
Nr 4/2020/Grudzień

 

 

     Okres Świąt Bożego Narodzenia kojarzy się z rodziną, spokojem oraz 
zapachem cynamonu i piernika, wypatrywaniem pierwszej gwiazdki –symbolu 
gwiazdy betlejemskiej, dzieleniem się opłatkiem i wspólną kolacją wigilijną z 
pustym miejscem przy stole.  
    Wspólne śpiewanie kolęd, ubieranie choinki oraz wyczekiwanie prezentów 
dopełniają tradycję świąteczną, która to sięga swoimi korzeniami w głąb naszej 
wielowiekowej historii.  
   Ciesząc się z prezentów oraz smakując wigilijnych potraw, nie zapomnijmy o 
tym, co tworzy magiczną atmosferę tych dni - postarajmy się dostrzec zalety w 
każdym z nas, wybaczmy sobie nawzajem złe chwile i słowa, uśmiechajmy się do 
siebie, bądźmy razem.  
   Wesołych Świąt, dużo wytrwałości, szczerości, zrozumienia i zdrowia, 
szczególnie w okresie pandemii oraz szczęśliwego Nowego Roku 2021 
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Wesołych Świąt 



Parę słów o tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

      Obyczaje, poglądy, wierzenia są przekazywane z pokolenia na pokolenie, są 
treścią kultury, uznawaną przez daną zbiorowość za społecznie ważną dla jej 
współczesności i przyszłości. Zwłaszcza tradycje świąteczne, a w szczególności 
ta związana z Bożym Narodzeniem, są ważnym elementem życia mojego i wielu 
innych ludzi świata i to nie tylko chrześcijan. 

     Dla niektórych ważniejsze od religijnych przeżyć są piękne dekoracje w 
miastach, wolne dni od pracy oraz niższe ceny w sklepach, ale nie dla mnie... 

     W moim domu, odkąd tylko pamiętam, spędzamy święta wszyscy razem, 
jedząc wigilijne potrawy w oczekiwaniu na przybycie prezentów. W trakcie 
wieczerzy wysyłamy najpierw po jednej osobie, by sprawdziła czy coś pojawiło 
się pod iglastym drzewkiem. Oczywiście wcześniej ubieramy wspólnie choinkę, 
na początku miesiąca piszemy listy do Świętego Mikołaja, by podarował nam to 
czego chcemy. Wszystko to zbliża nas do siebie, wywołuje dobre nastroje i 
uczucia oraz wielkie poczucie wspólnoty z innymi ludźmi. 

                                                                                     Nataniel Staszkiewicz 3 
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Filmy na Święta 
Święta przed nami, czuć to nie tylko po zapachu wydostającym się z kuchni, ale również po 
reklamach i tematach znajdujących się w telewizji. Jednak po tych wielkich przygotowaniach 
zostaje również wiele czasu. Czemu go nie przeznaczyć na obejrzenie filmu bądź serialu? Oto 
kilka świetnych tytułów świątecznych, bez których Święta Bożego Narodzenia nie byłyby 
takie same.  

W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju (1989) 

Reżyseria: Jeremiah S. Chechik 

Film opowiada o losach rodziny Griswold’ów, których głowa domu Clark chce, by te Święta 
były idealne, lecz szczęście mu nie sprzyja i wpada w coraz większe tarapaty. Choć film ma 
już ponad 30 lat to nadal bawi swoją świąteczną prostotą. 

Listy do M. (2011) 

Reżyseria: MitjaOkorn 

Jeden z lepszych, jak nie najlepszy film świąteczny tych czasów. Opowiada historie dziejące 
się w czasie tych samych Świąt Bożego Narodzenia, czasem one są mniej lub bardziej ze sobą 
powiązane. W tym tytule zdarzają się sceny zabawne, jak i sceny, po których zdarza się 
uronić łzę. Sam film ukazuje różne spojrzenie na miłość, rodzinę, jak i związki. Polecam 
również sequele Listów do M., lecz nie są tak dobre jak pierwsza część.  



Grinch: Świąt nie będzie (2000) 

Film opowiada o losach tytułowego Grincha – zgorzkniałego potwora zielonego stworka, 
który próbuje zniszczyć Święta Bożego Narodzenia mieszkańcom pobliskiego miasteczka -
Ktosiowo. Na ratunek Świętom przychodzi jedna z mieszkanek osady – Cindy. Próbuje 
przeszkodzić Grinchowi w jego planach i sprawić, by on pokochał Święta.  

Kevin sam w domu (1990) 

Reżyseria: Chris Columbus 

Film, bez którego Święta nie byłyby takie same. Opowiada o losach ośmioletniego Kevina, 
który w wyniku zamieszania z powodu wyjazdu jego rodziny do Francji został sam w domu. 
Uradowany chłopiec robi, co chce. Beztroski czas mija w momencie, gdy dwójka 
włamywaczy próbuje obrabować domostwo. Główny bohater postanawia obronić dom przed 
złodziejami.  

A osobom, którym przejadły się filmy świąteczne polecam: 

Atak Tytanów (2013 -) 

Na podstawie: SHINGEKI NO KYOJIN (manga) 

Wytwórnia:Daume, Dentsu, Kodansha, MainichiBroadcasting System, Pony Canyon, 
Production I.G., Wit Studio, Mappa. 

Świat został zdziesiątkowany przez Tytanów – bezmyślnych potworów przypominających 
ludzi. Niedobitki chowają się w murach, myśląc, że przez konstrukcję nie przedostaną się 
potwory. Jednak ich swojskie życie mija wraz ze zniszczeniem muru Maria przez kolosalnego 
tytana. Jednymi z takich osób jest trójka głównych bohaterów – Mikasa, Eren oraz Armin. 
Postanawiają oni zaciągnąć się do dywizjonu szkoleniowego, który uczy kadetów 
posługiwaniem się broni zdolnej do zabijania potworów. Jakie przygody czekają na 
bohaterów? Czego dowiedzą się bohaterowie? Przekonajcie się sami. 

                                                                                                                                                                     Matusiak 

 

 

 

 

 

 

 

 



TO WPADA W UCHO 

                                                                     (wydanie 

świąteczne) 

Święta zbliżają się wielkimi krokami, 

zatem na ten czas przygotowałem 

zestawienie najpopularniejszych 

piosenek, by wczuć się w klimat Świąt. 

 

 

 

W top 10 najpopularniejszych 

zagranicznych piosenek świątecznych znajdują się tytuły takie jak: 

 Bing Crosby „White Christmas” 

 Frank Sinatra „Jingle Bells” 

 Bredna Lee „Rockin' Around the Christmas Tree” 

 Jose Feliciano „Feliz navidad” 

 John Lennon „Happy Xmas” 

 Wham! „Last Christmas” 

 Band Aid 1984 „Do they know it's Christmas” 

 Shakin' Stevens „Merry Christmas Everyone” 

 Chris Rea „Driving Home For Christmas” 

 Mariah Carey „All I Want For Christmas Is You” 

W top 10 najpopularniejszych polskich piosenek świątecznych znajdują się 

tytuły takie jak: 

 Edyta Górniak, Krzysztof Antkowiak ''Pada śnieg'' 

 Anna Szarmach, ''Coraz bliżej święta'' 

 Arka Noego ''Świeć, gwiazdeczko, świeć'' 

 De-Su ''Kto wie, czy za rogiem nie stoi Anioł z Bogiem'' 

 Blue Cafe ''Święta w nas'' 

 Pectus ''Kolęda dwóch serc'' 

 Katarzyna Skrzynecka ''Oszaleli Anieli'' 

 Andrzej Piaseczny, Seweryn Krajewski ''Wielkie świąteczne całowanie'' 

 Ryszard Rynkowski ''Dziś nadzieja rodzi się'' 

 Kayah ''Ding Dong'' 



Dla lubiących kolekcjonować płyty, tak jak ja, proponuję świąteczne nagrania: 
„The Christmas Present”, Robbie Williams 

 

„Harmonia Świąt”, Marcin Wyrostek 

 

 

„Święta bez granic 2019” 

 

„Kolędy Polskie”, Mazowsze 



 

„Jazz Christmas & The City” 

 

„Kolędy świata 2”, chór TGD i goście 

 

 

 „We Wish You A Merry Christmas” 



 

„Empik prezentuje: Best Christmas Hits. Volume 3” 

 

„Christmas”, Michael Buble 

 

Życzę wszystkim Wesołych Świąt oraz przyjemnego słuchania muzyki przy 

świątecznym stole �! 

                                                                                                                                                         Wiktor Hermanowski 2 Inr 

 

 



Trip to London 

You want to travel to London but don’t know what you can or want to see first? 
Well fortunately for you London has a lot to offer and today you will find out 
what’s the best about it! Out of all the reasons to visit London, the home of 
England’s monarchs since 10th century, is definitely its Royal heritage, visitors 
are inspired by the royal mystique, 
along with Grand residences like 
Buckingham Palace and royal parks 
being the enduring monuments to 
kings and queens who’ve shaped 
British history. 

 

 

 

 

 

 

 

One of the main attractions there are the must-do activities such as watching the 
iconic Changing of the Guard ceremony, and the viewing of the Crown Jewels at 
the Tower or London. Also visiting The Westminster Abbey, the site of 
coronations since 1066 that just makes you feel like a distinguished guest! Not 
to mention a royal wedding or two, who knows, maybe you could also be 
hearing the Great Bell of the striking clock at the north end of the Palace of 
Westminster, nicknamed as Big Ben, which was the largest and most accurate 
four-faced clock in the world in its times! 

 



One of the biggest historian’s treasure 
is “The British Museum” where you 
can have a one way route through the 
Museum dedicated to human history, 
art and culture. It documents the story 
of human culture from its beginnings 
to the present while also being the 
first public national museum in the 
world! Who would not want visit it? 

 

But perhaps you aren’t only looking for the historical places, well London’s got 
you covered on that also with it’s huge London Eye, or “The Millennium 
Wheel” gives you a view at the entire city from the height reaching over 135 
meters! If you’re not scared of heights then that’s the perfect ride for you, giving 
you the thrill of seeing everything from completely different and unique point of 
view! Although if don’t like big heights then you could perhaps take a River 
Thames boat tour that rides past historic pubs, eye-catching bridges, and 
landmarks like the medieval Tower of London. Options range from leisurely 
dinner cruises to action-packed speedboat rides, many of which travel between 
Westminster and Tower Bridge. A perfect choice to spend your time on indeed! 
Once the tour finishes you can also take a riverside walk on the Thames between 
London Bridge and Greenwich district that will tell you the city’s story from 
centuries past to the modern day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



After all the excitement and fun, it’s time to settle down and maybe get yourself 
a taste of London, and that’s where the Borough Market comes in, Built under 
railway arches, the Borough Market is London’s older food market. Explore the 
stalls offering artisanal cheese, meats and pastries, or sample global street 
snacks like Iraqi Fattoush and Caribbean jerk chicken. You can also take a brief 
visit at the busy pubs and restaurants at evening to suit yourself into the daily 

routine and feel like at home. 


