
	Stojedynki 
piszą nr 2	 

W naszym wydaniu: 

v gry 
v sprzęty elektroniczne 
v aplikacje na telefon 
v święta 
v książki 
v „historia roweru” 
v i wiele, wiele innych 
ciekawych artykułów J  

 



 

W	 wielu	 kulturach	drzewo,	 zwłaszcza	iglaste,	 jest	 uważane	 za	
symbol	 życia	 i	 odradzania	 się,	 trwania	 i	 płodności.	 Jako	 drzewko	
bożonarodzeniowe	pojawiło	się	w	XVI	wieku,	lecz	prawdopodobnie	
już	 wcześniej	 występowało	 jako	rajskie	„drzewo	 poznania	 dobra	 i	
zła”	w	misteriach	o	Adamie	i	Ewie,	wystawianych	w	wigilię	Bożego	
Narodzenia.	 Jest	 to	 związek	 bardzo	 luźny	 i	 trudny	 do	 ustalenia,	
podobnie	 jak	 odwoływanie	 się	 do	drzewa	Krzyża	 z	Golgoty,	 które,	
jak	 głosi	legenda,	 zbito	 z	 rajskiego	 drzewa	 życia.	 Tradycja	 choinek	
narodziła	 się	 w	Alzacji[2],	 gdzie	 wstawiano	 drzewka	 i	 ubierano	 je	
ozdobami	 z	papieru	i	jabłkami	(nawiązanie	 do	 rajskiego	 drzewa).	
Wielkim	 zwolennikiem	 tego	 zwyczaju	 był	Marcin	 Luter,	 który	
zalecał	 spędzanie	 świąt	w	domowym	zaciszu.	Choinki	więc	 szybko	

stały	się	popularne	w	protestanckich	Niemczech.		

Nieco	 później	 obyczaj	 ten	 przejął	Kościół	
katolicki,	rozpowszechniając	go	w	krajach	Europy	
Północnej	i	Środkowej.	 W	 XIX	 wieku	 choinka	
spopularyzowana	 została	 w	Anglii	i	Francji,	 a	
potem	 w	 krajach	Europy	 Południowej.	 Stała	 się	
w	Europie	najbardziej	 rozpoznawanym	
symbolem	świąt	Bożego	Narodzenia.	

Do	Polski	przenieśli	 ją	 niemieccy	 protestanci	 na	
przełomie	
XVIII	i	XIX	

wieku	(w	 okresie	zaborów)	 i	 początkowo	 spotykana	 była	
jedynie	w	miastach.	Stamtąd	dopiero	zwyczaj	ten	przeniósł	się	
na	 wieś,	 w	 większości	 wypierając	 tradycyjną	 polską	 ozdobę,	
jaką	 była	jemioła,	 oraz	 zastępując	 znacznie	 starszy,	 słowiański	
zwyczaj	 (znany	 jeszcze	 z	 obchodów	Święta	 Godowego)	
dekorowania	snopu	zboża,	zwanego	Diduchem.	

 

Do	 dzisiaj,	 w	 wigilijny	 wieczór	 pod	 choinką	 znajdują	 się	
prezenty,	przyniesione,	w	zależności	od	regionu,	przez	Aniołka,	
Dzieciątko,	Gwiazdkę,	Gwiazdora	lub	Świętego	Mikołaja.	Jest	to	
tradycja	rzadko	spotykana	w	innych	krajach,	gdzie,	jeśli	w	ogóle	



jest	 taki	 zwyczaj,	 prezenty	 są	 ofiarowywane	 w	 Boże	 Narodzenie.	 W	 niektórych	 tradycjach	 samo	
drzewko	bywa	niespodzianką	dla	dzieci	i	gości.		

Najpiękniejsze	choinki	w	dużych	miastach	

Warszawa	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nowy	York	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



Przykładowe	życzenia	świąteczne,	chcesz,	to	skorzystaj	J	

	

	

Na	zbliżające	się	Święta		

pragniemy	złożyć	życzenia		

przeżywania	Bożego		

Narodzenia	w	zdrowiu,	radości		

i	ciepłej,	rodzinnej	atmosferze.		

Kolejny	zaś	rok	niech	będzie	

czasem	pokoju	oraz	realizacji		

osobistych	zamierzeń.	
źródło	www.wikipedia.pl	

Piosenki		
Top	5	przepięknych	piosenek	świątecznych,	które	każdy	musi	przesłuchać!		

Nr	1	
The	Shins	-	Wonderful	Christmas	time	

To	przepiękna,	wesoła	piosenka	świąteczna	opowiadająca	o	tym,	jak	to	świetnie	i	przyjemnie	
może	być	na	gwiazdkę.	Opowiada	o	cudownym	uczuciu,	które	towarzyszy	rodzinie	tylko	w	
święta.	O	tym,	że	po	prostu	cudownie	jest	spędzać	święta,	gdy	jest	się	młodym	i	pełnym	
różnych	marzeń.	Pod	spodem	link	do	tłumaczenia	oraz	teledysku.	Tym	sposobem	możesz	na	
bieżąco	sprawdzać	tekst	i	go	sobie	tłumaczyć.	

http://www.tekstowo.pl/piosenka,the_shins,wonderful_christmastime.html	

Nr	2	
Mariah	Carey	–	All	I	want	for	Christmas	is	you	



Ta	piosenka	opowiada	o	tym,	że	nie	ma	świąt	bez	miłości	i	że	nie	potrzebuje	się	wtedy	
niczego,	tylko	by	być	ze	swoją	drugą	połówką.	Piosenkarka,	która	wykonuje	ten	utwór,	jest	
wybitnie	uzdolniona	wokalnie.	Piosenka	jest	wesoła	i	da	się	przy	niej	robić	świąteczne	
porządki,	bo	wprowadzi	ona	w	świąteczny	nastrój	na	100%!	

http://www.tekstowo.pl/piosenka,mariah_carey,all_i_want_for_christmas_is_you.html	

	

Nr	3	
Wham!	–	Last	Christmas	

Ta	piosenka	opowiada	o	miłości,	zazdrości	i	niezrozumieniu.	Warto	ją	przesłuchać,	bo	jest	
ona	absolutnym	hitem	zarówno	na	tamte,	jak	i	na	te	lata.	Warto	puszczać	ją	w	każdym	domu	
lub	nawet	w	drodze,	a	na	pewno	będzie	królował	niesamowicie	świąteczny	nastrój.		

http://www.tekstowo.pl/piosenka,wham,last_christmas.html	

	

Nr	4	
Shakin	Stevens	–	Merry	Christmas	everyone	

Jest	to	świąteczna	i	wesoła	piosenka!	Rytm	tego	utworu	nadaje	się	nawet	do	tańca!	
Opowiada	o	najszczęśliwszych	chwilach	na	święta	i	przede	wszystkim	o	zabawie!	O	tym,	że	
każdy	powinien	być	wtedy	z	kimś	wyjątkowym.	

http://www.tekstowo.pl/piosenka,shakin_stevens,merry_christmas_everyone.html	

Nr	5	
Celine	Dion	–	So	this	is	Christmas	

To	piosenka	ewidentnie	o	tym,	że	moglibyśmy	poprawić	swoje	złe	i	brutalne	postępowanie	
chociaż	na	święta	i	o	tym,	że	zanim	zdecydujemy	się	zrobić	coś	złego,	najpierw	pomyślmy,	
czy	naprawdę	tego	chcemy.	Na	święta	powinniśmy	się	bawić,	a	nie	czynić	zło.	Ta	piosnka	nie	
ma	wesołej	tematyki,	ale	mimo	to	była	i	jest	wielkim	hitem!		

http://www.tekstowo.pl/piosenka,celine_dion,so_this_is_christmas.html	

Marysia	



	

 

 

Boże	

Narodzenie 

Święta	Bożego	Narodzenia	zbliżają	się	wielkimi	krokami.	To	

cudowny	czas,	który	możesz	spędzić	razem	z	rodziną.	Oprócz	

pysznego	jedzenia,	to,	co	na	pewno	każdy	z	nas	lubi,	to	

prezenty.	

	

TOP	10	najczęstszych	prezentów	
Zastanawiasz	się,	co	kupić	rodzinie	lub	przyjaciołom	albo	co	

doradzić	rodzicom,	aby	ci	kupili?	Idealnie	trafiłeś!	Przedstawię	

tu	10	najczęściej	kupowanych	prezentów	przez	społeczność.	Może	

wpadniesz	na	jakiś	pomysł,	czytając	to	J.	



	

10.	Artykuły	
artystyczne	i	inne	
Jeśli	lubisz	rysować	lub	

malować,	śmiało	powiedz	

rodzicom,	aby	właśnie	to	ci	

kupili	na	Gwiazdkę.	Polecam	

pójść	do	Empiku,	bo	tam	moim	

zdaniem	są	najlepsze	produkty	

związane	z	tym	tematem.	Jednak	

ludzie	dali	temu	pomysłowi	tylko	7%.	

9.	Gry	planszowe	i	puzzle	
Na	kolejnym	miejscu	

znalazły	się	gry	planszowe	

i	puzzle,	które	również	

zyskały	7%.	Jeśli	chodzi	o	

ich	kupno,	to	zależy	czy	

gustujecie	w	takich	

rzeczach.	Moim	zdaniem	

najlepiej	najpierw	się	

zapytać	osoby,	której	to	

kupicie,	ponieważ	nie	wszyscy	lubią	takie	rzeczy,	ale	jeśli	już	

się	na	to	zdecydujesz,	

gwarantuję	dobrą	zabawę	J!	

8.	Konsole	do	gier	



Taką	samą	liczbę	głosów	mają	konsole	do	gier	i	inne	urządzenia.	

Nie	ukrywajmy,	iż	jest	to	drogi	prezent,	ale	na	pewno	warty	

polecenia	J.	

7.	Kosmetyki	/	perfumy	
Jeśli	kupujesz	prezent	

nastoletniej	dziewczynie,	

myślę,	że	to	ją	zadowoli.	W	

końcu	aż	8%	ludzi	oddało	na	

to	swój	głos.	Chyba	

dziewczyna	lubi	takie	rzeczy	

;).		

	

	

6.	Ubrania	/	obuwie	
Pomysł	ten	jest	bardzo	

popularny,	ponieważ	

otrzymał	aż	10%!	

Niezależnie,	czy	dla	

chłopaka,	czy	dziewczyny,	

sprawdza	się	w	stu	

procentach:D!		

	

	

	



5.	Gotówka	
Nie	mogę	uwierzyć,	że	11%	

osób	twierdzi,	iż	pieniądze	

to	wspaniały	podarunek.	Moim	

zdaniem	prezent	ten	powinien	

być	dawany	w	ostateczności,	

gdy	naprawdę	nie	masz	

pomysłu,	ale	jak	kto	woli	J!	

	

4.	Płyty	CD	
Płyty	muzyczne	zyskały	

13%.	Dla	miłośnika	tych	

o	to	tematów	–	idealne!	

Tylko	ważne	jest	to,	by	

dobrze	trafić	w	jego	

gust	J.	

	

3.	Czekoladki	
	

Najniższe	miejsce	na	

podium	zajęły	

słodycze.	Słodkie,	

smaczne,	wręcz	

doskonałe.	Szkoda	

tylko,	że	nie	są	

wiecznie	L.	

	



2.	Książki	
	

Aż	24%	ankietowanych	udzieliło	odpowiedź,	że	to	książki	są	

najlepsze.	Popieram	to	zdanie,	bo	nie	dość,	że	są	ciekawe,	to	

jeszcze	edukacyjne.	Jeśli	znajdziecie	jakąś	wciągającą	książkę,	

to	jest	to	strzał	w	dziesiątkę	J!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1. Gry	wideo	
Na	pierwszym	miejscu	najczęściej	kupowanych	prezentów	są	gry	

wideo.	Jest	to	na	pewno	prezent,	z	którego	osoba	będzie	się	

cieszyć,	ale	moim	zdaniem,	

lepiej	zainwestować	w	coś	

kreatywniejszego.	Jednak	

każdy	woli	co	innego.	Jeśli	

traficie	na	mądrą	i	

dodatkowo	ciekawą	grę,	w	

której	nie	chodzi	tylko	o	

zabijanie,	będzie	to,	

myślę,	trafny	podarunek	J.	

Marika	



								Skąd	się	wziął	S,w.	Mikołaj?		
♥Może	już	wiecie,	że	S,więty	Mikołaj	był	kiedyś	biskupem.	I	
istniał	kiedyś	
naprawdę.	ZB yła	
taka	postać,	jak	
Mikołaj,	tyle	że	
nie	jeździła	
reniferami…I	nie	
dawała	
prezentów	
wszystkim	
dzieciom,	tylko	
tym,	które	
spotkała.	Na	
pewno	nie	przychodził	tylko	zimą,	mógł,	również	przychodzić	
latem,	wiosną	albo	jesienią.	Pory	mogły	być	dowolne.	Obecnie	
dorośli	mówią,	że	mieszka	w	Laponii.		
BYŁ	ON	RÓWNIEŻ	W	NASZYM	OLSZTYNIE!	J		w	2014	roku.	Może	
przyjdzie	w	2016?	J 
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Goodgame	empire	–	krótki	przewodnik	
na	czas	świątecznego	odpoczynku	

Teraz	będę	opisywał,	jak	grać	w	Goodgame	empire.	Na	starcie	pojawiają	się	zadania,	które	trzeba	
wykonać,	żeby	zacząć	grać.	W	grze	chodzi	o	to,	żeby	rozbudowywać	zamek	jak	najmocniej.	Można	w	
niej	walczyć	pomiędzy	sobą	oraz	zdobywać	poziomy,	honor	i	legendarny	poziom.	

	

	

To	jedno	z	zadań.		

	

	

	

	

	

To	wyskakuje,	kiedy	się	wykona	zadanie.	

	

	

	

	

Tak	wygląda,	jeżeli	osiągnie	się	nowy	poziom.	

	

	

	 	

	

	

	

Jeżeli	coś	takiego	wyskoczy,	to	oznacza,	że	
możesz	zmienić	nazwę	zamku.		



								 																							Mam	trzeci	poziom.	Jej.	

					 																												A	to	prezent	za	aktywność.		

									 																									Zbudowałem	dom.	

					 																												Zbudowałem	gospodarstwo.	

	

																																	Tak	się	ulepsza	wieżę.	Polecam	grę,	
ponieważ	jest	bardzo	fajna.	Spróbujcie	sami	J	



Kiedy	za	oknami	śnieg	-	coś	dla	
miłośników	rowerów		

HISTORIA	ROWERÓW	

	

	

MASZYNA	DO	BIEGANIA	

	
	

Jest	to	pierwszy	rower	na	
świecie.	Nie	miał	on	jeszcze	
hamulców.	Żeby	nim	jechać,	
trzeba	było	się	odpychać	



nogami	od	ziemi.	Wynalazł	go	Hrabia	Sivrac	w	1765	
roku.	Wehikuł	miał	jedną	zasadniczą	wadę,	przednim	
kołem	nie	można	było	kierować,	więc	aby	zmienić	tor	
jazdy,	należało	zsiąść	i	obrócić	pojazd.	Legenda	głosi,	że	
koła	zostały	wykonane	z	dennic	beczki	po	winie,	którą	
konstruktor	wraz	z	towarzyszami	opróżnił	;-) 

WELOCYPED	

	

	
Jest	to	pierwszy	pojazd	z	pedałami.	Wynalazcą	tego	
roweru	jest	Kirkpatrick	Macmillan.	Został	
skonstruowany	w	roku	1839.	Jest	to	pierwszy	
wynalazek,	w	którym	nie	trzeba	było	dotykać	nogami	
ziemi.	Pedały	w	welocypedzie	nie	przypominały	
stosowanych	obecnie,	bliższe	były	tym	spotykanym	w	
maszynach	do	szycia-zostały	umocowane	do	ramy	w	
okolicach	przedniego	koła	i	poruszały	tylne	koło	za	
pomocą	dwóch	dźwigni.	Największa	prędkość	tego	
roweru	to	13	km/h.	



WELOCYPED	MICHAUX	

	
Jest	to	nieco	inny	rower	niż	inne,	ponieważ	jego	pedały	
były	przymocowane	do	przedniego	koła.	Został	
zbudowany	w	1862	roku.	Był	skonstruowany	z	drewna	i			
jego	maksymalna	prędkość	to	10	km/h.	Koła	tego	
roweru	były	okute	stalą.	Często	się	mówiło	na	ten	
wynalazek	„Kościotłuk”.	Przez	tą	stal	na	kołach	ważył	50	
kilogramów	

BICYKL	
	

	

	

	
	



	

W	roku	1870	wyprodukowano	coś	jeszcze	całkiem	innego.	Ten	rower	
posiadał	z	przodu	jedno	wielkie	koło	i	z	tyłu	jedno	malutkie.	To	też	
jeszcze	nie	było	bardzo	wygodne.	Najgorszą	rzeczą	było	to,	że	w	tym	
rowerze	nie	ma	hamulca.	Wiele	osób	brało	udział	w	wyścigach	na	
bicyklach,	nie	było	to	bezpieczne,	bo	ten	wynalazek	jest	bardzo	
wysoki	i	wiele	osób	spadało	z	niego.	Największa	prędkość	to	40	km/h.	

ROWER	WSPÓŁCZESNY	

	
Dopiero	w	1885	roku	John	Kemp	Starley	wynalazł	rower	z	
łańcuchem	i	skręcaną	kierownicą.	W	tym	nowym	wynalazku	
też	zamontowano	hamulce.	Przez	to	jazda	na	rowerze	stała	
się	o	wiele	wygodniejsza,	szybsza	i	bezpieczniejsza.		

Dawid	

	
	
	
	



Krótka	recenzja	filmowa	
	Jak	zostać	kotem?	–Film	pod	tytułem	,,Jak	
zostać	kotem?’’	wszedł	do	kina	3	
sierpnia.	Reżyserem	filmu	jest	Barry	
Sonnenfeld.	Opowiada	on	o	historii	
pewnego	człowieka,	który	zamienił	się	w	
kota.	Futrzak	był	niezwykłym	
przyjacielem	jego	córki.	Kotek	
zachowywał	się	śmiesznie.	Często	
próbował	być	poważny,	ale	kot	niestety	
nie	umie	być	taki	doskonały.	Film	był	
bardzo	ciekawy.	Reżyser	naprawdę	
musiał	się	nad	nim	napracować.	Aktorzy	
zagrali	niesamowicie	realistycznie.	–	
Wika	i	Gosia.	
 

 

 

 

Małgosia 

						
Moje	wielkie	greckie	wesele	

2♥ 
Weszło	do	kin	1	kwietnia	2016.	Teraz	jest	już	na	płycie.	Reżyserem	tego	
filmu	jest	Kirk	Jones.	Scenariusz	napisał	Nia	Vardalos.		

Aktorzy:	

Nia	Vardalos	jako:	Toula	Miller	 	

John	Corbett	jako:	Ian	Miller	 	



Michael	Constantine	jako:	Gus	Portokalos	 	 	

Lainie	Kazan	jako:	Maria	Portolakos	 	 	

Andrea	Martin	jako	Ciocia	Voula	 	 	

Gia	Carides	jako:	Nikki	 	 	

Joey	Fatone	jako:	Angelo	 	 	

Elena	Kampouris	jako:	Paris	Miller	

Po	kilkunastu	latach	od	wesela	Toula	i	Ian	wciąż	bezskutecznie	próbują	uwolnić	się	od	wszędobylskich	
greckich	krewnych.	Gdy	czasem	zdobędą	trochę	wolności,	zaraz	nadarza	się	okazja,	by	kochający	się	
rodzinny	krąg	ponownie	zacisnął	się	jak	pętla	na	szyi.	Ich	córka	Paris	wybiera	się	na	studia,	a	rodzina	
oczywiście	musi	zatwierdzić	wybór	uczelni.	Zanosi	się	na	trzęsienie	ziemi,	bo	dziewczyna	pragnie	
opuścić	rodzinne	Chicago,	a	co	gorsze	jej	nowy	chłopak	nawet	nie	udaje	Greka.	Jednak	prawdziwe	
tsunami	dopiero	przed	nami.	Otóż	rodzice	Tulli	-	Maria	i	Gus	-	odkrywają,	że	ich	małżeństwo	jest	
nieważne,	więc	formalnie	wciąż	są	do	wzięcia,	a	to	dopiero	początek...	

Ten	film	bardzo	mi	się	podobał,	bo	był	ciekawy,	wesoły	i	wzruszający.	Serdecznie	polecam	go	
obejrzeć.										

																																																						http://www.filmweb.pl	

			Małgosia♥	

Mój	przyjaciel	Hachiko♥ 
	

Główne	role:	

Richard	Gere	–	Parker	Wilson	

Joan	Allen	–	Cate	Wilson	

Cary-Hiroyuki	Tagawa	–	Ken	Fujiyoshi	

Sarah	Roemer	–	Andy	

Jason	Alexander	–	Carl	

Erick	Avari	–	Jasjeet	

Davenia	McFadden	–	Mary	Anne	

Robbie	Sublett	–	Michael	

Chico,	Layla,	Forrest	–	pies	Hachiko	



Reżyserem	tego	filmu	jest		Lasse	Hallströma		

Film	opowiada	historię	Hachikō,	psa	rasy	Akita,	znalezionego	na	stacji	kolejowej	przez	profesora	
muzyki	Parkera	Wilsona	(Richard	Gere).	Pies	szybko	przywiązuje	się	do	właściciela	i	nie	przestaje	na	
niego	czekać	nawet	po	śmierci	Parkera.	Film	oparty	jest	na	prawdziwej	historii	psa	o	tym	samym	
imieniu.	Różnica	jest	jedna	-	jego	właściciel	nie	był	Amerykaninem,	lecz	Japończykiem	o	imieniu	Ueno	
Hidesaburō.	

Rasa	Akita	

Wzorzec	przewiduje	umaszczenie	białe,	czerwone,	pręgowane	i	sezamowe	(czyli	czerwona	sierść	z	
czarnymi	końcówkami).	Każde	umaszczenie	oprócz	białego	musi	mieć	białe	znaczenia	(urajiro)	po	
bokach	kufy,	na	policzkach,	po	spodniej	stronie	żuchwy,	szyi,	piersi,	tułowia	i	ogona,	po	wewnętrznej	
stronie	kończyn	przednich	i	tylnych.	

Okresy	zmiany	sierści	wymagają	zintensyfikowanej	pielęgnacji.	Jest	to	pies	o	średniej	potrzebie	
ruchowej.	Szczenięta	powinny	od	maleńkości	mieć	kontakt	z	człowiekiem.	Mogą	chorować	na	skręt	
żołądka.	Dysplazja	stawów	biodrowych	rzadko	występuje	u	tej	rasy.	Akity	są	również	zagrożone	
chorobami	oczu	oraz	skóry	(np.	sebaceous	adenitis).	

Do	Polski	pierwszą	akitę	zaimportowano	w	1990	roku	z	Norwegii.	Była	to	szara	suka	Manatsu-Rei.	
Natomiast	pierwszego	akitę	w	"czystym"	japońskim	typie,	o	czerwonej	barwie	sierści,	sprowadzono	w	
1993	roku	z	Holandii.	Od	tamtej	pory	stale	popularność	tej	rasy	wzrasta.	W	Stanach	Zjednoczonych	
zainteresowanie	tą	rasą	zaowocowało	powstaniem	akity	amerykańskiej.				

Korzystałam	z		

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3j_przyjaciel_Hachiko	

Małgosia	

	

				Krótka	historia	
bombki	♥ 
 
	
Trudno	uwierzyć,	że	świąteczna	
bombka	wzięła	się	z	biedy.	Swoją	
karierę	rozpoczęła	w	połowie	XIX	
wieku	w	mieście	Lauscha,	na	
południu	Niemiec.	Jeden	z	pracowników	tamtejszej	szklanej	
manufaktury,	w	której	nie	najlepiej	się	działo,	wydmuchał	z	cienkiego	
szkła	kształt	przypominający	jabłko.	



	Nie	stać	go	było	na	prawdziwe	owoce,	orzechy	i	cukierki,	które	
dotychczas	zdobiły	bożonarodzeniowe	drzewka.	Szklane	kule	powiesił	
na	choince.	Spodobały	się	sąsiadom	i	w	kolejnych	latach	każdy	z	nich	
chciał	także	bombkami	dekorować	swoje	drzewko.	Dzięki	temu	
pomysłowi	fabryka	rozkwitła	i	do	dziś	produkuje	świąteczne	ozdoby.	
Szklane	cacka	z	Niemiec	trafiły	najpierw	do	Wielkiej	Brytanii,	a	potem	
były	poszukiwane	już	w	całej	Europie.	Pod	koniec	XIX	wieku	
choinkowe	bombki	popłynęły	za	ocean	do	Stanów	Zjednoczonych,	
gdzie	zrobiły	zawrotną	karierę.	Do	Polski	zawitały	w	tym	samym	
czasie.	Importowano	je	z	zagranicy,	ale	powoli	i	u	nas	zaczęto	
produkować	szklane	ozdoby.	Najpierw	miały	kształt	owoców	i	
orzechów,	potem	przybierały	formy	przedmiotów	codziennego	użytku	
(pantofelków,	parasolek),	bałwanków,	zwierzątek,	aniołków.	Dziś	w	
naszym	kraju	istnieje	wiele	zakładów	produkujących	bombki.	
Powstają	często	prawdziwe	dzieła	sztuki,	poszukiwane	na	całym	
świecie.	 

W	Polsce	właśnie,	w	miejscowości	Nowa	Dęba	pod	Tarnobrzegiem,	
istnieje	jedyne	na	naszym	globie	Muzeum	Bombki	Choinkowej.	Założył	
je	w	2012	roku	właściciel	wytwórni	szklanych	ozdób	–	Janusz	Biliński.	
Od	lat	kolekcjonował	szklane	cacka.	Dziś	w	muzeum	zgromadził	
ozdoby	z	całego	świata	i	z	różnych	epok.	Niewątpliwą	atrakcją	tego	
miejsca	jest	możliwość	samodzielnego	przyozdobienia	własnej	
bombki.	Eksponaty	można	oglądać	przez	cały	rok,	ale	najwięcej	
zwiedzających	zachwyca	się	nimi	w	czasie	Świąt.	

Jako	ciekawostkę	warto	przedstawić	najdroższą	bombkę.	Powstała	w	
Wielkiej	Brytanii	i	jest	z	białego	złota	najwyższej	próby,	a	jej	twórca	–	
znany	jubiler	–	ozdobił	ją	188	rubinami	i	dodał	jeszcze	500	małych	
diamentów.	To	dzieło	sztuki	jubilerskiej	jest	warte	około	400	tysięcy	
złotych.	

Ozdoby	wieszane	na	naszych	choinkach	nie	są	aż	tyle	warte,	ale	tworzą	
niezapomnianą	atmosferę	rodzinnych	Świąt	Bożego	Narodzenia…	

 Korzystałam ze strony: -CafeSenior.pl – 
Można zobaczyć ♥ 



 

Newsy 2016!	

-Justin	Bieber	w	Polsce	

-Cleo	oszukała	fanów!	

-W	„Just	dance	2017”	po	raz	pierwszy	polski	utwór!	

-Youtube	zdradza	w	jaką	grę	najczęściej	grają	Polacy!	

	



	

	

	

	

	

	

	

1. Justin	Bieber	w	Polsce!	
	

W	ramach	Purpose	World	Tour	2016	w	Krakowie	na	tamtejszej	Tauron	
Arenie	11	listopada	w	Dzień	Niepodległości	wystąpi	Justin	Bieber!		

Niech	prawdziwi	fani	uzbroją	się	w	197	
zł,	bo	właśnie	tyle	kosztuje	najtańszy	
bilet	na	występ	wokalisty!		

Justin	odwiedzi	podczas	swojej	trasy	20	
krajów	na	naszym	kontynencie		

Europie	i	zagra	w	sumie	aż	45	
koncertów!	

Ale	to	nie	wszystko!	Supportować	
koncert	gwiazdy	będzie	duet	The	Knocks!	Ten	duet	tworzy	muzykę	
elektroniczną,	ich	album	ukazał	się	4	marca	2016r.	o	nazwie	„55”.	



Zagra	m.in.:	

-Sorry,	

-Purpose,	

-Love	Yourself.	

I	wiele	innych!		

Fani	Justina…	Łączcie	się!		

2. Cleo	oszukała	fanów!	
Od	dłuższego	czasu	gwiazda	
twierdzi,	że	nie	współpracuje	
już	z	Donatanem,	ale	za	jej	
najnowszą	płytą	„Bastet”	stoi	
właśnie	on!		

Piosenkarka	wybiła	się	dzięki	
popularnej	piosence	„My	
Słowianki”,	która	napisana	
została	przy	współpracy	z	
Dontanem	właśnie!	Ale	mimo	to	
obiecywała	fanom,	że	na	tym	
koniec.	Lecz	czy	na	pewno?		

Sami	widzicie,	że	to	wcale	
nieprawda!	DobroBit	to	nie	kto	inny,	jak	dawny,	a	raczej	też	teraźniejszy	jej	
współpracownik.	Żeby	to	sprawdzić	wystarczy	tylko	wejść	do	bazy	ZAIKsu,	
aby	to	sprawdzić.	Piosenkę	napisała	i	wykonywała	Cleo,	lecz	muzykę	
skomponował	niejaki:	Witold	Marek	Czamara,	a	to	są	właśnie	prawdziwe	
imiona	DobroBita!	Jak	czują	się	fani?	Czy	fani	Cleo	czują	się	oszukani	i	
przestaną	być	jej	fanami?	Czy	to	koniec	jej	kariery?	A	może	to	kolejny	chwyt	
marketingowy?	

	

	



3. W	Just	dance	2017	po	raz	pierwszy	
Polski	utwór!	

		

A	będzie	to	hit	zespołu	The	Weekend!	„Ja	uwielbiam	ją”!	Na	pierwszym	
planie	będą	znajdowały	się	postacie	ubrane	w	tradycyjne	ubrania	ludowe.		

Bazowo	do	gry	trafi	40	piosenek.		

	

	

	

	

	

	

Moim	zdaniem,	ale	to	tylko	moja	opinia,	do	takiej	aranżacji	pasowałaby	
raczej	piosenka	Cleo	i	Donatana	„My	Słowianki”,	skoro	to		takie	ludowe	tło.	
Do	tak	discopolowej	piosenki	nie	będzie	pasować	tło	tradycyjnie	ludowe.	A	
może	po	prostu	twórcy	myśleli,	że	to	właśnie	taka	piosenka	jest	typowo	
tradycyjna	dla	Polski?	

4. Youtube	Gaming	dorobił	się	do	
płatnych	kanałów!	

	

Od	teraz	możesz	nie	tylko	polubić	swoich	ulubionych	Youtuberów,	ale	także	
ich	wspierać.	Gaming	wymyślił	płatne	subskrypcje.	W	związku	z	tym	staje	
się	to	jeszcze	bardziej	niebezpieczne	od	Twitcha.	Teraz	mamy	już	cztery	
płatne	YouTube.	Pierwszy	z	tych	nadchodzący	YouTube	„Premium”,	który	
oferuje	filmy	bez	reklam	i	z	dużym	wyborem	materiału.	Następny	jest	
niedostępny	w	Polsce	Music	Key.	Następnie	mamy	opcje	płatnych	
subskrypcji	poszczególnych	kanałów,	a	teraz	dochodzi	do	tego	właśnie	



Gaming.	Opłata	wynosi	3.	99	dol.	W	zamian	użytkownicy	mają	szereg	
udogodnień.	Przede	wszystkim	znikają	reklamy,	są	tam	też	chaty	specjalne	
dla	osób	płacących,	mało	tego,	do	gier	dostają	również	specjalne	
wyróżnienie,	dzięki	temu	każdy	jest	oryginalny.	Możesz	teraz	oglądać	na	
smartphonie,	jak	ktoś	inny	gra.	Niestety	nie	zobaczymy	jeszcze	tego	w	
Polsce,	póki	co	trafiła	do	ponad	40	krajów,	ale	do	naszego	jak	zwykle	na	
razie	nie.	

	

	

	

	

 

 

 

Merry 

 

 

Co robić w Olsztynie w czasie świątecznym? 

	



	

Niedawno	w	Olsztynie	został	otwarty	park	trampolin	(7JumpStreet).	Znajduje	się	na	ulicy	Leonharda	7	
naprzeciwko	stadionu	Stomilu.	Są	tam:	trampoliny,	pianki,	boiska	do	koszykówki	i	siatkówki	oraz	
maty.	Moga	przychodzić	tam	dzieci	w	każdym	wieku.	Na	całym	obiekcie	krążą	instruktorzy.		

	

	

	

	

	

	

	

W	Parku	Trampolin	jest	100	trampolin	rozmieszczonych	na	powierzchni	1000	metrów	kwadratowych.	
Obiekt	jest	bardzo	nowoczesny.	Zachęcamy	J	

	

	

	

	

	

 



WARTO POGRAĆ	W	
ŚWIĘTA	J	
Dnia 3 listopada ukaże się nowy dodatek 
do The sims 4 .  

W dodatku można: mieszkać w 
apartamentach i blokach, będzie 
nowe miasto San Myshuno, będą 
odbywały się festiwale. Dojdą też 
nowe zawody, takie jak: polityk 
(może wygłaszać porywające 
przemowy, walcząc w słusznej 
sprawie), krytyk kulinarny i krytyk 

sztuki. Mogą też inspirować tłumy, pracując w mediach 
społecznościowych. Są też nowe dzielnice: 

1. Targ Smaków; 
2. Dzielnica Sztuki; 
3. Dzielnica Mody; 
4. Zamożne Przedmieścia. 

W każdej dzielnicy ma miejsce inny festiwal, a dokładniej: 

Festiwal Smaków odbywający się na Targu Smaków; 

Festiwal Lampionów odbywający się w Dzielnicy Sztuki; 

Zlot Zapaleńców odbywający się w Dzielnicy Mody; 

Festiwal Miłości odbywający się w Dzielnicy Mody. 

Podczas festiwali organizowane są zawody w jedzeniu; 

Pojawi się możliwość kupna pamiątek, dzięki stoiskom z obiektami 
festiwalowymi. 



Simowie będą mogli: 

grać w koszykówkę, 

grać na konsoli, 

puszczać bąble z bąblobaru, 

zajmować się sztuką uliczną, 

śpiewać karaoke 

Nowości: 

ü w Trybie budowania 
ü kosz do gry w koszykówkę, 
ü konsole gier wideo, 
ü keyboard, 
ü gitara elektryczna, 
ü winda, 
ü bąblobar, 
ü maszyna do karaoke, 
ü uliczne stoiska z jedzeniem 
ü nowe opcje z trybu cas 
ü nowa kategoria aspiracji - Lokalizacja; 
ü nowa aspiracja - Tubylec; 
ü  

 

	

	

	

	

Ania	i	Wera	J 



Żarty	i	memy:)	–	uśmiechnij	się	na	
Święta		

Dlaczego	blondynka	wsadza	trawę	do	kontaktu?...	bo	chce	
mieć	bliższy	kontakt	z	naturą.		
  

 

 

DO ZOBACZENIA W KOLEJNYM NUMERZE J 

  


