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SAMORZĄD UCZNIOWSKI W CZASIE PANEDMII 

Samorząd Uczniowski naszej szkoły stara się pracować aktywnie również podczas 

epidemii koronawirusa. Spotykamy się wirtualnie z Opiekunami Samorządu, omawiamy  

i planujemy nowe przedsięwzięcia. Niestety, wiele zaplanowanych działań musieliśmy 

przełożyć lub nawet z nich zrezygnować z powodu pandemii. Udało nam się zorganizować 

Szkolny Dzień Życzliwości (zdjęcia jednego z wyzwań, znajdziecie w tym numerze gazetki) oraz 

Mikołajki.  

Tak jak pewnie wszystkim brakuje nam spotkań z przyjaciółmi i nauczycielami, 

przekazywania wiedzy w tradycyjny sposób, zakupów w sklepiku, obiadów w stołówce,  

a nawet tęsknimy za hałasem na korytarzu szkolnym. Z niecierpliwością czekamy, aż 

zobaczymy się w szkole. 

Kolejny numer gazetki ukaże się tuż przed Świętami, chcielibyśmy więc skorzystać z 

okazji i złożyć całej szkolnej społeczności życzenia: 

niech te Święta będą wyjątkowe, niech urzeknie Was blask choinki, 

niech chwile z Rodziną będą wypełnione miłością i wzajemnym szacunkiem, spokojem,  

a przede wszystkim zdrowiem. 

Na nadchodzący Nowy Rok życzymy Wam spokoju i radości, samorealizacji i zadowolenia. 

Samorząd Uczniowski z Opiekunami 

 
https://archiwum.allegro.pl/oferta/pierniki-pierniczki-swiateczne-na-choinke-swieta-i7630712730.html 

 

  



 

Międzynarodowy Dzień Życzliwości 

20 listopada w naszej szkole był obchodzony Dzień Życzliwości, po raz pierwszy on-line. 

Hasło tegorocznej edycji ,,Dobre słowo – podaj dalej" zachęcało do dzielenia się dobrym 

słowem, posługiwania się pozytywnym komunikatem i doceniania siły płynącej z ich 

stosowania. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami podarowali wszystkim dobre słowa  

i zaprosili do życzliwego wyzwania, które składało się z kilku zadań. Jednym z nich było 

zrobienie sobie zdjęcia i podpisanie go miłym słowem. Oto efekty: 

 

 

PS. Kochani, pamiętajcie, aby być życzliwym nie tylko od święta… 

Ewa, 6d, Samorząd Uczniowski 

  



Zdalna praca w SU 

Wraz z przejściem szkoły na zdalne nauczanie również i praca Samorządu 

Uczniowskiego się zmieniła – wszystkie zebrania odbywają się online. Oczywiście, wiążą się  

z tym pewne trudności. Niestety, praca zdalna nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. 

Zauważyłam, że frekwencja na zebraniach jest nieco niższa niż wcześniej. Może to wynikać  

z kilku przyczyn. Zebrania odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych, gdy 

niektórzy przewodniczący mogą mieć zajęcia dodatkowe. Możliwe też, że nie każdy ma 

możliwość uczestnictwa z powodu braku sprzętu. Kolejnym problemem jest ograniczona 

możliwość naszych działań. Mamy wiele pomysłów na obchody różnych wydarzeń, ale  

z powodu zamknięcia szkół i nauki zdalnej nie wszystkie jesteśmy w stanie zrealizować. Jednak 

mimo wszelkich trudności robimy wszystko, co w naszej mocy, by umilić Wam trudny czas. 

Lena, 8c, Samorząd Uczniowski 

 

 

Ze specjalnymi bożonarodzeniowymi i noworocznymi pozdrowieniami  

od Pani Katarzyny Kopyś 

świąteczne słówka: 

Santa Claus – Mikołaj  

presents – prezenty 

sleigh – sanie 

cookies – ciastka 

reindeer – renifer 

angels – anioły 

Christmas Eve – wigilia 

Christmas tree – choinka 

 

świąteczne łamacze językowe:  

Seven Santas sang silly songs! 

How many deer would a reindeer reign if a reindeer could reign deer? 

  



świąteczny wiersz: 

I am a Little Reindeer 

I’m a little reindeer ready to fly, 

I pull Santa’s sleigh, 

up in the sky. 

Christmas is here, 

we can’t be late, 

All the children 

just can not wait! 

 

 

 

https://pl.freepik.com/premium-wektory/renifer-sanie-z-prezentami-akwarela-ilustracja-w-stylu-cartoon-boze-

narodzenie_11049421.htm#page=1&query=renifer%20sanie&position=16 

 

 

  



UWAGA! WAŻNA SPRAWA! 

Moje pomysły na zdrową kwarantannę 

  W tych trudnych czasach wielu ludzi będzie zmuszonych odbyć kwarantannę. Jako, że 
sama byłam „uwięziona” w domu przez kilka tygodni bez możliwości wyjścia na dwór, 
przedstawię wam moje pomysły na przetrwanie kwarantanny z czterema członkami rodziny  
i kotem w mieszkaniu. 

Znajdź nowe hobby! Może to być gotowanie, fotografia, jakiś sport – wszystko, co 
wymyślisz. To naprawdę pomoże ci zapomnieć chociaż na chwilę o wszystkich problemach  
i pandemii. Dzięki temu też czas będzie ci mijał szybciej. Ja na przykład od marca 2020 roku, 
czyli początku zdalnego nauczania, zaczęłam ćwiczyć jogę. Bardzo mi to pomogło odetchnąć  
i się zrelaksować. Człowiek w ciągu dnia powinien przynajmniej 30 minut być na świeżym 
powietrzu. A co, jeśli nie można wychodzić na dwór? Zadbaj o częste wietrzenia  
i przesiadywanie na balkonie.  

Ważne jest, żeby rozmawiać i utrzymywać kontakty ze znajomymi. Wideo czat, 
rozmowy przez telefon czy po prostu rozmowy na czacie będą dobrym rozwiązaniem. Ja 
podczas kwarantanny starałam się chociaż co drugi dzień rozmawiać przez telefon  
z przyjaciółmi. 

Lecz nie zawsze było tak kolorowo… Wiele razy ja i moja rodzina odczuwaliśmy stres  
i niepokój związany z całodobowym siedzeniem w domu i sytuacją na świecie. W takich 
chwilach najlepiej sobie dogodzić: obejrzeć ulubiony serial, zjeść coś słodkiego lub pograć  
w jakąś grę – zrobić to, co najbardziej sprawia nam przyjemność i się zrelaksować.  
       „Siedzenie” w domu jest bardzo trudne. Mogą zdarzać się zarówno kryzysy, jak i dobre 
chwile. Najważniejsze, żeby się nie denerwować i zachować spokój. 

 
Martyna, 8c 

 

 
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/relaks-w-domu-ilustrowany-pomysl-na-strone-docelowa_5538671.htm 

  



Plusy i minusy nauczania zdalnego 
 
Chyba każdy z nas przekonał się na własnej skórze, co oznacza pojęcie „nauczanie 

zdalne”. Pewnie pomyślicie teraz, że piszę ten artykuł bez potrzeby, ale to nie jest prawda! 
Otóż chciałabym pokazać wszystkie plusy i minusy zdalnego nauczania, a wy może zmienicie 
zdanie o obecnej sytuacji. Wybrałam formę opowiadania. Zapraszam do lektury! 

Mała Kasia nie do końca wiedziała, co się dzieje. Znosiła jeszcze to, że musi wkładać 
maseczkę, często myć ręce i nie spotykać się z dziadkami, ale zamknięcie jej ukochanej szkoły  
i praca przy urządzeniu, którego nie znała, to była przesada. Rozumiała, dlaczego i po co, ale  
i tak była zła. Mama Kasi, Pani Dobrzycka, nie wiedziała, co robić. Kasia nie chciała jej słuchać, 
uważała, że ta sytuacja jest okropna i nie ma żadnych dobrych stron.  

Pani Dobrzycka miała siostrę Andżelikę. Nie lubiła ona, gdy zwracano się do niej „pani”, 
„ciociu” itp., dlatego wszyscy nazywali ją po prostu Andżeliką. Córeczka Pani Dobrzyńskiej 
miała słabość do wspomnianej bohaterki, więc jej odwiedziny były ostatnią deską ratunku. 
Mama Kasi zadzwoniła do siostry: 

– Cześć, Andżeliko, gdzie teraz jesteś? 
– Hello, dawno do mnie nie dzwoniłaś. Jestem w Radziłówku, w hotelu ,,Merkury”,  

a co?  
 – Przyjedziesz do mnie? Bardzo Cię potrzebuję. W zasadzie nie do końca ja, bardziej 

Kasia. 
– Jutro będę. 
– Jak to? Przecież Radziłówek jest na drugim końcu Polski, a pociąg jedzie 10 godzin. 

Będziesz musiała zapłacić strasznie dużo za nocny przewóz i… 
– Sister, please. Dam radę, znasz mnie. 
Kobieta rozłączyła się. Na drugi dzień, tak jak obiecała, zjawiła się w domu naszych 

bohaterek. Była wesoła, uśmiechnięta i tryskała młodością, zupełne inaczej niż jej siostra, 
wiecznie zmęczona i ociężała. Gdy tylko Kasia zobaczyła swoją ciocię, od razu uśmiechnęła się, 
ale tak, żeby nikt nie zauważył. Ciocia oznajmiła, że zostaje tylko na godzinę, ale to zupełnie 
wystarczy. Usiadły w pokoju Kasi i Andżelika zaczęła swój wykład: 

– Kasieńko kochana, słyszałam, że jest ci okropnie źle z tą całą sytuacją, podobno nie 
dostrzegasz w niej ani jednego plusa. Postanowiłam pokazać Ci ten problem z innej strony.  
Najpierw obejrzyj ten filmik! 

Andżelika podała dziewczynce tablet. Filmik przedstawiał, czym jest pandemia  
i dlaczego nie chodzimy do szkoły. Po chwili ciocia odezwała się ponownie: 

– Teraz widzisz, że to nie są jakieś tam wymysły tylko poważna sprawa. 
– Tak, ale to jest cały czas poważna sprawa, bez ani jednego plusa – odpowiedziała 

Kasia. 
– Tak myślisz? Poczekaj… daj mi coś do pisania i kartkę. Szybciutko.  
Dziewczynka posłusznie przyniosła potrzebne rzeczy i zamieniła się w słuch. 
– Teraz coś ci pokażę – Andżelika, mówiąc to, podzieliła kartkę na dwie części. Na górze 

pierwszej narysowała plus, a na górze drugiej – minus. 
– Dobrze. Teraz zapiszemy sobie plusy i minusy nauczania zdalnego. Może zacznijmy 

od minusów. Po pierwsze, nie możemy spotykać się z przyjaciółmi. Po drugie, cały dzień 
siedzimy przed komputerem. Po trzecie, nasza nauka jest zależna od ,,humoru” naszego Wi-
Fi. Wystarczy już tych minusów! 

Teraz pomyślmy o plusach. Możemy wstawać później i dzięki temu jesteśmy bardziej 
wypoczęci. Po drugie, nie musimy nosić ciężkich plecaków do szkoły. Zaoszczędzamy także czas 



na dotarciu oraz powrocie ze szkoły. Chyba wystarczy? Teraz już widzisz, że ta sytuacja ma 
zarówno wiele minusów, jak i plusów.  

Kasia zrozumiała, że mimo iż sytuacja jest jej nie na rękę, to i tak trzeba ją przetrwać, 
bo tak jak wszystko – kiedyś minie.  

Pamiętajcie, że rozmowa z kimkolwiek z rodziny, przyjacielem/przyjaciółką może wam 
pomóc przetrwać ten dziwny czas. 

Karolina, 6a 
 
 
 

 
 

Maksymilian, 5b 
 
 
 

 
Recykling i upcykling 

 
Ludzie, głupi jesteście, myśląc wciąż o nowych ubraniach i rzeczach. My, tak zwane 

graty, rdzewiejemy na śmietniskach, pragnąc komuś z was pomóc, kogoś z was poznać. Nawet 
po dziesięciu latach służby, nagle nic dla was nie znaczymy! Teraz chyba rozumiecie dlaczego 
tak ubóstwiamy wszelkich graciarzy? Pieczemy, odkurzamy, tniemy i zmywamy tylko  
i wyłącznie dla was! Poznajcie kilka wzruszających historii pewnych gratów. 
  



Stary komputer, 5 lat od zniszczenia ekranu. 
– Dzień dobry. Jestem starym komputerem, mieszkałem u Pana Jonsona, Pani Jonsonowej 
 i małego Jonsona. Teraz jestem u babki Jonsonowej na strychu wraz z innymi gratami. Mały 
Jonson dostał mnie od taty, kiedy tamtemu się już znudziłem. Grał na mnie bardzo dużo, aż do 
pewnego smutnego dnia. Dzieciak urządził sobie na mnie 10 godzinowy maraton, a pech 
chciał, że chłopak w kółko przegrywał. Po pięciu godzinach przestawił mnie gwałtownie…  
Od tej pory mam rozbity ekran i już nigdy nikomu nie posłużę. Pewnie na zawsze zostanę  
na starym strychu babki Jonsonowej! 

Rajstopy, 2 lata od rozdarcia. 
– Witajcie! Jestem obecnie jedną z mieszkanek starej komody, do której nikt nie zaglądnął  
od dwóch lat. Nosiła mnie pewna bardzo bogata i piękna dziewczyna o imieniu Amber. Była 
blada jak papier, miała długie, czarne niczym smoła włosy, a oczy - istna magia - fiołkowe z 
wielkimi i równie czarnymi jak włosy rzęsami. Nosiła mnie tylko na wyjątkowe okazje i tylko 
do wyjątkowych sukienek. Często naciągała mnie na siebie z całej siły, ale nigdy nie miałam 
żadnych dziur, aż do pewnego dnia. Ten dzień to była studniówka… Dziewczyna upadła  
w tańcu i rozdarła mnie w dwóch miejscach. Wszyscy na sali się śmiali, a ona z płaczem 
wybiegła, a gdy dotarła do domu zerwała mnie z siebie, wsadziła do najciemniejszej szuflady 
komody i już nigdy mnie nie włożyła.  

Papierek po cukierku, 10 dni od porzucenia i rozdarcia. 
– Hejka, jestem papierek po cukierku. Kupił mnie jakiś brzydko pachnący i zmęczony Pan. 
Rozdarł mnie i od razu zostałem porzucony, a raczej rzucony na jezdnię, z której nikt mnie nie 
podniósł! Rozumiecie?! Minęło już 10 dni! 

Drodzy Ludzie,  
teraz widzicie, my, śmieci, graty i zepsute urządzenia, pragniemy recyklingu  

i upcyklingu. Dajcie nam drugie życie, bo czasami używacie nas jeden jedyny raz, a później 
leżymy na śmietnisku, niszcząc przy tym naszą piękną planetę!  

Pozdrawiamy i prosimy o drugie życie, 
wszelakie śmieci i graty 

UPCYKLING – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają 
nowe produkty (np. z zepsutej lodówki można zrobić szafkę). 

RECYKLING – forma przetwarzania wtórnego odpadów, która polega głównie  
na przetapianiu surowców na nowe (np. ze starej butelki zrobić nową). 

 
Karolina, 6a 
 

 
https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wyrzucasz-komputer-na-smietnik-zaplacisz-5-tys-zl-grzywny/ccpnbe9 

  

https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wyrzucasz-komputer-na-smietnik-zaplacisz-5-tys-zl-grzywny/ccpnbe9


ŚWIĘTA, ŚWIĘTA… 
 
Grudzień to czas świętowania. Kojarzy się z listami do Mikołaja, prezentami, ozdobami 

świątecznymi, przygotowaniem świąt Bożego Narodzenia, ale też pożegnaniem starego oraz 
witaniem Nowego Roku.  

W Polsce świętujemy Boże Narodzenie przez 3 dni. Najważniejszym dniem jest Wigilia 
– 24 grudnia. W ten dzień wspólnie z rodziną siadamy do stołu na uroczystą kolację. Przed 
kolacją dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Na wigilijnym stole zgodnie z tradycją 
powinno znajdować się 12 potraw. W mojej rodzinie jemy czerwony barszcz z uszkami, pierogi 
z kapustą i grzybami, pierogi ruskie (dla tych, co nie lubią kapusty ;)), ryby w różnej postaci, 
ciasta (serniki, makowce, pierniki i pierniczki). Moją ulubioną potrawą są pierogi. Po kolacji 
wszyscy czekamy na pierwsza gwiazdkę i Mikołaja, który przynosi prezenty. Śpiewamy również 
kolędy i cieszymy spotkaniem z całą rodziną. 

W całej Polsce świętuje się podobnie jak w mojej rodzinie. Zastanawiałam się jednak, 
jak święta wyglądają w innych krajach, dlatego postanowiłam porozmawiać na ten temat  
z kilkoma osobami. 

 
Hiszpania 
O hiszpańskich świętach rozmawiam z panią Pauliną – moją ulubioną nauczycielką 

hiszpańskiego, która mieszkała w Hiszpanii parę lat. 
E: Hola! Pani Paulino, proszę opowiedzieć, jak Hiszpanie spędzają Boże Narodzenie? 
P: Na stole wigilijnym powinny znaleźć się owoce morza i ryby. Dużą rolę odgrywają 

krewetki królewskie. Na deser jest migdałowy słodki Turron i Roscon de Reyes – czyli słodkie 
ciasto wypełnione bitą śmietaną z kandyzowanymi owocami. W środku deseru możemy 
znaleźć figurkę z małą zabawką lub fasolkę. Jeżeli znajdziesz zabawkę, to w przyszłym roku 
czeka cię szczęście, jeśli znajdziesz fasolkę, to w przyszłym roku musisz zapłacić za Roscon. 

E: A kto przynosi prezenty? 
P: W Hiszpanii nie ma Świętego Mikołaja. Ale 6 stycznia, czyli 12 dni po Wigilii, prezenty 

przynoszą Trzej Królowie – po hiszpańsku Reyes Magos. 
E: Czy zna Pani jeszcze inne tradycje świąteczne, których nie ma w Polsce? 
P: Z okazji Nowego Roku Hiszpanie trzymają w dłoni 12 winogron i muszą je wszystkie 

zjeść, aby zapewnić sobie szczęście na cały rok. 
E: Dziękuję za rozmowę – Wesołych Świąt – feliz navidad! 
 
 

 
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/recetas-postres-navidad-turron-de-coco-roscon-polvorones-de-almendra/19848 

  



Francja i Stany Zjednoczone 
O świętach we Francji i Stanach Zjednoczonych rozmawiam z moją ciocią Celiną. Ciocia 

i wujek mieszkają teraz w USA, wcześniej przez wiele lat mieszkali w Paryżu. 
E: Dzień dobry, Ciociu, opowiedz mi, proszę, jak świętuje się Boże Narodzenie  

we Francji? 
C: Jak pewnie wiecie, Francuzi uwielbiają jedzenie. Jednym z pytań, które się zadaje  

po powrocie z wakacji jest to: gdzie i co jedliście? Uroczysta kolacja jest 25.12. Tradycyjny 
posiłek to pasztet z gęsich albo kaczych wątróbek, indyk nadziewany kasztanami i owoce 
morza. Na deser obowiązkowa rolada w bardzo rożnych wersjach, najczęściej czekoladowa. 

E: Dowiedziałam się, że w Hiszpanii nie ma prezentów pod choinką. A jak to jest we 
Francji? 

C: Prezenty wręcza się w Boże Narodzenie, ale nie jest to takie szaleństwo, jak  
w Ameryce. Same prezenty, świąteczne dekoracje i choinka są skromne. Francuzi skupiają się 
przede wszystkim na jedzeniu. 

E: Jak się życzy „wesołych świąt” po francusku? 
C: Joyeux Noël! 
E: Czym różnią się święta w USA od tych we Francji? 
C: Święta w Stanach to szaleństwo. Domy są oświetlone od dachu po ogrodzenie. 

Choinki są stawiane już w listopadzie, po Święcie Dziękczynienia. To święto najbardziej 
przypomina naszą polską Wigilię, kiedy cała rodzina spotyka się przy jednym stole. 

E: Z filmów wiem, że Amerykanie raczej wierzą w Mikołaja :) 
C: Tak, dzieci 24.12 przed pójściem spać zostawiają dla Mikołaja ciastka i mleko. Rano, 

jeszcze w piżamach, wszyscy otwierają prezenty, które Mikołaj zostawił pod choinką. 
E: A co je się w święta? 
C: W Stanach na stole zazwyczaj pojawiają się indyk, kurczak, smażony głęboko 

camembert z sosem z żurawiny. Popularnym daniem głównym jest pieczona szynka. Jako 
dodatki na świątecznych stołach pojawiają się puree ze słodkich ziemniaków oraz chleb 
kukurydziany. Jako deser podaje się ciasto kokosowe, pekan pie lub placek ze słodkich 
ziemniaków. 

E: Dziękuję za rozmowę, Ciociu. Merry Christmas! 
A wszystkim Czytelnikom Gazetki Szczęśliwka, życzę radosnych świąt Bożego 

Narodzenia  i szczęśliwego Nowego Roku! 
 

Ewa, 6d 
 

 
http://www.blog.tbw.pl/tradycje-swiateczne-w-usa/ 



Święta – w polskim czy w amerykańskim stylu? 

Między tradycjami świątecznymi w Polsce i w Ameryce jest wiele różnic. Najbardziej 

widoczne są te związane z obchodzeniem Wigilii. W Polsce to właśnie z nią wiąże się 

największe bożonarodzeniowe świętowanie – uroczysta kolacja, odświętne stroje, składanie 

sobie życzeń, dzielenie się opłatkiem, kolędowanie  - tak wygląda wieczór 24 grudnia  

w większości polskich domów. Przed kolacją wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, skąd 

oczywiste jest, że co chwilę pojawiają się pytania typu: czy mieszkanie zostało już całkowicie 

wysprzątane? Czy prezenty przyniesione przez Mikołaja/Gwiazdora leżą pod choinką? Czy stół 

jest już nakryty? Ach i jeszcze wolne miejsce przy stole, musi oczywiście zostać przyszykowane.  

Podczas gdy polskie rodziny zmagają się, by wszystko było idealnie przygotowane przed 

wigilijną kolacją, Amerykanie czekają ze świętowaniem jeszcze jeden dzień. 25 grudnia, 

pierwszy dzień świąt minie im w rodzinnej atmosferze od świątecznego śniadania, które 

poprzedzi rozpakowanie prezentów nocą podrzuconych do świątecznych skarpet. 

Różnice są widoczne również w świątecznym jadłospisie. W Polsce tradycją jest 12 

potraw. Najważniejszą rolę odgrywa oczywiście ryba (najczęściej karp). Ważna jest również 

zupa – tutaj pole do popisu jest szerokie: tradycyjny, czerwony barszcz z uszkami, barszcz biały 

lub zupa grzybowa. Dopełnieniem polskiego, wigilijnego stołu są oczywiście pierogi, 

szczególnie te z kapustą i grzybami, a na koniec pyszne ciasta, pierniki i kompot z suszu. Stół 

w wydaniu amerykańskim prezentuje się zupełnie inaczej. Króluje pieczony indyk, któremu 

towarzyszą pieczone warzywa i zapiekana fasolka. Jak widać, w Ameryce jadłospis jest nieco 

skromniejszy, ale dania równie pyszne. A jaka jest wasza ulubiona świąteczna potrawa ? 

Lena, 7c 

Źródła: 
http://www.bialyorzel24.com/polonia-w-ameryce/art,707,roznice-miedzy-polskim-bozym-narodzeniem-a-
swietami-w-usa.html 
 

 
https://www.przewodnik-usa.pl/swieta-bozego-narodzenia-w-usa/ 

  

http://www.bialyorzel24.com/polonia-w-ameryce/art,707,roznice-miedzy-polskim-bozym-narodzeniem-a-swietami-w-usa.html
http://www.bialyorzel24.com/polonia-w-ameryce/art,707,roznice-miedzy-polskim-bozym-narodzeniem-a-swietami-w-usa.html


 

Tradycje świąteczne na świecie 

Meksyk 

Noche de rábanos, czyli noc rzodkiewek to zwyczaj z meksykańskiego miasta Oaxaca, łączący 

w sobie elementy folkloru i sztuki. Jest to festiwal na najpiękniejszą rzeźbę z rzodkiewek . 

Artyści uczestniczący w konkursie walczą o główną nagrodę, czyli 13 tys. peso (około 4,8 tys. 

zł). W 1879 roku burmistrz ustanowił tę atrakcję świętem. 

 

 

 

 

 

Japonia 

Świąteczny posiłek w KFC to tradycja panująca w Japonii, gdzie Boże Narodzenie  

dla większości ludzi nie jestem żadnym świętem religijnym, a jedynie zwyczajem znanym  

z telewizji. Czasem dochodzi do tego, że na słynny kubełek ze skrzydełkami kurczaka trzeba 

czekać nawet kilka godzin.  

Indie  

W Indiach naprawdę trudno jest zdobyć choinkę, w związku z tym tamtejsi chrześcijanie, 

których jest 25 milionów, muszą użyć swojej wyobraźni. Wielu z nich zakłada ozdoby 

świąteczne na drzewka bananowe lub manga. Nikt przecież nie powiedział, że świątecznym 

drzewkiem musi być choinka 😉.  

 

 

 

 

 

 

Austria 

Krampus to zły brat św. Mikołaja, którym straszy się niegrzeczne dzieci w Austrii. Wyglądem 

przypomina demona, który ponoć bije urwisy rózgą. Najwięcej można ich spotkać  

na austriackich ulicach 5 grudnia, w tzw. noc Krampusa. Ostrzegam, lepiej wtedy nie 

wychodzić z domu, jeżeli coś się przeskrobało.  

  



 

Czechy 

Poznanie przyszłości za pomocą wróżenia z butów? Taki zwyczaj cieszy się popularnością  

w Czechach. W wigilijny wieczór tamtejsze panny stają tyłem do drzwi wyjściowych i rzucają 

butem przez ramię. Jeżeli obuwie spadnie tyłem do drzwi, wtedy jego właścicielka przez 

kolejny rok pozostanie sama. Jeżeli przodem – wówczas będzie ją czekał ślub. 

 

 

Polska 

Polskie tradycje wydają się nam oczywiste, ale czy na pewno takie są? Okazuje się, że w 

większości krajów dzielenie się opłatkiem, składanie sobie nawzajem życzeń szczęścia  

i pomyślności, czy zostawienie jednego wolnego miejsca przy stole dla niespodziewanego 

gościa, to zwyczaje tak niezwykłe, jak dla nas choinka z bananów czy KFC zamiast uroczystej 

kolacji. Kto by pomyślał...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam was, abyście w ten przedświąteczny czas poszukali informacji na temat różnych 

śmiesznych, strasznych lub wymyślnych tradycji świątecznych w innych krajach. 

Zuzanna, 7c 

 

Źródła: 

https://ciekawe.interia.pl/newsy/news-dziwne-zwyczaje-swiateczne-z-calego-swiata,nId,2327687 

https://podroze.onet.pl/ciekawe/noc-rzodkiewek-w-oaxaca-w-meksyku/zd77jn1 

http://happyswieta.wp.pl/artykul/bombki-wsrod-bananow-swieta-w-roznych-zakatkach-swiata  
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foto.123rf.com; https://www.tajemnice-swiata.pl/zloty-most-w-wietnamie/ 

 

Święta to czas, kiedy spotykamy naszych Najbliższych, a także tych, których z racji 

codziennego zabiegania nie mamy okazji często widywać: dalszą rodzinę, mieszkających  

w odległych miejscach przyjaciół i znajomych. Właśnie w czasie Świąt, składając życzenia tym 

wszystkim osobom, zastanawiamy się, co nas łączy? Co nas do siebie zbliża? Dlaczego 

utrzymujemy ze sobą kontakt? A jeśli go utraciliśmy – czy i dlaczego moglibyśmy go odnowić?  

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zastanowić się nad kwestią relacji łączących  

ze sobą ludzi w czasie realizacji międzynarodowego projektu współpracy ze szkołą partnerską 

na Węgrzech. Podejmowane wspólnie przez uczniów polskich i węgierskich aktywności  

pod hasłem Mosty – ze względu na pandemię w tym roku głównie on-line – miały na celu 

refleksję nad tymi sferami, dzięki którym możemy się ze sobą spotkać i zaprzyjaźnić. W Gazetce 

Szczęśliwka przedstawiamy wybrane wypowiedzi uczniów naszej szkoły na temat ich 

doświadczeń z budowaniem „mostów międzyludzkich”.  

 

 
foto.123rf.com; https://www.tajemnice-swiata.pl/zloty-most-w-wietnamie/ 
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Co nas łączy? 

Mosty międzyludzkie oczami uczniów Szkoły Podstawowej nr 68  

we Wrocławiu 

 

Do polityków i nie tylko 

Człowieku, do czegoś ty dopuścił     

ciągle wojny 

o tak naprawdę głupie sprawy              

o rzeczy w których możliwy jest kompromis 

przez twój upór i dumę 

ludzie nieustannie tracą życie 

dlaczego po prostu nie możesz się pogodzić 

dlaczego po prostu nie możesz odpuścić 

wysłuchać drugiego człowieka 

zrozumieć 

współczuć 

wybaczyć 

tak proste a jednak wielu ludzi nadal tego nie rozumie 

nie umie 

nie chce 

Martyna, 8c 

 

Otwartość 

Pewnego razu, kiedy byłem we Francji, spacerowałem z rodziną ulicą Avenue des 

Champs. Weszliśmy do kawiarenki. Widziałem tam wielu turystów z całego świata, ale jeden  

z nich szczególnie mnie zaciekawił. Był to ciemnoskóry chłopiec o kręconych, ciemnych 

włosach i – co zaskakujące – niebieskich oczach. Spojrzeliśmy na siebie z zainteresowaniem. 

Byliśmy w tym samym wieku. Podszedłem do niego i spytałem o imię. Odpowiedział miło, że 

nazywa się Gilles. Ucieszyłem się, że będę miał pierwszego, „zagranicznego” przyjaciela. Dla 

żartu spytałem, czy wie, gdzie leży Polska i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu odpowiedział 

powoli: 



– Tak. Byłem na wymianie w polskiej szkole. Mam rodzinę w Polsce. 

Ucieszyłem się, że Gilles (tak miał na imię) bywa w mojej ojczyźnie i trochę zna język polski.  

Od tego czasu mam najlepszego kolegę, z którym gram w gry komputerowe. Gdy się 

spotykamy, gramy w piłkę.  

Paweł, 5a 

 

Twórczość 

Mam na imię Jakub. Jedną z moich pasji jest pisanie wierszy. Namówił mnie do tego 

dziadek, z którym początkowo nie miałem bliskich relacji. Opowiem wam, jak zbudowałem  

z nim most. Zaczęło się tak… 

Pojechałem kiedyś na konkurs literacki, w którym mój dziadek miał brać udział. Kiedy 

byliśmy już prawie na miejscu, zapytałem: 

– Na czym polega ten konkurs? Nigdy nie byłem na „zawodach literackich”. 

–  Uczestnicy prezentują swoje wiersze, a sędziowie je oceniają – odpowiedział dziadek. 

Ten dzień zapamiętałem na długo. Czas minął nam bardzo szybko. Czytanie poezji tak 

bardzo mi się spodobało, że gdy byliśmy już w domu, spytałem dziadka, czy mnie nauczy pisać 

wiersze. No i mnie nauczył. Moje teksty zostały nawet wydrukowane w antologii poetyckiej. 

Ważniejsze dla mnie było jednak to, że zacząłem bliżej poznawać mojego kochanego dziadka  

i budować z nim więź. 

Jakub, 5a 

 

Sport 

Mój daleki kuzyn cierpi na karłowatość. Bardzo lubi sport, a szczególnie siatkówkę, lecz 

jego wzrost nie pozwala mu uprawiać niektórych dyscyplin. Pewnego dnia pojechałam  

do niego z rodzicami. Wydawało mi się, że skoro jest niepełnosprawny, nie będziemy mieli  

o czym rozmawiać. Byłam w błędzie. Okazało się, że on, tak jak ja, lubi lody czekoladowe  

i Netflix, i że mamy wiele tematów do rozmowy. 

– Jak zaczęła się twoja choroba? – spytałam w końcu. 

– To było tak. Miałem 6 lat i zawsze lubiłem zabawy z piłką. Gdy okazało się, że nigdy więcej 

nie urosnę, moi rodzice byli załamani. Lecz ja się nie poddałem. Cały czas trenowałem 

siatkówkę i dzięki temu poznałem wielu kolegów. Na treningach spotkałem mojego 

najlepszego przyjaciela, który na początku, tak jak ty, myślał, że nie ma o czym ze mną 

rozmawiać. Na początku w szkole byłem wyśmiewany, lecz szybko dzieci przekonały się, że 

jestem taki jak one i zaakceptowały mnie.  

Zaniemówiłam. Wydało mi się okropne, że te dzieci oceniały jego charakter, nie znając go. 

Zdałam sobie jednak sprawę, że jestem taka sama. I muszę to zmienić. 



Od tamtego spotkania minął rok. Teraz przyjaźnię się z moim kuzynem i nawet trenuję 

siatkówkę. Jego historia nauczyła mnie, że warto „budować mosty” bez uprzedzeń  

ze wszystkimi ludźmi, bo może się okazać, że wbrew pozorom jesteśmy do siebie podobni  

i mamy wspólne zainteresowania. 

Julia, 6c 

 

Technologia 

Uważam, że gra Minecraft pomaga budować mosty między ludźmi. Jest ona używana 

w wielu szkołach do nauki programowania, chemii, fizyki i matematyki. Ma nawet swoją 

specjalną wersję dla szkół Minecraft Education Edition. Ostatnio jest też wykorzystywana  

do edukacji uchodźców o ich prawach i o pokoju. Władze miast używają jej, aby dowiedzieć 

się, co jest źle zbudowane i czego brakuje mieszkańcom.  

Minecraft jest bardzo pożyteczną i kreatywną grą. Dzięki niej poznałem mojego 

przyjaciela, Krzysia. W młodszych klasach często się kłóciliśmy, a teraz dzięki wspólnemu 

graniu lepiej się poznaliśmy. Bardzo się lubimy. Zaczęliśmy też chodzić razem do kina i dużo  

ze sobą rozmawiać.  

        Karol, 6c 

 

Tradycja 

Od kiedy pamiętam, toczyłem nieustanną walkę z moim starszym bratem. Z powodu 

złego stanu jego zdrowia niektóre rzeczy do niego nie docierały, co dla mnie było często 

denerwujące. Pewnego dnia jednak wszystko się zmieniło… Na moją Pierwszą Komunię Świętą 

dostałem w prezencie od znajomego księdza bardzo grubą książkę, która była komiksem.  

Po pewnym czasie postanowiłem ją przeczytać. Miałem wtedy osiem lat, więc zajęło mi to 

trochę czasu. Księga ta zawierała wiele ciekawych opowiadań o historii pewnego narodu, nad 

którym w „magiczny” sposób czuwał potężny „Opiekun”. W czasie, gdy czytałem tę 

„tajemniczą księgę”, wiele rzeczy zaczęło się zmieniać się na lepsze w moim życiu. Przede 

wszystkim przestałem kłócić się z bratem. Ta magia działa cały czas. Książkę przeczytałem 

wielokrotnie. W międzyczasie dowiedziałem się, że łączy ona ludzi od wieków i pozwala 

budować prawdziwe mosty między ludźmi. Połączyła mnie i mojego brata. Tą „magiczną 

księgą” jest Biblia. 

        Maksymilian, 5b 

 

Życzliwość 

Do naszej klasy dołączyła nowa uczennica, Łucja. Pochodziła z innego kraju, nie 

potrafiła poprawnie wymawiać polskich słów, co często wywoływało uśmiech, zwłaszcza  

na twarzach chłopców. Pewnego razu, gdy na lekcji kolejny raz zrobiła zabawny błąd, kilka 

osób spontanicznie się roześmiało… a Łucja się rozpłakała. Wtedy zrobiło mi się bardzo 



przykro, a osobom, które parsknęły śmiechem – wstyd. Pani nas skarciła, ale ja postanowiłam 

i tak coś z tym zrobić na przerwie.  

– No i jak wy się zachowujecie?! Co zrobiliście najlepszego? – krzyknęłam zdenerwowana 

 na kolegów. – Przestańcie natychmiast! 

– No dobra, masz rację – odpowiedział mi chór dziewcząt i chłopców zrezygnowanym głosem. 

– Przepraszamy. 

Wtedy spojrzałam na Łucję, która była tak radosna, jak jeszcze nigdy dotąd. Rzuciła mi się  

na szyję: 

– Dziękuję! – powiedziała cicho. 

– Nie ma za co. Zresztą powinnam wcześniej zareagować. Możemy zostać przyjaciółkami, jeśli 

zechcesz. 

– Taaak. Marzyłam, żeby mieć przyjaciółkę. 

I tak właśnie rozpoczęła się nasza przyjaźń.  

Ta sytuacja nauczyła mnie i całą moją klasę, że musimy sobie wzajemnie pomagać, być dla 

siebie życzliwi i że wszyscy powinni być traktowani jednakowo. 

Bianka, 6c 

 

Zabawa 

Wszystko zaczęło się od tego, że Michał pierwszy przyniósł kendamę. Później Gucio, 

Janek, Tymek i ja też ją sobie kupiliśmy. Każdy z nas ma inny kolor kulki i to nam się bardzo 

podoba. Wszyscy zaczęliśmy robić triki. Niektórzy lepiej, a niektórzy gorzej. Uczymy się  

od siebie nawzajem i codziennie każdy z nas poznaje nową sztuczkę. 

– Znasz taki trik? – zapytał pewnego dnia Janek. 

– Nie wiem, nigdy jeszcze nie próbowałem – odpowiedziałem. 

– Nie wychodzi mi! – westchnął Michał.  

– O! A mnie się udało za pierwszym razem – wykrzyknąłem. 

Wtedy przyszedł Tymek. 

– Ładną kendamę masz, Piotrek – powiedział. 

– Dzięki, ty też – odpowiedziałem. 

Moja kendama jest drewniana, kulka ma kolor pomarańczowy a sznurek - czarny. Uważam, że 

to ładna zabawka, ale trochę szybko się niszczy. Jest dla mnie ważna, bo dzięki niej bliżej 

poznałem moich kolegów z klasy i bardziej się z nimi zaprzyjaźniłem. 

Piotr, 6c  



Taniec 

Był koniec lata, pierwszy dzień szkoły. Mama wraz z siostrą zapisały mnie na zajęcia dodatkowe 

– tańce i skrzypce. Na skrzypcach było ciężko, lecz po pierwszym treningu tanecznym 

wiedziałam, że to jest to, co kocham. Byłam w pierwszej klasie, dlatego chodziłam  

do najmłodszej grupy. Po roku, gdy przeszłam do starszej drużyny, zobaczyłam Maję. Była ona 

bardzo utalentowana. Zachwyciłam się jej umiejętnościami.  

Przez kolejne trzy lata dążyłam do tego, żeby być taka jak Maja. Moja trenerka, Pani 

Iza, wpadła na pomysł, abym wzięła udział w zawodach jako solistka. Po moim solowym 

występie podeszła do mnie Maja. 

– Cześć! Jestem Maja. Widziałam Cię na zajęciach w młodszej grupie. 

– Tak, to ja. Cześć… – powiedziałam drżącym głosem. 

– Moja mama widziała, jak tańczyłaś i bardzo jej się spodobałaś. Chciałam zapytać, czy nie 

zechciałabyś przygotować ze mną duetu na zawody? 

– O tak! To świetny pomysł! – krzyknęłam uradowana. 

Kolejnego dnia zaczęły się nasze treningi. Po miesiącu poddałam się, bo nie nadążałam 

za Mają. Była lepsza ode mnie, nie potrafiłam jej dorównać. Załamałam się. Nie odbierałam  

od niej telefonów i nie dzwoniłam w wolnych chwilach. Nie chodziłam też na treningi.  

Po dwóch tygodniach w końcu odebrałam telefon. Wtedy powiedziała: 

– Cześć Hania, dlaczego nie przychodzisz na zajęcia? 

– Jestem załamana, nie dorastam ci do pięt – wyszeptałam z płaczem. 

– Nie możesz się poddać, bardzo się starałaś – powiedziała z przekonaniem. 

– Dobrze, niech ci będzie. 

– Do zobaczenia! Widzimy się jutro na zajęciach. 

– Tak. Pa pa – powiedziałam już z uśmiechem na twarzy. 

Teraz jesteśmy po pierwszych zawodach krajowych, zaprzyjaźniłyśmy się.  

Połączyła nas pasja do tańca.  

         Hania, 7c 

 

Harcerstwo 

To był ten dzień! Dzień, na który czekałem przez lata. Wreszcie mogłem wstąpić  

do harcerstwa! Pierwszy września 2017 roku. Pierwszy dzień roku harcerskiego. Na początku 

odbyła się msza Święta, a zaraz potem krąg obrzędowy. Zostałem wtedy przydzielony  

do zastępu Rysie. Tydzień później spotkaliśmy się na zbiórce zastępu, prowadzonej  

przez Emila. Emil był wyższy i starszy ode mnie. Był bardzo miły i uprzejmy. Dobrze się z nim 

czułem. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, dlaczego wstąpiliśmy do harcerstwa.  



– Ja – zacząłem – wstąpiłem, ponieważ zawsze o tym marzyłem i bardzo lubię survival. 

– Ja tak samo – odpowiedział. – Ale też dlatego, że lubię militaria. 

Okazało się, że mamy wiele wspólnych zainteresowań.  

Po pewnym czasie bardzo się zaprzyjaźniliśmy.  

         Grzegorz, 8c 

 

Miłość do zwierząt 

Od dawna marzyłam o psie. Chodziłam, prosiłam, czytałam o psach i rysowałam scenki 

z futrzastym czworonogiem w roli głównej. Tata podszedł do mojego marzenia z entuzjazmem, 

bo choć on sam nie miał psa, to jego ciocia miała wielkiego boksera. Kiedy tata był młody, 

chciał mieć czworonoga, ale ze względu na swój tryb życia, nie mógł. Jednak teraz, kiedy mamy 

większy dom, czas i pieniądze, pies miałby szansę dobrze się u nas poczuć. Owszem, mieliśmy 

już trzyletniego królika, ale wyczytałam, że jeżeli będzie się przyzwyczajać zwierzęta do siebie 

wystarczająco długo, pies nie zaatakuje królika. Tylko mama musiała jeszcze nad tym 

pomyśleć, ale, jak na mój gust, trwało to zbyt długo. Ale co to ma wspólnego z „mostami 

międzyludzkimi”?  

Jakieś trzy lub cztery lata temu do naszej kamienicy wprowadziła się rodzina z synem 

 i córką. Syn był młodszy ode mnie, a córka trochę starsza. Bardzo chciałam ją poznać. Nasze 

pierwsze spotkanie nie było jednak udane. Pewnego razu usłyszałam hałasy dochodzące zza 

drzwi. Gdy je otworzyłam, zobaczyłam Helę (tak miała na imię dziewczynka) wychylającą się 

przez barierkę i mówiącą do kogoś, chyba do jednego z jej rodziców. Popatrzyła na mnie, ale 

ja przez moją wrodzoną nieśmiałość nie odezwałam się. 

Jakiś czas później jej brat zaczął do nas przychodzić, żeby się pobawić. Trudno mi było 

powiedzieć, czy lubiłam te wizyty. Trochę mnie denerwowały, ale też podobało mi się, że jakieś 

małe dziecko lubi nasze zabawki. Kilka miesięcy później tata przyniósł wiadomość, że Hela 

będzie miała psa. Pękałam z zazdrości i jednocześnie cieszyłam się, że w naszej kamienicy 

będzie mieszkał kolejny pies. Kiedy tylko miałam okazję, wychodziłam z mieszkania, żeby go 

zobaczyć. Był to prześliczny, brązowo-biały, puchaty szczeniaczek shih-tzu. W końcu zdobyłam 

się na odwagę i poszłam zapytać Helę, czy mogłabym pójść na spacer z nią i z jej pieskiem. 

Ucieszyła się bardzo i zgodziła. Tak zaczęła się nasza przyjaźń. 

Marianna, 5a 

 

Przygoda 

Po zakończeniu roku szkolnego wraz z moimi przyjaciółmi pojechaliśmy na obóz. 

Mieszkaliśmy w środku lasu i spaliśmy w namiotach. Najgorzej było w nocy, bo każdy z nas 

musiał pełnić wartę. W końcu i my ją mieliśmy – była pierwsza w nocy i było bardzo ciemno. 

Gdybyśmy nie mieli latarek, to z pewnością rano liczylibyśmy siniaki po uderzeniach w drzewa. 

Bardzo baliśmy się chodzić za namioty, ponieważ myśleliśmy, że coś nas pożre. Na szczęście 



była z nami „Brygada”, która była nieustraszona. Kiedy ja i mój kolega Mateusz obgryzaliśmy 

paznokcie ze strachu, ona patrolowała teren.  

W końcu nadszedł ważny dzień – Turniej Świetlika, który polegał na tym, by dotrzeć  

do flagi i nie dać się złapać. Z moim kolegą Mateuszem wystartowaliśmy i pobiegliśmy w głąb 

lasu. Flaga znajdowała się na wzgórzu, 5 kilometrów od startu. Musieliśmy pokonać wiele 

przeszkód. Udało nam się, bo sobie pomagaliśmy. Choć było bardzo trudno i brudno,  

po godzinie dotarliśmy do mety. Nikogo tam nie było. Zastanawialiśmy się dlaczego. Okazało 

się, że byliśmy pierwsi. Czekaliśmy aż wszyscy dojdą do mety i tym czasie rozmawialiśmy.  

Po ogłoszeniu wyników cieszyliśmy się z wygranej. Został nam jeszcze jeden dzień pobytu  

na obozie, więc wykorzystaliśmy go najlepiej, jak mogliśmy. Pływaliśmy w jeziorze, graliśmy  

w rozmaite gry, a gdy przyszedł wieczór, było wielkie ognisko. Musieliśmy wracać, ale 

wiedzieliśmy, że nocne warty, konkurs, jezioro i gry zapamiętamy na długo. Dzięki temu 

obozowi moje więzi z Mateuszem bardzo się wzmocniły.  

 

         Alex, 8c 

 

 

 

 
https://victor-mochere.com/pl/best-quotes-on-friendship 

 

 

 

 

 

 

  



Mosty ludzi  

 

Mosty od dawna ludziom służyły 

i o lepszej pracy marzyły.  

 

Marzyły o tym, żeby ludzi łączyć 

i na tym swoją pracę skończyć. 

 

Aby człowiek ufał człowiekowi, 

tak jak zimą ufamy szalikowi. 

 

Mosty mogą być zniszczone, 

chociaż przez jedną stronę chcą być naprawione. 

 

Może się nawet taki most zawalić, 

bo będą w niego ogromnie napierać i walić. 

 

Więc o nasze mosty zawsze dbajmy, 

a drugiego człowieka, jak siebie samego, kochajmy. 

 

Karolina, 6a 

 

 

 

Mosty naszego miasta 

 

Przez Wrocław z wolna, 

W rozległej dolinie, 

Wiekowa i dostojna 

Rzeka Odra płynie. 

 

Rzeka najmłodsza nie jest, 

Jak to powiedziane było, 

I odpoczynku potrzebuje, 

Chce płynąć wolno i miło. 

 

Lecz mosty inne plany mają, 

Jak dzieci przy tej rzece, 

Wciąż głowy sobie zaprzątają 

I knują jak wywołać hecę. 

 



Rędziński chwali się, że duży, 

Zwierzyniecki płacze, że wiatr wieje, 

Milenijny, że się niebo chmurzy, 

A Trzebnicki chce się schować w knieje. 

 

Warszawski myśli, że jest ważny, 

Tumski, że piękny i powabny, 

Osobowicki zbyt poważny, 

No a Kleczkowski jest zabawny. 

 

Najmądrzejszy jest Sikorskiego, 

Widawski to łobuziak wielki, 

Jagiellońskie chcą grać w chowanego, 

Za to Pomorski woli bierki. 

 

Jak ja mam tutaj odpoczywać, 

Narzeka Odra wciąż zmęczona, 

Przestańcie wszystkie dokazywać, 

Już wieczór, do łóżka przyszła pora. 

 

Wrocław: sto mostów, milion uśmiechów. 

 

Iga, 4c 

 

 
https://pl.wikisource.org/wiki/Plik:Most_Grunwaldzki_-_późny_wieczór.jpg 

  



 

Mosty miłości 

 

Istnieją takie mosty, jak mosty miłości, gdzie ludzie przypinają kłódki, a kluczyki 

wrzucają do wody. Z czasem pod wpływem ciężaru mosty ważą za dużo i w każdej chwili mogą 

się zapaść. Z tego powodu co roku przychodzą fachowcy z wielkimi nożycami i odpinają kłódki.  

Zakochani od dawien dawna przypinali je na znak swojej miłości. Legendarny zwyczaj 

wieszania kłódek pochodzi z Florencji (miasto w środkowych Włoszech). Uczniowie szkoły 

Sanita in Costa w San Giorgio zbierali kłódki ze swoich szafek szkolnych i wieszali je  

z wyznaniami miłosnymi na Ponte Vecchio. Zwyczaj ten został spopularyzowany przez pisarza 

Federico Moccia w powieści Tylko ciebie chcę z 2006 roku.  

Prawdziwy most miłości znajduje się w serbskim miasteczku Vmjacka Banja. Tam  

za czasów I wojny światowej przesiadywała młoda dama, która bez pamięci zakochała się  

w pewnym żołnierzu. Każdej nocy para spotykała się na moście, ale niestety, kochanków 

rozdzieliła nie tylko wojna, lecz także Greczynka, która zawładnęła sercem żołnierza. 

Wspomniana wcześniej młoda dama nie przeżyła zawodu miłosnego, a dziewczęta  

z miasteczka zaczęły wpisywać imiona swoich amantów na kłódkach, aby uniknąć podobnego 

losu.  

Zwyczaj wieszania kłódek jako symbol wiecznej, nierozerwalnej miłości szybko stał się 

popularny w literaturze oraz kinematografii. Być może i wy w przyszłości powiesicie podobną 

kłódkę?  

Julia, 6a  

 

 
https://www.wroclaw.pl/most-tumski-do-remontu-znikna-klodki 

 

  



Z CYKLU: „I lektura szkolna może być inspirująca…” 

redakcja Gazetki Szczęśliwka przedstawia: 

wywiad z odtwórcą roli Felixa w filmie ,,Felix, Net i Nika” – Kamilem Klirem 

rozmawia Ewa Koronkiewicz 

 

Ewa: Kamil, chciałabym przeprowadzić z Tobą wywiad do gazetki szkolnej. Prywatnie jesteś 

moim kuzynem, a kilka lat temu zagrałeś w filmie, który powstał na podstawie książki, która 

jest obecnie moją lekturą. Wcieliłeś się w postać Felixa, który zaprasza swoich przyjaciół, Neta 

i Nikę, do domku nad morzem. Początkowo nic nadzwyczajnego się nie dzieje, lecz później 

przenosicie się w czasie i spotyka was wiele przygód. Czy możesz nam przybliżyć, jak wygląda 

praca w filmie, jak się do niego dostałeś, czy wielu chłopców starało się o tę rolę? 

  



Kamil: Oczywiście. Jest wiele rzeczy, o których Wam mogę opowiedzieć, bo to, co się widzi  

na ekranie, to jest efekt pracy nie tylko aktora, ale przede wszystkim współpracy  

i zaangażowania mnóstwa osób. Zajmują się one wszystkimi dodatkowymi rzeczami, bez 

których taki film nie mógłby być zrealizowany. Najwięcej pracy i najwięcej do powiedzenia ma 

reżyser, tuż za nim są kierownik planu, dźwiękowcy, kamerzyści. Bardzo pomocne i ważne są 

również osoby odpowiedzialne za wygląd aktora, czyli kostiumografowie i makijażyści.  

Z mojej perspektywy, nastoletniego chłopaka, który stał się odtwórcą jednej  

z głównych ról w filmie – bycie aktorem to bardzo, bardzo przyjemna praca, z racji tego, że nie 

ma się wielu obowiązków. Wszyscy się tobą zajmują, opiekują, podpowiadają, co robić. 

Czasem wydaje mi się, że trudniejszym zadaniem była dla mnie opieka nad młodszymi braćmi 

pod nieobecność rodziców.   

Pracę w filmie dostałem, wygrywając casting, który odbywał się we Wrocławiu. Brało 

w nim udział wielu nastolatków. Kolejny etap był już w Warszawie, to tam zdecydowano, że 

to właśnie ja zagram Felixa. Kierownik produkcji musiał zobaczyć, czy wybrane osoby do siebie 

pasują, czy będą potrafiły ze sobą współpracować.  

Ewa: Ile trwało kręcenie filmu? Jak łączyłeś pracę na planie filmowym ze szkołą? 

Kamil: Cały film udało się nagrać w dwa miesiące, ale to była ta część z grą aktorską. Praca nad 

efektami specjalnymi, których jest bardzo dużo w filmie, trwała prawie cały rok.  

Praktycznie wszystkie sceny do filmu udało nam się nakręcić w wakacje, dlatego bez problemu 

mogłem połączyć obowiązki szkolne z pracą na planie filmowym. 

Ewa: Jak Ci się współpracowało z pozostałymi aktorami?  

Kamil: Od początku wszyscy się polubiliśmy. Maciek, który grał Neta, miał z nas największe 

doświadczenie w tzw. branży, czasem podpowiadał nam, co i jak zrobić. Ja miałem kilka 

wcześniejszych doświadczeń w pracy przed kamerami, grałem w serialach, miałem na koncie 

kilka reklam. Najmniej doświadczeń filmowych miała Monika, która wcielała się w Nikę. Nie 

przeszkadzało to nikomu i wszyscy dobrze się bawiliśmy podczas pracy. 

Ewa: W filmie było wiele efektów specjalnych, czy wiesz, jak powstawały? 

Kamil: Efekty specjalne były kręcone w studio, nie widzieliśmy, jak są tworzone. Praca nad nimi 

zajęła ekipie więcej czasu niż nasze zdjęcia. 

Ewa: Czy polubiłeś chłopaka, którego grałeś? Czy miałeś podobne sytuacje, doświadczenia  

w swoim życiu?  

Kamil: Gdy film już powstał i go obejrzałem, to doszedłem do wniosku, że za bardzo 

próbowałem stworzyć Felixa z siebie. Wiele rozmów, doświadczeń, przygód łączyło mnie  

z Felixem, pewnie dlatego tak bardzo próbowałem zagrać je, odgrywając siebie... Więc ten 

Felix, którego widziałaś w kinie, to jestem w pewnym sensie ja. Felixowi, którego grałem, 

dałem swoje emocje, uczucia. Wyobrażałem sobie, co ja bym zrobił, będąc na jego miejscu. 

Ewa: Czy dzięki tej roli zyskałeś rozpoznawalność?  

Kamil: Tak, w większości były to bardzo miłe sytuacje i komunikaty. Na początku było ich tak 

wiele, że musiałem założyć swój fanpage. Niestety, zawsze znajdą się osoby, które swoje 



„nielubienie” wyrażają w sposób krzywdzący innych, obrażający. Nie było to fajne.  

Super, że teraz tak dużo mówi się o hejcie, o tym, jaki ma destrukcyjny wpływ na rozwój 

 i dalsze życie ludzi.  

Ewa: Co byś poradził moim koleżankom i kolegom, którzy chcieliby zagrać w filmie? 

Kamil: Nie bójcie się realizować swoich marzeń, szukajcie okazji, by je spełnić! Jeśli nie uda się 

Wam za pierwszym, drugim czy trzecim razem, to pewnie uda się za kolejnym. Nie 

przestawajcie marzyć, ciężko pracujcie i dbajcie o swój rozwój. To gwarantuje sukces!!! 

Ewa: Kamil, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żebym mogła z Tobą przeprowadzić wywiad. 

Życzę Ci dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym! 

 

 

 

 
https://culture.pl/pl/wydarzenie/mlodziezowy-hit-od-piatku-w-kinach; fot. Phoenix Film Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://culture.pl/pl/wydarzenie/mlodziezowy-hit-od-piatku-w-kinach


Witajcie w…. Baśnioborze 

 

Zaczęłam czytać w wieku sześciu lat, a jedną z moich pierwszych samodzielnie 

przeczytanych książek był pierwszy tom Baśnioboru. Opowieść napisał pisarz o pseudonimie 

Brandon Mull. Książka opowiada o rodzeństwie: roztropnej Kendrze oraz przemądrzałym 

Sethie. Kiedy rodzice dzieci wygrywają rejs, w którym bohaterowie nie mogą wziąć udziału, 

osobliwi dziadkowie Sorensonowie zgadzają się zaopiekować wnukami. Rodzeństwo szybko 

odkrywa, że las koło domu skrywa wiele mrocznych tajemnic, a niektórych z nich najlepiej nie 

odkrywać… Czy dzieci są gotowe na starcie ze starożytnym, uwięzionym przez wieki złem?  

Książka zauroczyła mnie dzięki wciągającej fabule i kreatywności, jaką wykazał autor, 

tworząc zaskakujący obraz magicznych zwierząt. 

Serdecznie polecam, o ile jesteście gotowi na walkę z mrokiem i na nieprzespane noce. 

Julia, 6c 

 

 

 

 

 

A na zakończenie kilka Waszych impresji plastycznych na temat lektur 

szkolnych: 

  



Chłopców z Placu Broni… 

 
Zuzanna, 7c 

 

 
Maria, 5b 

 



 
Marianna, 5a 

 

 

 
Antonina, 7c 

 

  



 
Julia, 5b 

  



Hobbita… 

 

 
Zofia, 7a 

 

 
Jagoda, 7c 

 

  



 
Jagoda, 7c 

 

 

 

 

 

Jerzego i tajnego klucza do Wszechświata oraz Katarynki… 

  



 

 
Michał, 5b 


