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WESOŁYCH ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA 

 



 

Święta Bożego Narodzenia – pierogi, barszcz, Mariah Carey      

i „Kevin sam w domu”, lecz czy to jest esencją świąt? 

     Święta Bożego Narodzenia, czyli ten jeden specjalny czas      

w roku, kiedy na dworze robi się biało (przynajmniej powinno), 

rodziny się zjeżdżają i wszyscy widujemy członków rodziny tak 

dobrze nam znanych, że rozmawiamy z nimi pierwszy raz               

w  życiu, przeżywamy mniej lub bardziej przyjemne rozmowy 

przy suto zastawionych stołach, potem tradycyjnie wszyscy 

razem oglądamy „Kevina samego w domu” oraz słuchamy kolęd 

czy też równie popularnych piosenek, takich jak „All I Want For 

Christmas” czy „Last Christmas”, lecz czy to jest ta tytułowa 

esencja świąt? 

     Dla małego chłopca, jakim byłem, esencję świąt tworzył 

obraz mamy i babci lepiących pierogi, smażących krokiety             

i gotujących barszcz czerwony z - jak zawsze - najlepszymi 

uszkami na świecie. Ten czas kojarzył mi się również z tatą 

rozplątującym lampki choinkowe, który - denerwując się - 

wypowiadał słowa znane każdemu Polakowi bardzo dobrze oraz 

z moimi braćmi, kłócącymi się o to, kto dostanie lepszy prezent. 

Naturalnie dom był wypełniony aromatem mandarynek, 

goździków, ciepłych pierniczków, dwunastu potraw oraz zapachem 

potu mojego taty, który męczył się z lampkami. Kolejnymi 

wspomnieniami związanymi z tym magicznym okresem jest 

oczywiście kolacja wigilijna, pójście do kościoła na pasterkę i -          

na końcu – otwieranie prezentów oraz tradycyjne oglądanie mojego 

ulubionego świątecznego filmu: „The Grinch” (nie, nie „Kevin sam      

w domu”, uważam go za całkowicie zbędny, nieśmieszny film).  



      

Nastał już grudzień, co oznacza, że zbliżają się święta Bożego 

Narodzenia w 2022 roku. Ostatnie dwa lata były dla każdego trudne, 

nieważne, czy te turbulencje były spowodowane pandemią, nauką 

zdalną, wojną, czy też zbierającą swoje żniwo w ostatnim czasie 

inflacją. Z jakimi refleksjami zostawiają mnie te dwa intensywne lata? 

Uważam, że ludzie powinni być dla siebie bardziej życzliwi, 

szczególnie w tym magicznym czasie, kiedy miejsce ma wiele 

zbiórek czy akcji charytatywnych, które niosą pomoc najbardziej 

potrzebującym. Powinien być to też czas spotkań z osobami, które 

kochamy. Spotykając się z nimi, dajmy im najcenniejszy prezent, jaki 

tylko da się podarować – nas samych i naszą ciepłą, niczym grzane 

wino, miłość. Patrząc na ilość filmów świątecznych, które powstały 

dotychczas, myślę, że odpowiednim zachowaniem byłoby pójście    

za ich przykładem (oczywiście nie wszystkich, nie wszystkie są 

dostatecznie dobre) i zaprzestanie martwienia się o prezent dla cioci 

Grażyny, o ilość potraw wigilijnych na stole czy o to, jak ubrać się    

do kościoła, „żeby ta Kowalska spod piątki miała być o co 

zazdrosna”. Naszą główną myślą powinno być, jak pomóc ludziom 

potrzebującym wsparcia, nie tylko tym wokół nas, lecz ludziom nam 

nieznanym. Dlatego przestańmy zaprzątać nasze głowy rzeczami 

ulotnymi i nietrwałymi, za to skupmy się na zjednoczeniu z ludźmi 

dookoła nas (krewni, których widzimy po raz pierwszy w życiu też 

zaliczają się do tych osób) i szerzeniu szczerej miłości, która tak 

rzadko spotykana w tych czasach staje się towarem deficytowym. To 

po moich szesnastu latach życia uważam za esencję świąt.ski,  

Maciej Piechociński, klasa 3c 



 

Reklamowe oblicza Świętego Mikołaja 

Kiedy wyobrażamy sobie Świętego Mikołaja, widzimy pulchnego 

człowieka z dużym nosem, siwą brodą i w czerwonym stroju obszytym 

białym puchem; niemłody już mężczyzna zazwyczaj targa ze sobą ciężki 

wór pełen prezentów lub jedzie (bądź lata nad dachami domów) saniami 

zaprzęgniętymi w renifery. Jak się jednak okazuje, wizerunek Świętego 

Mikołaja, który wszyscy znamy, upowszechnił się stosunkowo 

niedawno, a mianowicie w latach 30. XX wieku, co wiązało się z zimową 
kampanią reklamową Coca-Coli w Stanach Zjednoczonych (można         

o tym przeczytać w książce pt. „Historia reklamy” S. Pinas i M. Loiseau). 

Mało kto wie, że wcześniej Santa Claus, którego pierwowzór stanowił 

legendarny biskup Miry, niekoniecznie był przedstawiany w czerwonym 

stroju i czapce z pomponem. Zaobserwowałem to, przeglądając 

rodzinną kolekcję starych, co najmniej stuletnich pocztówek, na których 

Święty Mikołaj bywa ubrany w zieloną, różową, a nawet niebieską szatę. 

Co ciekawe, na niektórych z tych kart pocztowych jego środkiem 

transportu nie są sanie, lecz na przykład balon czy sterowiec, czyli statek 

powietrzny poprzedzający znane nam wszystkim samoloty (pojazd ten 

umożliwia unoszenie się i zrzucanie prezentów przez kominy, bez 

potrzeby wchodzenia do domów). Zatem można powiedzieć, że Święty 

Mikołaj w czerwono-białym stroju jest nie tylko twarzą Świąt Bożego 

Narodzenia, ale i Coca-Coli… 
 

 

    



  

 

 

Il. 1-4. Od lewej (strona poprzednia): reklama Coca-

Coli z 1931 – pierwsze przedstawienie Świętego 

Mikołaja autorstwa Haddona Sundbloma, który 

wywarł duży wpływ na kulturę masową (za: S. Pinas 

i M. Loiseau „Historia reklamy”, TASCHEN 2009, s, 

59); trzy pocztówki z rodzinnej kolekcji (pierwsze 

dekady XX w.).   

 

 

 

 

Jako dziecko, kiedy zbliżały się Święta Bożego Narodzenia, 

zawsze marzyłem, żeby pod choinką znaleźć plastikowe pistolety, figurki 

postaci z bajek oraz ulubione smakołyki. Chociaż moje upodobania          

z biegiem czasu uległy zmianie, to nadal w okresie świątecznym moją 

uwagę najbardziej przyciągają reklamy, w których pojawia się Święty 

Mikołaj lub przynajmniej choinka przystrojona w bombki i otoczona 

mnóstwem prezentów. Większość firm co roku do propagowania swoich 

produktów wykorzystuje te tradycyjne motywy bożonarodzeniowe, 

najwyraźniej licząc na to, że kojarzą się one nam wszystkim z czasem 

szczęśliwego dzieciństwa. Niektóre pomysły są dość zaskakujące              

i dowcipne. Na przykład reklama sklepu „Militaria.pl” ukazuje Świętego 

Mikołaja (a raczej mężczyznę za niego przebranego) z karabinem, 

bawiąc się jego tradycyjnym wizerunkiem (zob. środkowe zdjęcie). Jak 

się przekonałem, oglądając przywołaną wcześniej „Historię reklamy”, 

przekaz ten nawiązuje do znanych plakatów z pierwszych dziesięcioleci 

XX wieku, które miały na celu zachęcić młodych mężczyzn, żeby             

na ochotnika wstępowali do armii. Dawne hasło „A ty, już się 

zaciągnąłeś?” zostało tu zmienione na: „A ty, byłeś grzeczny?”. Autor 

reklamy nawiązuje do legendy, zgodnie z którą niegrzeczne dzieci 

dostają           od Świętego Mikołaja rózgi zamiast prezentów. W takim 

razie plakat  



 

 

sugeruje, że osoby grzeczne mogą sobie kupić karabin (na kulki ). 

Święty Mikołaj jest twarzą większości zimowych kampanii reklamowych.  

 

Nie tylko zachęca do kupowania prezentów, ale również do zakupu 

rzeczy, które tworzą świąteczny klimat. To właśnie reklamy każą nam 

sądzić, że oprócz zapachu choinki i czerwonego barszczu z uszkami, 

należy do nich także Coca-Cola.  

 

 

    

Il. 5-7. W środku – współczesna reklama czasopiśmiennicza, po bokach – stare plakaty 

propagandowe. 

 

 

Aleksander Jądrzyk, klasa 2a 

        



 

Wspomnienie – wprowadzenie stanu wojennego 

28 listopada, poniedziałek, godzina 22:30 

Słyszę, że mama woła mnie na kolację. Przy stole siedzi już 
zarówno moja siostra, nasza mama, jak i Dziadek, który 

przyjechał do nas parę dni temu. Trzy pokolenia wspólnie jedzą    

i rozmawiają o pracy, szkole i obowiązkach domowych. Ktoś 
mógłby powiedzieć, że każdy mówi o tym samym, a jednak te 

trzy punkty widzenia sprawiają, że są to trzy niezależne od siebie 

historie. Zainspirowana tymi myślami patrzę na Dziadka i pytam: 

- Dziadku, opowiesz mi o stanie wojennym? Jak to właściwie 

wyglądało z twojej perspektywy? 

- Czy ja ci już tego przypadkiem nie mówiłem..? - patrzy na mnie 

podejrzliwie, ale – jak to on – nie przejmuje się tym faktem 

zanadto i już po chwili z entuzjazmem zaczyna malować przede 

mną obraz Warszawy z czasów komunizmu. - Był to, zdaje się, 

grudzień 1981 roku. Mieszkaliśmy wtedy z twoją babcią Ewą      

w mieszkaniu w bloku na Kartaginy. Niedawno udało jej się 

zdobyć pracę w twoim przedszkolu na Placu Trzech Krzyży. - 

zwraca się tym samym do mojej mamy - A był to naprawdę 

szczęśliwy zbieg okoliczności, gdyż Ewa właśnie potrzebowała 

pracy, ty nie miałaś gdzie chodzić do przedszkola, a panie, które 

tam pracowały, powiedziały nam, że bez znajomości w kadrze 

albo w zarządzie, nie ma szans na zapisanie tam swojego 

dziecka. No, ale wracając do tematu, tego dnia Ewa, jak zwykle, 

wyszła wcześnie z domu, aby zdążyć na autobus, jednak już po 

chwili wraca z powrotem, zamykając za sobą drzwi. Zdziwieni 

pytamy się “Co się stało?”, ale ona tylko kręci głową z 

niedowierzaniem i mówi: “Stan wojenny wprowadzili, wojsko stoi 

na ulicach i łapie ludzi, nie wolno wychodzić na zewnątrz...”.  



 

- Ale co się właściwie zmieniło? Poza tym, że nie mogliście 

wychodzić po 22 z domu...? 

- No, na przykład w telewizji, nagle działał tylko jeden program, 

na którym obraz śnieżył lub na okrągło leciało przemówienie 

Jaruzelskiego, a wszyscy prezenterzy ubrani byli w mundury. 

Mówię “prezenterzy”, bo zniknęły wszystkie kobiety. Naprawdę, 

nie było ani jednej, telewizja została całkowicie opanowana przez 

mężczyzn. Komuniści odcięli również wszystkie możliwe drogi 

komunikacji ze światem zewnętrznym - odłączyli telefony (nawet 

sąsiadka z góry zbiegła, wołając do mnie “Adam! Telefon 

przestał działać!”) oraz zamknęli miasta, rozstawiając żołnierzy   

z karabinami na każdej potencjalnej drodze ucieczki i aby 

pozwolili ci przejechać, musiałeś pokazać im specjalną 

przepustkę.  

- I jak długo to trwało? 

- No, prawie dwa lata... Tak... od grudnia do lipca 1983... 

- To jak ty znosiłeś życie w ten sposób..?! Przecież ty nawet 

poruszać się normalnie nie mogłeś, jak stali ci żołnierze i 

zwykłych ludzi łapali prosto z ulicy... 

- Ja akurat miałem szczęście, bo niedługo po wprowadzeniu 

stanu wojennego wyjechałem z Warszawy pracować za granicą 

na jakiś czas. Wiem, że takie zaostrzone przepisy panowały tylko 

na samym początku i jakoś na wiosnę, może lato, komuniści 

trochę je złagodzili. A w międzyczasie chodziliśmy z kolegą       

na demonstracje na święto pracy, na 3 maja i jeszcze inne...  

Ale to już historia na inny wieczór.  

 

Zosia Krawczyk, klasa 3c 



 
Niespodziewany gość 
 

    Był mroźny, grudniowy poranek. Chłodne powietrze dostawało 

się przez okno do mojego pokoju. Spojrzałam w telefon. Już 24 

grudnia, znowu święta. Nienawidziłam świąt Bożego Narodzenia, 

tego jak cała rodzina spotyka się tylko po to, by zjeść razem 

posiłek i złożyć sobie życzenia. Przecież zamiast tego można 

wysłać SMS-a. Nie rozumiem, czym każdy się tak cieszy. 

    -Amelko, mogłabyś zejść na dół i pomóc mi z ostatnimi 

ciastami?- zawołała mama z kuchni. 

-Jasne, już idę - z wielką niechęcią wyczołgałam się z łóżka. 

    Mama wymyślała mi różne zajęcia w kuchni. Jak co roku 

próbowała obudzić we mnie świątecznego ducha, lecz nic mi nie 

sprawiało przyjemności. Krzątałam się po kuchni chwilę, a 

miałam wrażenie, że trwa to wieczność. 
    -Spójrz tylko za okno! - powiedziała wesoło mama - Jak ładnie 

pada śnieg! 

    Rzeczywiście, widok za oknem był niezwykły. Płatki śniegu 

opadały na drzewa i dachy sąsiednich budynków. Moje podwórko 

okrywał śnieżnobiały, delikatny puch. Przez chwilę stałam 

wpatrzona w ten piękny widok i zaraz poszłam się przebrać        
w odświętną sukienkę. 

    Cała rodzina przyjechała. Mama z babcią próbowały ugościć 
każdego jak najlepiej się dało. Ja musiałam siedzieć z 

najmłodszymi i zabawiać ich. Nagle rozległ się odgłos pukania  

do drzwi. 

-Kto to może być? - zdziwił się tata - Przecież każdy już dotarł. 

Podszedł do drzwi i już łapał za klamkę, gdy babcia powiedziała: 

-Może to moja najbliższa przyjaciółka. Co rok ją zapraszam, 

może tym razem znalazła dla nas chwilkę. Ja otworzę. - po  

wypowiedzeniu tych słów otworzyła drzwi.     

                                                                                                      



 

W wejściu stał zziębnięty mężczyzna w średnim wieku. Miał      

na sobie przemoknięte ubrania. Na jego ciemnych włosach 

pozostawały płatki śniegu, a jego nos był czerwony od zimna. 

Patrzył na babcię szklistymi, zielonymi oczami. 

    -Przepraszam, że przeszkadzam w tak ważnym dniu, ale... - 

zaczął mówić, lecz babcia mu przerwała. 

-Młodzieńcze, młodzieńcze! Nie gadaj takich bzdur! No, już 
wchodź do środka. 

    Mężczyzna wszedł do środka, a wszystkie pary oczu 

skierowały się ku niemu. Stał speszony, a wszyscy wokół czuli 

lekkie zaniepokojenie. Ja jednak wiedziałam, że w tym człowieku 

jest coś wyjątkowego. Babcia pokierowała go, żeby usiadł obok 

mnie. Mimo tego, że to był obcy człowiek, czułam, że mamy      

ze sobą wiele wspólnego. 

    To była pierwsza wigilia, odkąd pamiętam, na której czas mi 

błyskawicznie upłynął. Moja rodzina przyjęła nieznajomego 

bardzo ciepło i serdecznie. Gość dostał ciepły posiłek i suche 

ubrania. Wszyscy ze sobą rozmawiali i śmiali się. Mężczyzna 

opowiedział mi o tym, jak kiedyś ignorował swoją rodzinę, nie 

lubił spędzać z nią czasu, a w szczególności podczas świąt 

Bożego Narodzenia. Jednak pewnego dnia jego rodzinie 

przydarzył się nieszczęśliwy wypadek i wtedy zrozumiał, co 

stracił, jak bardzo zaniedbywał rodzinę. Zwierzył mi się, że żałuje 

swoich uczynków, że gdyby tylko mógł, to cofnąłby czas i spędził 

z nimi więcej chwil. W tamtym momencie zdałam sobie sprawę, 

że traktuję swoją rodzinę podobnie. Postanowiłam to zmienić. 
Towarzyszyłam bliskim przy śpiewaniu kolęd i otwieraniu 

prezentów. Razem z nimi wyczekiwałam pierwszej gwiazdki, nie 

siedziałam sama zamknięta w pokoju. 

Czuję wdzięczność. 

  

                                                            Karolina Roguska, klasa 1a 



 

                

 

                

 

 

 

 

 

UTWORY NAGRODZONE W SZKOLNYM KONKURSIE          
NA WIERSZ INSPIROWANY ADAMEM MICKIEWICZEM 

 

*** (Adam Mickiewicz, nasz Wieszcz Narodowy…) 

 

Adam Mickiewicz, nasz Wieszcz Narodowy, 

uzdolniony poeta, dramaturg romantyczny, 

wielki autorytet każdego Polaka, 

postać dobrze każdemu znana, 

stworzył dla nas utworów mnóstwo, 

traktowany przez swoich braci jak bóstwo. 

 

Pan Tadeusz jego autorstwa to epopeja narodowa każdemu znana, 

polska szlachta, pod rosyjskim zaborem trzymana, 

napisana, miała krzepić ducha rodaków, 

w walce o niepodległość dzielnych Polaków. 

 

Dziady tłumaczą nam przebieg dawnego obrzędu, 

we wsiach i miastach sprawowanego co roku, 

aby ulżyć nieboszczykom podczas wiecznego szwędu, 

by oni w pośmiertnym na świat przybyciu, 

nie zrobili krzywdy gospodarzom. 



 

Inwokacja miłością przepełniona, 

poruszająca wszystkie serca skruszone. 

Nikt przeżyć tego, co Mickiewicz, nie zdoła, 

jeśli ma duszę opustoszałą, 

brak miłości do Ojczyzny, 

wnętrze kamienne, bez namiętności ognistej. 

 

Oliwia Reda, klasa 1a 

 

 
Rys. Aleksander Cieplak, klasa 2b 



 

  

*** (Dziś jest święto naszej szkoły…) 

Dziś jest święto naszej szkoły, 

mówią o tym nawet dzięcioły. 

 

Naszym Patronem jest Adam Mickiewicz, 

wie o tym każdy, w tym sam Henryk Sienkiewicz. 

 

Niezmiernie kochamy tego poetę, 

a jego rymy wysyłają nas na inną planetę. 

 

Wielbimy go za każde dzieło, 

to przecież od Niego wszystko się zaczęło. 

 

Jego wiersze miłosne budzą w nas troskę, 

i już wiemy, kiedy na polskim napisać samogłoskę. 

 

Dziady, Sonety krymskie czy Oda do młodości, 

przyjmujemy je jak swoich gości. 

 

Pan Tadeusz to wspaniała lektura, 

razem z nią niestraszna nam nawet matura. 

 

Niestety, cudowny dwór w Soplicowie 

nie dorówna piękności naszej szkole w Piastowie. 

 

A muzycznego talentu uczniów naszej szkoły, 

nie przebije nawet chór w Dziadach przedstawiony. 

 

                                                                           Klasa Id 

 

 

 



 

 

 

         Adam Mickiewicz  

 

Adam Mickiewicz, jeden z nielicznych, wielkich poetów 

romantycznych. 

Litwa była jego krajem i Ojczyzną. 

Tęsknotę swoją opisywał z serca blizną.  

 

Wybitny Polak, wieszcz wspaniały, przepiękne dzieła nam 

pozostawił. 

Pan Tadeusz i Dziady, 

to z tych utworów jest najbardziej znany. 

 

Jego wiersze, Jego ody zna już każdy uczeń młody.  

Pisał poematy, Romanse i Ballady, 

pisał o miłości, o tym czym są zdrady.  

 

Walczył piórem i modlitwą do Boga, 

bo z tęsknoty usłana była jego twórcza droga. 

I nasze Liceum z tego słynie, 

że Adam Mickiewicz w Piastowie żyje. 

 
 

                                                                    Klasa 3a 

 



POLECAMY: 

Magia Świąt 
Ekranizacja kultowej powieści Dickensa to przyjemność dla koneserów 

filmów. Mając na uwadze arsenał wcześniejszych adaptacji, David Jones 

reżyserując „Opowieść Wigilijną” w 1999 roku, chciał wykazać się 

innowacyjnością, korzystając przy tym z najnowszych dostępnych w latach 90. 

technologii. 

Opowieść o Ebenezerze Scrooge’u (Patrick Stewart) i jego 

niesamowitej przemianie w czasie jednych z najważniejszych świąt – Wigilii 

Bożego Narodzenia. On sam był człowiekiem bezdusznym, nielubiącym ludzi 

sknerą - co będzie miało potwierdzenie w dalszych scenach filmu – przegonił 

kijem małego kolędnika zbierającego datki, nie wpłacił też darowizny                 

na potrzebujących, oznajmiając przy tym, że los tych ludzi wcale go nie 

obchodzi. Już w pierwszych ujęciach ukazuje się naszym oczom XIX- wieczny 

Londyn. Przez realizm scenerii widz może się poczuć jakby sam był jednym      

z bohaterów filmu. Każdy dom, każda uliczka, zakład pracy jest wiernie 

odtworzony przez scenografów, wygląda jak z tamtej epoki. Kostiumy postaci 

wiernie odzwierciedlały modę XIX- wiecznego Londynu. Efekty specjalne – 

może dla niektórych przestarzałe – jak na tamte czasy były bardzo 

zaawansowane, podobały mi się, pasowały do przedstawionej historii, nie były 

przesadzone. Jedynym minusem była gorsza jakość obrazu, która równie dobrze 

mogła być spowodowana słabym łączem internetowym. Postaci, zazwyczaj 

budzące sympatię (oczywiście nie Scrooge, przynajmniej nie kiedy poznajemy 

go po raz pierwszy ;P), ciekawe, z którymi można byłoby się utożsamić              

(na przykład z głównym bohaterem). Nie możemy zapomnieć o doskonałej grze 

aktorów, przejmująca, bardzo realistyczna – to jej główne cechy. Aktorzy nie 

grali sztucznie, emocje pokazywali fenomenalnie. Akcję przeżywamy razem     

z Ebenezerem, wzruszamy się razem z nim, dowiadując o losie małego Tima, 

synka Cratchita – jego wiernego pracownika. 

„Opowieść Wigilijna” to produkcja warta obejrzenia – szczególnie        

w okresie zbliżających się świąt. Nominowanie w 2000 roku do nagrody Emmy 

w kategorii najlepszych zdjęć wskazuje na ogromy sukces filmu. Obraz ukazuje 

nam bardzo ważne przesłanie, że nawet najbardziej zgorzkniały człowiek może 

się zmienić nie do poznania. Jak potoczyła się historia, możecie przekonać się 

sami, oglądając sztukę kinematografii, do czego gorąco zachęcam ;). 

                                                                  Oliwia Reda, klasa Ia 



 

23.09.2022 r. po długim oczekiwaniu na ekrany kin w końcu zawitał 

film ,,Don’t Worry Darling”, thriller w reżyserii Olivii Wilde. Jest to 

historia życia zbyt idealnego małżeństwa, Alice i Jacka Chambersów. 

Główni bohaterowie żyją na przedmieściach amerykańskiego 

miasteczka - Victory - w stanie California. Z pozoru stanowią 

szczęśliwe i pełne miłości małżeństwo, gdy jednak Alice nie 

otrzymuje odpowiedzi na swoje pytania, postanawia sama odkryć, 
czym tak naprawdę zajmuje się jej mąż oraz jak wygląda prawdziwe 

życie poza miasteczkiem. Fabuła toczy się bardzo szybko                         

i dynamicznie, dużo się dzieje, z każdą chwilą odbiorca dowiaduje się 

nowych rzeczy. Aktorstwo Florence Pugh               i Harrego Stylesa 

jest na niesamowicie wysokim poziomie. Muzyka wprawia nas              

w mroczny i tajemniczy nastrój, a klimat filmu trzyma odbiorcę cały 

czas w napięciu. Punkt kulminacyjny był nieprzewidywalny,                    

a zakończenie zaskakujące. Chętnie obejrzałabym drugą część               
i zobaczyła, co stało się dalej. W mojej opinii film jest naprawdę dobry 

i warty obejrzenia, od listopada znajduje się on    na platformie HBO 

Max. 

 

                                                                    Julia Grunwald, klasa 2a 

 

Kto uratuje święta? - serial ,,Hawkeye” 
 

Marvel Studios od lat jest liderem wśród twórców kina 

superbohaterskiego . Kwestią czasu było więc powiększenie ich 

oferty o seriale. ,,Hawkeye” to nowa produkcja świąteczna, będąca 

czwartym serialem 4 fazy MCU, śledząca dalsze losy Clinta Bartona 

(w tej roli powraca Jeremy Renner) oraz wprowadzająca nową 

postać do uniwersum - Kate Bishop (Hailee Steinfield) . Reżyserem 

jest Rhys Thomas.  

 

Serial zaczyna się retrospekcją - widzowie ponownie znajdują się    

w 2012 r. w Nowym Jorku, gdzie trwa bitwa nowo powstałej drużyny 



Avengers przeciwko przybyszom z kosmosu. Jest to nie tylko jeden 

z najważniejszych momentów dla całego uniwersum, lecz również 
dla głównej bohaterki Kate. Wpłynie on bowiem     na decyzję, kim 

dziewczyna będzie chciała zostać w przyszłości. Faktyczna akcja 

serialu osadzona jest jednak po wydarzeniach   z filmu ,,Avengers : 

Koniec gry”. Clint Barton znajduje się  w Nowym Jorku razem ze 

swoimi dziećmi, gdzie chce zorganizować im niezapomniane 

święta. Musi jednak zmienić plany, gdyż jego pomocy potrzebuje 

Kate. Dziewczyna, która wróciła ze studiów do domu, 

niespodziewanie zostaje wplątana  w kłopoty, gdy w jej ręce wpada 

przedmiot związany z mroczną przeszłością bohatera. Muszą 

połączyć swoje siły, żeby rozwiązać intrygę i w spokoju móc spędzić 
święta ze swoimi rodzinami.                                                   

 

Akcja serialu rozgrywa się w zasypanym śniegiem Nowym Jorku, 

pełnym świateł, ozdób, i jest utrzymana w świątecznym nastroju. 

Intryga nie jest zbyt skomplikowana, gdyż fabuła skupia się przede 

wszystkim na relacji między głównymi bohaterami. Kate                  

w wykonaniu Hailee jest silną, odważną oraz pewną siebie 

dziewczyną o wielkiej charyzmie. Chętnie się za nią podąża              

i chce się śledzić jej dalsze losy. Clint natomiast jest człowiekiem 

mocno doświadczonym przez życie. Zdarzenia z poprzednich 

filmów sprawiły, że jest zmuszony nosić aparat słuchowy. 

Dodatkowo nie do końca poradził sobie z żałobą i wciąż nosi wielkie 

poczucie winy. Jednak wciąż potrafi być kochającym i zabawnym 

ojcem oraz dobrym mentorem. Na ekranie czuć chemię pomiędzy 

duetem aktorów. Jest to dobre przygotowanie do przejęcia przez 

Kate roli Hawkeyea i być może wprowadzenia w przyszłych 

projektach studia znanej z komiksów drużyny Young Avengers. 

Warto również wspomnieć o polskim wkładzie w hollywoodzką 

produkcję. Rolę jednego z drugoplanowych bohaterów odgrywa 

bowiem Piotr Adamczyk. Aktor wykreował dobrą postać komediową 

i choć nie pojawia się zbyt często, to sceny z jego udziałem są 

bardzo zabawne. Adamczyk wplata   do swoich kwestii trochę 

języka polskiego, co dodaje im humoru. W serialu pojawiają się 

dwie postaci z poprzednich filmów, dla których również warto 

obejrzeć tę produkcję.  

 



Akcję urozmaicają ciekawe sceny walk z sekwencjami 

kaskaderskimi. Efekty specjalne są dobrze zrobione i przyjemne  

dla oka. Sceny akcji są kreatywnie wykonane ze względu na zestaw 

umiejętności, jaki posiadają główni bohaterowie. Również muzyka 

jest dobrze dopasowana.  

 

,,Hawkeye to świetna produkcja do obejrzenia w święta. Jest 

niezwykle zabawna i pełna ciepła oraz wzruszających momentów. 

Pokazuje, jak ludzie radzą sobie z poczuciem winy oraz stratą i że 

trzeba pogodzić się ze swoją przeszłością. Oddaje również hołd 

członkowi oryginalnej obsady i jest pewnego rodzaju zwieńczeniem 

roli Jeremy’ego Rennera.   Przed seansem warto obejrzeć ,,Czarną 

Wdowę, ,,Daredevila oraz ,,Avengers : Koniec gry”. Serial jest 

dostępny na platformie Disney+.  

 

PS. Po ostatnim odcinku znajduje się scena po napisach. 

Gabriela Strzelecka, klasa 1a 

 

INNOWACJA WŚRÓD PRODUKCJI ŚWIĄTECZNYCH 
 

W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami okresem 

świątecznym, ostatnimi czasy postanowiłam obejrzeć film pt. 

„Dziennik Noel”, oparty na powieści Richarda Paula Evansa. Była to 

decyzja dość spontaniczna i nie byłam pewna, jakie powinnam mieć 
w stosunku          do tego tytułu oczekiwania. Okazało się, że Charles 

Shyer zdecydował się na wykreowanie niebanalnej historii łączącej 

problematykę relacji międzyludzkich z determinacją do osiągania 

zamierzonych celów, którą w umiejętny sposób stale dopełniała 

świąteczna atmosfera. 

Fabuła ekranizacji skupia się wokół niejakiego Jake’a Turnera 

– sławnego autora bestsellerowych książek, który w Boże 

Narodzenie odwiedza dom swojej dawno niewidzianej matki.              

W tamtym czasie napotyka młodą kobietę, Rachel, która przybywa 

do owej posiadłości, aby zdobyć wiedzę na temat jej rodzicielki. Para 



postanawia wspólnie  zmierzyć się z czyhającymi na nich 

przeszkodami, odkrywając przy tym wiele odpowiedzi na nurtujące 

ich pytania. 

Już od pierwszych minut oglądania filmu moją uwagę przykuła 

łagodna, ciepła kolorystyka. W połączeniu z kojącą, zimową scenerią 

nadawała ona świąteczny klimat. Inną kwestią, która również 
zachęca widza do dalszego oglądania, jest doskonale dopasowana                         

do poszczególnych scen ścieżka dźwiękowa. W jednych momentach 

delikatna, czasem natomiast porywista, za każdym razem jednak 

trafnie dostosowana do aktualnych wydarzeń. 

Nostalgiczne momenty powiązane z kwestią rodziny 

oddziałują w niemały sposób na odbiorcę. Ukazywane                              

w różnorodnych czarujących ujęciach sprawiają, że seans staje się 

czystą przyjemnością. 

Należy również zwrócić uwagę na intrygujący, 

nieprzewidywalny przebieg wydarzeń. Nie da się nie zauważyć, że 

aktorzy mistrzowsko wywiązali się ze swojego zadania, ukazując 

emocje i wzajemne więzi w najlepszy możliwy sposób. Świetnie 

dobrana obsada, nie tylko pod względem umiejętności, ale również 
wyglądu, występująca w należytych strojach, zdecydowanie spełniła 

wszelkie moje oczekiwania. 

Kolejną sprawą, która również zasługuje na uwagę, jest 

problematyka poruszana w produkcji. Naprawianie skomplikowanych 

relacji czy też zmagania po śmierci bliskiej osoby to tematy, o których 

na co dzień nie słyszy się wiele.  

Myślę, że nie będzie błędem, jeżeli określę „Dziennik Noel” 

jako film wyróżniający się spośród reszty produkcji świątecznych. 

Nietypowy, po części tajemniczy, skłania odbiorcę do zadawania 

wielu pytań,           na które w nim samym nie znajdziemy dokładnych 

odpowiedzi. Podkreśla wagę czasu spędzonego wśród bliskich,           

a także zaznajamia z pięknem i magią świąt. 

Daria Mazurek, klasa 1a 



 

Magiczny film na magiczne czasy 

 Boże Narodzenie kojarzy nam się w dużej mierze z prezentami oraz 

nastrojem świątecznym. Nic nie tworzy lepszej atmosfery niż ciepły kocyk    

i śnieg za oknem. Do tego świąteczny sweter i gorąca czekolada. Takie 

wyposażenie sprzyja tylko jednemu – oglądaniu filmów. Wszystko to buduje 

niesamowitą atmosferę. Wybór repertuaru oczywiście nie może być 

przypadkowy. W tym wyjątkowym okresie warto postawić      na kultowy już 

hit kinowy, jakim jest bez wątpienia „Kevin sam w domu”   w reżyserii Chrisa 

Columbusa, który na swoim koncie ma również inne niesamowite 

ekranizacje. W każdym filmie, za który odpowiada, motywem przewodnim 

jest rodzina. 

Poddawana recenzji komedia opowiada o przygodach małego 

chłopca, Kevina. Akcja filmu rozpoczyna się w momencie, gdy przez 

pośpiech spowodowany zaspaniem rodziny McCallisterów na samolot          

do Francji, ośmioletni bohater zostaje sam w domu na święta Bożego 

Narodzenia. Rodzice za późno zorientowali się, że zapomnieli dziecka.       

W efekcie malec budzi się sam w wielkim domu. Jednak, co zabawniejsze, 

w ogóle nie jest przerażony! Wręcz przeciwnie, jest przeświadczony, że to 

najlepsze, co mogło mu się przydarzyć. W końcu może robić to, o czym 

marzy każde dziecko pod nieobecność opiekunów. Jednak ta wspaniała 

myśl nie trwa długo. Śledząc losy Kevina, przekonujemy się z czasem, że 

tak naprawdę został on skazany na obronę własnego domu przed dwoma 

opryszkami. 

Film to blisko dwie godziny nieustającego śmiechu. Jeden                     

z zabawniejszych momentów to jak włamywacze wpadają w pułapki 

zastawione wcześniej przez tytułowego bohatera. Na głowę jednego               

z oprawców spada np. żelazko, które pozostawia po sobie odciśnięty ślad     

na twarzy. 

 



 

Macaulay Culkin, który wcielił się w postać Kevina, świetnie poradził 

sobie z rolą urwisa i zagrał perfekcyjnie. Gorąco zachęcam wszystkich         

do obejrzenia tego filmu. Znakomita gra aktorka, piękna zimowa sceneria - 

to świetny wybór i zabawa dla całej rodziny.  

Tytuł zdecydowanie przesiąkł do naszej popkultury za sprawą tego, 

że jest związany z ulubionym okresem bardzo dużego grona odbiorców. 

Sam nie mógłbym sobie wyobrazić bez niego dobrych świąt :P Tym, co już 

widzieli komedię, nie muszę przypominać, że należy znowu sięgnąć po tę 

pozycję. Zrobi to za mnie zapewne telewizja Polsat  

                                                            Mikołaj  Dąbrowski, klasa 1a 

 

W samo południe 
 

W spokojnym miasteczku na Dzikim Zachodzie odbywa się ważna 

ceremonia - cieszący się powszechną sympatią szeryf Will Cane (Gary 

Cooper) żeni się  z Amy Flower (Grace Kelly) i tym samym odchodzi             

ze służby. Jednakże tuż po zawarciu związku małżeńskiego dostaje 

informację, że niegdyś ścigany przez niego kryminalista Frank Miller (Ian 

MacDonald) przyjedzie tego dnia do miasta pociągiem w samo 

południe.  Reakcje mieszkańców są różne - jedni uciekają, inni wykazują 

początkowo chęć do walki, lecz szybko ją tracą,   a niektórzy nawet               

po cichu sprzyjają Millerowi. Osamotniony szeryf rusza    do walki z bandą, 

która może zakończyć się tylko w jeden sposób... 

Western „W samo południe” Freda Zimmermana jest bez wątpienia esencją 

swojego gatunku - akcja osadzona w modelowym zachodnioamerykańskim 

miasteczku, a głównym bohaterem jest samotny obrońca prawa. Akcja 

jednak jest dość prosta. Nie obfituje w zwroty czy niespodzianki. 

Przyśpiesza powoli i równie powoli zwalnia. Podczas bezowocnych 

poszukiwań Cane’a widz wraz z szeryfem stopniowo traci nadzieję, przed 



sceną pojedynku napięcie jest sukcesywnie zwiększane przez scenę pisana 

testamentu, wejścia bandytów   do miasta, a podczas starcia złoczyńcy giną 

po kolei, stopniowo. Czy to mankament? Sądzę, że i tak, i nie. Celem filmu 

z pewnością nie jest utrzymywać odbiorcę w niepewności, na pierwszy plan 

wysuwa się osobisty dramat i przeżycia Willa Cane’a. Dużo częściej niż 

sceny walki ekran wypełnia zamyślona twarz szeryfa i utkwione w dal oczy, 

a rewolwery słychać rzadziej niż nieco melancholijną muzykę. Wspomniana 

wyżej muzyka, moim zdaniem, stanowi jeden z głównych walorów filmu. 

Piosenka Do not forsake me wykonana przez Texa Rittera stała się 

motywem przewodnim idealnie wkomponowującym się w scenerię, fabułę 

I nastrój obrazu. 

Jednak wspomniane wcześniej tempo akcji staje się w pewien sposób 

rażące, gdy zestawi się ujęcia zegara ściennego czy torów kolejowych 

starających się wywołać poczucie nieuchronnego upływu czasu                      

ze spacerującym spokojnym krokiem po mieście, a nawet odwiedzającym 

balwierza, szeryfem. Do nie najlepszych stron dzieła można zaliczyć 

również nieco drętwą grę niektórych aktorów. Jednakże można to zrzucić 

na karb ówczesnych trendów panujących w kinematografii, czyli niejaką 

zasadę decorum. Stroniono od scen roztrzęsienia czy euforii. 

Podsumowując, „W samo południe” to próba uchwycenia ducha westernu,      

a nie stworzenia porywającego filmu akcji. Wydaje mi się, że w pewnym 

sensie możemy mówić o przeroście formy nad treścią - niezbyt 

skomplikowana akcja stanowi jedynie tło do ukazania subtelnego piękna 

tego gatunku. O próbie stworzenia westernu idealnego świadczy chociażby 

obsada - jeden z najprzystojniejszych aktorów parą ze wzorem urody 

kobiecej. Tak więc film nie usatysfakcjonuje wielbicieli silnych wrażeń, lecz 

będzie to wspaniałe dzieło dla tych, którzy cenią western za samą jego 

naturę. 

                                                              Wojciech Sawicki, klasa 2a 


