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Jesienne kalendarium  
 30 września- Dzień Chłopaka  

 14 października- Dzień Edukacji Narodowej  

 1 listopada- Wszystkich Świętych  

 11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości  

 29 listopada- Andrzejki  

 6 grudnia- Mikołajki  

 21 grudnia- klasowe wigilie Bożego Narodzenia  

 

A co wydarzyło się w naszej klasie?  
No cóż, jesteśmy już ósmoklasistami, czyli nasza gazeta  

znowu musiała zmienić tytuł   

Kwartet Dziennikarski rozpoczął trzeci rok swojej działalności. Bardzo się z tego 

cieszymy, chociaż miałyśmy nadzieję, że dołączą do nas uczniowie z innych klas 

i staniemy się redakcją szkolną. Ale może jeszcze nic straconego? Zapraszamy 

do współpracy, czekamy na ciekawe pomysły, sygnały, tematy, sprawy radosne i 

te trudniejsze…   

Tymczasem rok szkolny po nieśmiałym początku rozpędził się z wielką siłą 

i przypomniał (zwłaszcza nam), że to będzie dla nas wyjątkowy czas- zdajemy egzamin 

ósmoklasisty, kończymy szkołę podstawową i wkraczamy w mury tej następnej…  

Oczywiście, w najbliższych miesiącach będziemy się do tego przygotowywać- już pilnie 

uczymy się do wszystkich powtórek, kartkówek, sprawdzianów…, przeżywamy także 

egzaminy próbne i jeszcze w międzyczasie kuratoryjne konkursy przedmiotowe!  

I jak tu znaleźć czas na życie towarzyskie??? Mimo natłoku zajęć dajemy radę- byliśmy 

na dwudniowej wycieczce w Warszawie, braliśmy udział w happenigu „Rzeszów 

bez plastiku”, w projekcie- wymianie uczniowskiej do Turcji, angażujemy się w szkolny 

wolontariat, nasza redakcyjna koleżanka Milena została wiceprzewodniczącą Samorządu 

Szkolnego,  no i oczywiście bawiliśmy się na andrzejkowej dyskotece… No i jeszcze lada 

moment- powszechnie ukochane Święta Bożego Narodzenia.  

O tym wszystkim można przeczytać w niniejszym numerze naszej  

          „Klasowej Gazety 8d”.  

 

 



 

Rzeszów bez plastiku 

Nasza szkoła włączyła się w akcję “Rzeszów bez plastiku”, biorąc w niej czynny 

udział. Klasy 7 i 8 z naszej szkoły wyruszyły na otwarcie happeningu, który odbył się 

9 września 2022 w Parku Sybiraków przy galerii Nowy Świat. Razem z innymi placówkami 

edukacyjnymi udzielaliśmy wywiadu, tworzyliśmy żywy napis, a nawet mieliśmy okazję 

do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z banerem. 

A oto krótki filmik z tworzeniem żywego napisu ☺ 

 

Rzeszów bez plastiku - żywy napis - YouTube 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milena Papciak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gy_OuR5AlQM
https://www.youtube.com/watch?v=Gy_OuR5AlQM


Wycieczka do Warszawy 

W dniach 29- 30 września nasza klasa 8d oraz klasy 8c i 8f pojechały na dwudniową 

wycieczkę do Warszawy! TAK, to nie jest pomyłka- wycieczka była DWUDNIOWA!!!  
Nie ukrywamy, że bardzo się ekscytowaliśmy tym wyjazdem. Przygotowania, pakowanie, 

planowanie…, nie mogliśmy się już doczekać. W ogóle nie miało znaczenia, że musieliśmy wstać właściwie 

w środku nocy, że spędziliśmy 

w autokarze kilka godzin, 

że trochę padał deszcz… 
Odwiedziliśmy ważne miejsca 

w stolicy- Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Zamek 

Królewski, Grób Nieznanego 

Żołnierza, Centrum Nauki 

„Kopernik”, Stadion 

Narodowy… Wrażeń było moc, 

na długo pozostaną nam 

w pamięci. Oczywiście, już 

planujemy następny wyjazd   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości Pani Edyty Pisula k.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień Chłopaka 
Dzień Chłopaka co roku przypada na 30 września. W naszej szkole odbywa się wtedy Dzień Krawata 

i Muchy. Jeśli chłopak przyjdzie w ten dzień ubrany elegancko, będzie zwolniony z niezapowiedzianych 

odpowiedzi czy kartkówek.  

Niestety, koledzy z naszej klasy nie chcieli skorzystać z tego świątecznego przywileju, 

zatem cieszymy się, że młodsi chłopcy świetnie się bawili- tak świętowały w tym roku klasy czwarte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://sp-25.rzeszow.pl/  

 

  

https://sp-25.rzeszow.pl/


 

Turcja’ 2022  

W dniach 2-8 października odbyła się wymiana uczniowska do Turcji. Razem z p. Mirosławą 

Rzyhak, p. Moniką Obrzód i p. Elżbietą Pietrusiak odwiedziliśmy słoneczne Salihli, gdzie poznaliśmy 

wspaniałych ludzi i zwiedziliśmy mnóstwo ciekawych miejsc. Byliśmy m. in. w Izmirze (trzecim 

największym pod względem ludności miastem w Turcji), w Kuli, gdzie mieliśmy okazję przejść się 

po jednym z wygasłych wulkanów oraz w Efezie, gdzie znajduje się świątynia Artemidy, czyli jeden 

z siedmiu cudów świata.  

Podsumowując, myślę że wszystkim nam bardzo się podobało i świetnie spędziliśmy ten czas. 

Poniżej zamieszczam kilka zdjęć z naszego wyjazdu.  
Hania Prasoł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej  
14 października obchodzimy Dzień 

Edukacji Narodowej. Upamiętnia on rocznicę 

powstania Komisji Edukacji Narodowej, która 

została utworzona z inicjatywy króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego i zrealizowana 

przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 

1773 roku.  

To wielkie święto wszystkich osób 

związanych ze szkolnictwem- Nauczycieli, 

Uczniów, Rodziców, Pracowników Obsługi… 

Zatem świętowaliśmy: uczestniczyliśmy 

w szkolnej akademii, złożyliśmy życzenia wszystkim, którzy dbają o nasz wszechstronny 

rozwój, wręczyliśmy kwiaty, zjedliśmy mnóstwo słodyczy.  

To jedno z naszych ulubionych świąt.  

  



 

 

Dzień Papieski  

To inaczej Dzień Papieża Jana Pawła II – polskie święto obchodzone 
co roku 16 października, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
w hołdzie papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II- największemu 
autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, 
uczył nas solidarności, odwagi i pokory.  

W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia 
dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.  

 
Tematy Dni Papieskich  
2001 I Jan Paweł II – Pontyfikat Przełomów 14 października  
2002 II Jan Paweł II – Jan Paweł II – Świadek nadziei  13 października  
2003 III Jan Paweł II – Apostoł Jedności 12 października  
2004 IV Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju 10 października  
2005 V Jan Paweł II – Orędownik prawdy 16 października  
2006 VI Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia 15 października  
2007 VII Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka  14 października  
2008 VIII Jan Paweł II – Wychowawca młodych  12 października  
2009 IX Jan Paweł II – Papież wolności  11 października  
2010 X Jan Paweł II – Odwaga świętości 10 października  
2011 XI Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy 9 października  
2012 XII Jan Paweł II – Papież rodziny 14 października  
2013 XIII Jan Paweł II – Papież dialogu 13 października  
2014 XIV Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie 12 października  
2015 XV Jan Paweł II – Patron Rodziny 11 października  
2016 XVI Bądźcie świadkami miłosierdzia 9 października  
2017 XVII Idźmy naprzód z nadzieją 8 października  
2018 XVIII Promieniowanie Ojcostwa 14 października 
2019 XIX Wstańcie, chodźmy! 13 października  
2020 XX Totus Tuus 11 października  
2021 XXI Nie lękajcie się 10 
października  
2022 XXII "Blask Prawdy” (Veritatis 
Splendor) 16 października  

https://pl.wikipedia. 

 

 Sympatycznym akcentem tego 
święta jest papieska kremówka, czyli 
obowiązkowo wszyscy wtedy zjadają 
słodkie ciastko z budyniowym kremem i 
cukrem pudrem, wspominając przy tym 
postać papieża, jego poczucie humoru i 
ważne przesłanie głoszonej nauki…  
 My też świętowaliśmy!  
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo


1 listopada Dzień Wszystkich Świętych  
„Non omnis moriar” z  łaciny oznacza: nie wszystek umrę, nie cały umrę.  

Te słowa pochodzą z Pieśni Horacego zatytułowanej „Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu”. 

Wyrażają przekonanie, że śmierć fizyczna nie oznacza końca istnienia człowieka. Ci, co umarli, żyją w naszej 

pamięci i to jest właśnie sens obchodzenia Święta Wszystkich Świętych, zwanego Świętem Zmarłych.  

Co roku 1 listopada wspominamy tych, którzy odeszli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały pochodzą ze stron: polskatradycja.pl, Odeszli.pl, dziennikbałtycki.pl. 

Zuzanna Figiel 

 

 

 



 

11 listopada  

Narodowe Święto Niepodległości  
11 listopada przypada jedno 

z najważniejszych świąt w Polsce . Data ta 

upamiętnia odzyskanie niepodległości 

przez nasz kraj w 1918 r. po 123 latach 

nieobecności na mapach.  

W tym roku obchodziliśmy 

104 rocznicę tego wydarzenia. 

Nie odzyskalibyśmy Ojczyzny, gdyby 

nie zawziętość Polaków i miłość do kraju. 

W latach 1919–1936 rocznice odzyskania 

niepodległości świętowano w Warszawie jako 

uroczystości o charakterze wojskowym. 

Organizowano je zazwyczaj w pierwszą niedzielę 

po 11 listopada. W 1919 roku nie było sprzyjającej 

sytuacji, by uczcić rocznicę odzyskania 

niepodległości, ponieważ trwały jeszcze wojny 

o granice Rzeczypospolitej.  

Pierwszy raz w pełni uroczyście 

upamiętniono odzyskanie niepodległości 

14 listopada 1920 r. Tego dnia uhonorowano 

Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza 

Naczelnego     
 

  



 

 

 

„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie.  Dwie tylko: poezja i dobroć…i więcej nic”. 

(Cyprian Kamil Norwid) 

 

Czym jest dobroć? Od małego słyszymy, że warto być dobrym. Nie od dziś wiemy też, 

że okazane dobro wróci do nas ze zdwojoną siłą. Czy jednak nie zapominamy o tym 

w naszym codziennym życiu?  

Smutne jest, że coraz rzadziej możemy spotkać dobrych, życzliwych, empatycznych 

ludzi. Wzorce te zanikają przez wiele czynników współczesnego świata, w którym to 

stawiamy na sławę oraz popularność, na własne JA. Dzisiejszy system wartości jest znacznie 

„zmanipulowany” przez idoli młodego pokolenia. Często nie zauważamy drugiego człowieka 

i jego potrzeb. Nie mamy czasu, aby spojrzeć obok i zauważyć, że ktoś nas potrzebuje, 

chociażby naszego uśmiechu czy dobrego słowa, a może innego drobnego gestu. Czasem 

trzeba naprawdę  niewiele… Dlaczego np. nie pomóc rodzicom w codziennych obowiązkach 

czy koledze w nauce? Rzadko napotykamy szczerą, bezinteresowną pomoc. Nawet w szkole 

czy w pracy „wyścig szczurów” czasem przysłania nam coś, co jest naprawdę ważne. 

Przecież nie tylko dobra ocena się liczy, nie zawsze liczę się tylko ja!  

Ostatnio obejrzałam film pt. „Johnny” o księdzu Janie Kaczkowskim (polecony w tym 

numerze gazetki), który zainspirował mnie do poruszenia tematu dobra. Ksiądz Jan, 

założyciel i fundator Hospicjum w Pucku pw. Św. Ojca Pio, mimo, iż sam zmagał się 

z glejakiem mózgu, zawierzył swoje życie Bogu i poświęcił się ludziom chorym. Nie było mu 

łatwo, gdyż już od urodzenia miał słaby wzrok, cierpiał też na inne choroby, ale z pokorą 

przyjmował to, co przeznaczył mu los i dał radę! Pomagał nie tylko osobom schorowanym i 

samotnym, ale też wolontariuszom, którymi nierzadko byli recydywiści czy trudna młodzież, 

aby pokazać im, jak można przewartościować i zmienić swoje życie. Był podziwiany 

przez ludzi wierzących i niewierzących, tych „dobrych” i „złych”, którzy według niego 

zasługiwali na drugą szansę. Często uważano go za dziwaka czy osobę kontrowersyjną, 

choćby dlatego, że sam będąc duchownym, potrafił „śmiać się” z kleru, który przecież 

nie jest bez wad. Pociągał za sobą szczególnie ludzi młodych, nie bał się krytyki, mówił 

prawdę, choć nie wszystkim się to podobało. Sam doświadczony przez życie, umiał żartować 

nawet ze swojej choroby. Wiedział, że musi się pogodzić ze swoim losem, a jednocześnie 

starał się zaszczepić to w innych, aby nie użalali się nad sobą, tylko działali, robili coś 

dobrego. Jako autor wielu książek, udzielał wywiadów dotyczących swojego życia, 

powołania duchownego i życia katolików. Lektura ta jeszcze przede mną, ale z pewnością 

w wolnej chwili sięgnę po „Życie na pełnej petardzie” czy „Zamiast czekać, zacznij żyć”, 

a potem też po inne jego pozycje.  

Żeby jednak nie wyszło na to, że wokół nas samo zło, to wspomnę, że wśród nas mimo 

wszystko jest wielu dobrych ludzi: strażacy, ratujący życie innych podczas pożarów, 

wolontariusze zbierający datki na chorych czy potrzebujących, ratownicy medyczni, lekarze, 

księża, prawnicy, terapeuci, weterynarze...  

I my sami, gdy małymi uczynkami sprawimy komuś radość.  

Jest naprawdę wiele sposobów, by wykazać się wielkim sercem.  

TRZEBA JEDYNIE CHCIEĆ!  

 

Zuzanna Figiel 
  



 

Jak wstać wcześnie rano i… 

        być wypoczętym? 
 

Raczej nie tylko mnie bardzo nie chce się wstawać rano. A jeszcze gdy 

czasami lekcje zaczynamy nawet o 7:00.  

Dziś podpowiem Wam, że da się. Wiadomo, potrzeba czasu. Ale mimo 

wszystko, gdy wpadnie się w nawyk, to wstawanie rano przestaje być aż tak 

problematyczne.  

Poniżej przedstawiam kilka rad:  

 

1. Zapewnij sobie odpowiednią ilość snu (dla nastolatka to od 7-9 h).  

2. Wstawaj zawsze o tej samej porze.  

3. Nie przeciągaj wstawania.  

4. Umieść budzik z dala od łóżka.  

5. Ustaw odpowiedni dźwięk budzika.  

6. Nie włączaj drzemek.  
 

Hanna Prasoł 

 

 Fot. JenkoAtaman / stock.adobe.com  

  



 

Andrzejki 
Andrzejki przypadają na noc z 29 na 30 

listopada. Pierwsze pisemne wzmianki o tym 

święcie pochodzą z XVI wieku. Warto dodać, 

że obrzędy z nimi związane daleko wykraczają 

poza znane nam lanie wosku i tańce.  

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wszystkie 

polskie dziewczęta na wydaniu wiedziały, 

że w imieniny św. Andrzeja mają szansę 

dowiedzieć się, jak ułoży im się życie 

uczuciowe.  

Co ciekawe, andrzejki mogą wywodzić się już 

z czasów… starożytnej Grecji. Imię Andrzej jest kojarzone ze starogreckim andros i aner 

oznaczającymi męża bądź mężczyznę lub adnreios (dzielny, mężny), nawiązującym 

do męczeńskiej śmierci św. Andrzeja. Inne źródła mówią o starogermańskim pochodzeniu 

andrzejek, związanym z kultem boga płodności, miłości i bogactwa.  

Jakakolwiek nie byłaby geneza tego święta, wiemy jedno – andrzejki w dawnej Polsce 

były jedną z ważniejszych dat w kalendarzu, a wróżby odprawiane w ten wyjątkowy wieczór 

traktowano z ogromną powagą. Wokół domów palono wielkie ogniska, które miały 

odpędzać złe duchy, a panny pod poduszką umieszczały męskie spodnie, aby wyśnić 

przyszłego męża bądź liczyły sztachety w płocie w nadziei na to, że dowiedzą się czegoś 

o przyszłym małżonku.  

Andrzejki to nie tylko święto wróżb i 

czarów, ale także tańca i dobrej zabawy, a więc 

z niecierpliwością czekaliśmy na te szkolne… 

I nie zawiedliśmy się.  

Uczestniczyliśmy w dyskotece 

zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski- 

bawiliśmy się wyśmienicie! Wyraźnie wszyscy 

byli stęsknieni za wspólnymi tańcami 

przy skocznej muzyce, co widać m.in. 

na dołączonych zdjęciach i filmikach (link 

udostępniamy dzięki uprzejmości Pani Kamili 

Lew).  

 
https://drive.google.com/drive/folders/16-dhnfYGHgytASQe1gWHSnPdvBml4xM8?usp=share_link  

(link jest czasowy i wkrótce straci swoją aktywność) 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/16-dhnfYGHgytASQe1gWHSnPdvBml4xM8?usp=share_link


 

 

Mikołajki  

 

Jeżeli 6 grudnia, to na pewno oczekiwanie na wizytę 

Świętego Mikołaja. Ponieważ byliśmy bardzo grzeczni, do nas 

przyszedł już dzień wcześniej   

Cieszyliśmy się, jak na dzieci przystało, bo tego dnia 

wszyscy znowu dziećmi chcą być, chcą wierzyć w dobro, czekają 

na gesty serdeczności, drobne prezenty i sami chętnie obdarowują 

innych.  

A więc uwaga, uwaga! Magia Świąt Bożego Narodzenia 

już zaczęła działać!    



 
 

Świąteczne DIY 

 
Z racji tego, że Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, 

postanowiłam przedstawić Wam pomysł na szybki i funkcjonalny prezent pod choinkę, 

który spodoba się każdemu- zarówno kobietom, jak i mężczyznom, małym i dużym. 

Potrzebne materiały:  
 kostka mydła 

 tarka do warzyw 

 foremki do ciastek 

 garnek mały i duży 

Opcjonalnie: 
 laska cynamonu 

 szyszka 

 gałązka świerkowa 

 sznurek jutowy 

 pudełko 

Przygotowanie: 
Zaczynamy od starcia mydła na tarce. Przygotowujemy kąpiel wodną. Do większego 

garnka wlewamy wodę i wstawiamy mniejszy garnek ze startym mydłem. Wodę 

zagotowujemy. Do mydła dolewamy trochę wody (nie bójcie się dodawać wody do mydła, 

zaraz się nie rozpuści) i rozcieramy na gładką masę. Możemy też użyć miksera i zmiksować 

nasze mydełko. Kiedy masa jest już gotowa, możemy wkładać ją w foremek. Gdy mydło 

stężeje, wyciągamy je ostrożnie z foremek. Do dekoracji wykorzystujemy to, co można 

zaleźć na spacerze, a związać sznurkiem jutowym w jedną całość.  

 

 
 

 Milena Papciak 



 
Wegański sernik z kaszą jaglaną 

Składniki: 

 kasza jaglana  1 szklanka 

 gorzka czekolada  2 tabliczki 

 płatki owsiane  2 szklanki 

 mleko roślinne  3,5 szklanki 

 syrop z agawy  4 łyżki 

 orzechy nerkowca  ¾ szklanki 

 cukier wanilinowy  1 opakowanie 

 olej kokosowy  2 łyżki 

 sok z jednej cytryny 

Sposób przygotowania: 

Filiżankę orzechów nerkowca zalewam wrzątkiem na pół godziny. Jedną czekoladę 

łamię na kostki i wrzucam do garnuszka. Dodaję dziesięć łyżek mleka roślinnego i 

podgrzewam, mieszając, aż czekolada się rozpuści. Dodaję płatki owsiane i mieszam 

dokładnie. Masę wykładam na dno tortownicy wysmarowanej olejem. Dociskam dłońmi i 

wstawiam do lodówki. Odlewam wodę z nerkowców i blenduję je na gładką masę. Kaszę 

jaglaną kilkakrotnie przepłukuję wodą. Zalewam 3,5 szklankami mleka roślinnego i gotuję, 

aż kasza będzie bardzo miękka i wchłonie mleko (około 20 minut). Pod koniec gotowania 

dodaję olej kokosowy, cukier z wanilią, zblendowane nerkowce, sok z cytryny i syrop 

z agawy. Blenduję wszystko dokładnie. Masę przekładam do tortownicy. Drugą czekoladę 

łamię na kostki i wrzucam do garnuszka. Dodaję cztery łyżki mleka roślinnego i 

podgrzewam, mieszając, aż czekolada się rozpuści. Polewam ciasto. Po przestygnięciu 

wstawiam na noc do lodówki, żeby masa zgęstniała. 

SMACZNEGO! 

 

 

Przepis pochodzi z bloga: https://veganbanda.pl/recipe/weganski-sernik-jaglany-bez-pieczenia/  

  

https://veganbanda.pl/recipe/weganski-sernik-jaglany-bez-pieczenia/


 
Książki i filmy 

 

Hej. Jak w każdym wydaniu naszej gazetki, tak i w tym pragniemy polecić Wam warte 

przeczytania książki oraz ciekawe filmy. Mamy nadzieję, że chętnie po nie sięgniecie! 😉 

Filmy: 

„Piotruś Pan” (2003) 

Piotruś Pan zabiera Wendy Darling do Nibylandii, by opowiadała jemu i zaginionym chłopcom 

bajki. W baśniowej krainie na życie chłopca nieustannie czyha Kapitan Hak.  

- Poleca Hanna Prasoł 

„Gnijąca Panna Młoda” (2005) 

Victor przypadkiem oświadcza się nieżyjącej dziewczynie. Nieboszczka zabiera młodzieńca 

ze sobą do świata zmarłych, by go poślubić. 

- Poleca: Milena Papciak 

„Johnny” (2022) 

Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, 

że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, 

nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie. 

- Poleca: Zuzanna Figiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Książki: 

Becca Fitzpatrick: Seria „Szeptem”  

Seria książek „Szeptem” jest fascynującą sagą 

w klimatach fantasy. Opowiada ona o upadłych 

aniołach, miłości pomiędzy człowiekiem a magiczną 

istotą oraz wyborze, jaki postawi życie przed głównymi 

bohaterami. Cierpieć z powodu związku, który nie ma 

prawa bytu, czy umrzeć za ukochaną osobę? To 

pytanie jest głównym tematem powieści, jednak cała 

historia opiera się na mrocznych tajemnicach Patcha – 

Upadłego Anioła, który za wszelką cenę chce zostać 

człowiekiem oraz życia zwyczajnej nastolatki Nory. 

Uważam, że jest to seria godna uwagi i polecam ją 

każdemu, kto gustuje w książkach fantastycznych.  

- Poleca: Milena Papciak 

Agata Mańczyk: „Duża kieszeń na kłopoty” 

Podczas nudnych, deszczowych wakacji nad polskim morzem czwórka 

zbuntowanych nastolatków: Greta, Gutek, Pola i Nikodem, siedząc 

samotnie w smażalni ryb, wplątują się w nieoczywistą przygodę, podczas 

której zadrą z miejscowymi gangsterami, niejednokrotnie złamią prawo 

oraz dowiedzą się, co znaczy prawdziwa przyjaźń. Wyciągną wnioski, 

poznają samych siebie i zrozumieją, ile naprawdę warte jest życie… 

Pozycja ta jest naprawdę wciągająca. Niechętnie po nią sięgnęłam, lecz 

gdy zaczęłam ją czytać, przekonałam się, jak mylne było to podejście. 

Książka ma nieoczywiste i zwariowane zwroty akcji, trzyma w napięciu i 

jest przy tym naprawdę wartościowa, a najbardziej zaskoczyło mnie jej zakończenie.  

Polecam ją każdemu czytelnikowi, który nie boi się poznawać tego, co nieznane!  



Erin Hunter: „Wojownicy: Ucieczka w dzicz” 

Od wieków cztery klany kotów walczą ze sobą, dzieląc las 

według praw do łowów. Pewien domowy kociak, Rudy, 

postanawia dołączyć do Klanu Pioruna, porzucając 

wygodne, kanapowe życie. Od tej pory zobowiązany jest 

do treningów, polowań oraz patroli. Gdy nadchodzi 

zagrożenie, bowiem bezwzględne i okrutne koty Klanu 

Cienia otaczają siedlisko stada, porywając małe, waleczne 

koty decydują się za wszelką cenę bronić swoich granic. Kto 

okaże się największym bohaterem…? 

Książka ta była wciągająca, rozluźniająca i ciekawa. 

Czytając, snujemy domysły odnośnie dalszych wydarzeń i 

z niecierpliwością czekamy na rozwój akcji. Polecałabym ją 

jednak szczególnie młodszym czytelnikom. 😉 

 

R.J. Palacio: „Cudowny chłopak” 

„Cudowny chłopak” to pełna ciepła, rozczulająca i 

wzruszająca historia Auggie’go – zwykłego dziesięciolatka 

z niezwykłą twarzą. 

„Zdarza się czasem, że widzisz człowieka i nie możesz sobie 

wyobrazić, jak to jest być kimś takim, na przykład osobą, 

która porusza się na wózku inwalidzkim albo nie może 

mówić. Ja jednak wiem, że właśnie tak widzą mnie inni 

ludzie, może nawet wszyscy obecni na sali. Ale 

we własnych oczach jestem po prostu sobą. Zwykłym 

dzieciakiem.” 

- Poleca: Zuzanna Figiel 

 

Opisy i zdjęcia plakatów filmowych pochodzą ze strony: filmweb.pl 

Zdjęcia pochodzą ze stron: empik.com, ceneo.pl, czasdzieci.pl, legimi.pl 

Przygotowała: Zuzanna Figiel 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaczęłyśmy jesienią, a wypada zamknąć ten numer już w świątecznym klimacie!  

A skoro tak, to także złożyć naszym Czytelnikom serdeczne życzenia…  

 

Zatem życzymy wszystkim zdrowych 

i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, 

pełnych miłości, pokoju i rodzinnego ciepła, 

a w nadchodzącym Nowym Roku 2023 

spełnienia marzeń, radości i prawdziwego 

szczęścia!  

Dziękujemy za uwagę! 
Redakcja  

https://www.tapeciarnia.pl/199310_szopka_bozonarodzeniowa_oswietlenie_snieg 


