderwać się od tego nawet na chwilę powinny-
śmy się zrealaksować, napić w spokoju herbaty, 
ale jak wiemy, przychodzą takie dni, że czło-
wiek siedząc w domu, się smuci, nudzi. Wtedy 
mógłby znaleźć sobie jakieś zajęcie. Przeczytać 
ciekawą książkę, obejrzeć ulubiony film lub se-
rial, posłuchać muzyki, pobawić się ze swoim 
pupilem albo obejrzeć zdjęcia z przeszłości. 

 Po książkę ,,Trzy kroki od siebie’’ się-

gnęłam po obejrzeniu filmu, który bardzo mi się 
spodobał. Autorami powieści są,  Rachel Lippin-
cott, Mikki Daughtry oraz Tobias Iaconis. 

Opowiada o dwójce bohaterów, Stelli 
oraz Willu. Oboje są chorzy na mukowiscydozę. 
Jest to choroba, która wyniszcza płuca. Osoby, 
które są na nią chore, muszą zachować odle-
głość przynajmniej trzech kroków od siebie. 

  Na początku poznajemy historię choroby 
Stelli oraz jej przyjaciela Poa. Po jakimś czasie 
w szpitalu pojawia się nowy pacjent, Will , który 
oprócz mukowiscydozy, jest zakażony b-
cepacią. Gdyby zbliżył się do Stelli i ją zakaził, 
Stella mogłaby umrzeć. Okazuje się, że zaczy-
nają się sobie podobać, ale żadne z nich nie 
chce tego okazać. Po namowach Stelli, Will za-
czyna regularnie przyjmować lekarstwa. 
Spotykają się na wideo chacie. Okazuje się, że 
Stella będzie miała operację. Will wie, że Stella 
bardzo się boi, bo to będzie jej pierwsza bardzo 
ważna operacja. Dlatego postanawia być przy 
niej.  Umawiają się na randkę, a dzień po niej 
Will ma urodziny. W tajemnicy przed lekarzami, 
urządzają małe przyjęcie dla Willa. Po tym 
dziewczyna otrzymuje wiadomość o przeszcze-
pie płuc. Niestety w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, Stella wpada do rzeki… 

Jeżeli jesteście ciekawi jak zakończy się 

książka? Zachęcam do jej przeczytania, bądź 
obejrzenia filmu. Nie każdemu może się ona 
spodobać, ponieważ jest to dramat romantycz-
ny. Uważam, że to ciekawa propozycja na czas 
pandemii dla wszystkich nastolatków.  

Zuzanna Kucab  
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Krzyżówka numeru 
 

 
 

 
 

HUMOR 
Jasio odwiedził w domu chorego nauczyciela ma-

tematyki. Po powrocie pytają go:  
- I co? Jak z nim?  

- Niestety, bardzo źle. Jutro wraca do szkoły.  

 
 

Jakie ryby najbardziej lubią matematycy? 
- Sumy. 

 
 
-Wiesz tato, ten nasz nowy nauczyciel jest bardzo 

pobożny.  
-Dlaczego tak sądzisz? - pyta ojciec.  

-Bo jak słucha moich odpowiedzi to składa ręce i 
woła: "O Boże! O Boże!" 

 
Na biologii nauczycielka pyta ucznia: 
- Powiedz Jasiu, ile mucha ma nóg? 

- A nie ma pani przypadkiem innych zmartwień? 

 
 

 

 

- Jasiu, przyznaj się, kto ci odrabiał pracę domową? 
- Ja nie wiem proszę pani, bo już wtedy spałem.  

      

 
 

Siedzi kobieta w ciąży, a obok niej Jaś. W końcu 
Jaś nie wytrzymał i się pyta:  

- Co tam pani ma?  
- Dzidziusia.  

- A kocha go pani?  
- Tak.  

- To czemu pani go zjadła? 
 




