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Kilka słów od redakcji : 

Z okazji zbliżających się świąt życzymy Wam spokojnych, radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze, 

spełnienia marzeń, nawet tych najskrytszych oraz samych szczęśliwych dni 

w nadchodzącym roku!  



W święta Kevin musi być! 

"Kevin sam w domu" to już pozycja obowiązkowa  

w programie tv podczas Świąt Bożego Narodzenia.  

W tym roku nie będzie inaczej. Polsat wyemituje 

komedię w Wigilię o 20:05, powtórkę będzie można 

obejrzeć dzień później. Film wzbudza skrajne emocje 

wśród widzów. Część z nich nie wyobraża sobie świąt 

bez niego, a reszta nie chce o tym słyszeć.  

To już tradycja, że Kevin gości na ekranach Polaków  

w każde święta. Kiedy parę lat temu Polsat chciał 

zrezygnować z emisji Kevina spotkał się z falą oburzeń 

fanów komedii. Familijny hit opisuję historię 8 letniego 

Kevina McCallistera ,który ma spędzić z rodzina święta 

we Francji. W dniu wyjazdu wszyscy w pośpiechu 

opuszczają dom. Dopiero w samolocie odkrywają,  

że zostawili w domu Kevina. "Kevin sam w domu" na 

antenie Polsatu gości w święta Bożego Narodzenia 

nieprzerwanie od ponad 10 lat. Święta to czas radosny, 

ale należy wspomnieć też, że odeszli od nas wybitni 

artyści: Kabareciarz Bohdan Smoleń, który zasłynął 

dzięki występom w kabarecie Tey, u boku Zenona 

Laskowika. Kojarzony jest również z serialową rolą listonosza Edzia ze "Świata 

według Kiepskich". Zmarł w czwartek 15 grudnia 2016 roku w wieku 69 lat. Andrzej 

Wasilewicz znany m.in. z roli Zenka - narzeczonego Ani (Anny Dymnej) w komedii 

Sylwestra Chęcińskiego "Nie ma mocnych" (1974), drugiej części sagi o Kargulach  

i Pawlakach odszedł od nas 13 grudnia 2016 w wieku 65 lat. 

Źródła: http://www.tvn24.pl/ 

http://www.telemagazyn.pl/artykuly/kevin-sam-w-domu-w-wigilie-w-polsacie-54103.html 
 

Klaudia Kotas 

Nadchodzące wydarzenia kulturalne: 

• Poparzeni Kawą Trzy 28.01.2017 (sobota) godz. 19:00 PGE Giganty Mocy 

Bełchatów, Plac Gabriela Narutowicza 3 

• Sylwester w MCK - Koncert Grohman Orchestra 31.12.2016 (sobota) godz. 20:00 

MCK Bełchatów  Bełchatów, Plac Narutowicza 1a 

• Sylwester w Szczercowie 31.12.2016 (sobota) Plac św. Floriana 



Wydarzenia sportowe: 

• 5 stycznia 2017(niedziela )10:00 X Mistrzostwa Gminy Szczerców w halową piłkę 

nożną w ramach WOŚP Szczerców Rzeczna 7, Piłsudskiego 66,Chabielice Kol.5 

• PGE Skra Bełchatów-ZAKSA Kędzierzyn - Koźle, Plusliga 7.01.2017 (sobota) Hala 

Energia Bełchatów Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11 

• 14 stycznia 2017(sobota) godzina 10.00 Noworoczny turniej piłki siatkowej Czarni 

Szczerców Szczerców Piłsudskiego 66 

Źródła: http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/m/belchatow 

http://szczercow.pl/ 

Julia Stanisławska 

 

Moda i uroda 

Szukasz inspiracji na stylizację na Święta? Nie wiesz w co się ubrać  

w Wigilię? Zobacz kilka propozycji  

Motywem przewodnim tegorocznych stylizacji świątecznych jest metaliczny błysk. 

Dodajemy go do zestawów w różnym stylu, zarówno tych typowo glamour, jak i tych 

z męskim garniturem. Przemycamy złote albo srebrne dodatki (najlepiej pod postacią 

kopertówek albo minimalistycznej biżuterii) albo wkładamy cekiny i lakierowane 

skóry „od stóp do głów”. W Święta nie może zabraknąć także koloru typowego dla 

końca grudnia – czerwieni. Czerwone torby, błyszczyki, lakiery do paznokci  

w każdym tonie (karmin, burgund, mak) idealnie pasują do klasycznej czerni, 

bezpiecznej szarości i uwaga (!), także do pasteli (szczególnie pudrowego różu).  

Modne w tym sezonie golfy są na tyle wygodne, że nie musimy z nich rezygnować 

nawet podczas uroczystej kolacji. Wystarczy zestawić je z cekinową spódnicą  

i mocniejszym makijażem. Warto przy takim looku zwrócić także uwagę na buty. 

Klasyczne szpilki mogą wydać się w nim za nudne, dlatego świetną alternatywą dla 

szpilek są pantofle na geometrycznym grubszym słupku.  

Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym numerze A.  



Dział sportowy  

W pojedynku siatkarskich mistrzów PGE Skra przegrała z Azimutem 

Modena 1:3. Dla bełchatowian to druga porażka w fazie grupowej Ligi 

Mistrzów. Tegoroczny start w Lidze Mistrzów nie rozpoczął się po myśli 

siatkarzy PGE Skry. W swoim pierwszym meczu podopieczni Philippe'a 

Blaina ulegli SCM Universitatea Craiova 1:3. W meczu z Azimutem 

Modena żółto-czarni bardzo chcieli odrobić straty w tabeli. Spotkanie lepiej 

rozpoczęli mistrzowie Włoch (3:7). Bełchatowianie musieli odrabiać straty, 

co częściowo udało się przy zagrywkach Mariusza Wlazłego (6:7).  

Po bloku Srećko Lisinaca żółto-czarni zmniejszyli dystans na jeden punkt, 

a po udanym ataku kapitana na tablicy ponownie pojawił się remis. Jednak 

drużyną, która wciąż znajdowała się na prowadzeniu, była Modena. 

Mistrzowie Włoch ponownie wypracowali sobie przewagę nad PGE Skrą  

i to oni wygrali pierwszą odsłonę do 22. Dobrą grę kontynuowali także  

w drugiej partii i wciąż mieli kilka punktów więcej niż bełchatowianie. 

Przełomowy okazał się blok na liderze włoskiego zespołu, po którym PGE 

Skra doprowadziła do wyrównania, a po chwili, po nieudanym ataku 

Francuza to żółto-czarni wyszli na prowadzenie! Po ataku Artura Szalpuka 

bełchatowianie mieli już dwa punkty więcej, zyskali drugie życie  

i wyrównali stan meczu. Jednak początek kolejnej odsłony ponownie był 

lepszy w wykonaniu mistrzów Włoch (6:9). Lecz tym razem Modena  

z akcji na akcję powiększała swoją przewagę, a prym wiódł nie kto inny jak 

N’Gapeth. Przewaga gości sięgnęła na koniec seta ośmiu punktów, choć  

w pewnym momencie przyjezdni mieli już 11 „oczek” więcej. Nie podcięło 

to skrzydeł podopiecznym Philippe’a Blaina. W początkowej fazie czwartej 

partii na parkiecie Atlas Areny walka toczyła się punkt za punkt. Jednak nie 

na długo i siatkarze Roberto Piazzy ponownie znaleźli się na prowadzeniu 

(7:10). Kiedy wydawało się, że losy spotkania są już rozstrzygnięte, w polu 

serwisowym pojawił się Marcin Janusz, którego zagrywki doprowadziły do 

wyrównania 22:22. Końcówkę wygrali jednak mistrzowie Włoch i całe 

spotkanie 3:1. W drugim spotkaniu grupy D drużyna ACH Volley Lublana 

nie bez kłopotów, ale wygrała z SCM Universitatea Craiova 3:2.  

 

 



W tabeli prowadzi Azimut Modena (5 pkt.), drugi jest mistrz Rumunii  

(4 pkt.), trzeci mistrz Słowenii (3 pkt.). PGE Skra bez punktów jest 

czwarta. PGE Skra – Azimut Modena1:3 (22:25, 25:21, 17:25, 22:25) PGE 

Skra: Lisinac, Wlazły, Kłos, Uriarte, Szalpuk, Winiarski, Piechocki oraz 

Penchev, Kurek, Janusz, Gladyr, Milczarek Azimut Modena: Petrić, 

Orduna, N’Gapeth, Le Roux, Holt, Vettori, Rossini. 

 

Źródło: sportowefakty.pl  

Skra / Michał Brożyński 
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https://ekartki-swiateczne.pl/kartki/9/2/d/kartki-boze-narodzenie-prezencik-swiateczny-dla-ciebie-273 

 

 

 

"Marakas na święta" 
 

Święta święta śnieżek prószy a na zewnątrz żywej duszy 

Pod choinką dzieciak siedzi, wzrokiem Mikołaja śledzi 

On już wie że to nie święty, ale przecież ma prezenty 

Jego tata to w przebraniu, poci się przy tym staraniu 

Lecz to dziecko już nie wierzy, pudło ciągle wzrokiem mierzy 

Co w środku, myśli kasa, dostał trąbkę, marakasa 

Młodzież się zdenerwowała i grubego ukarała 

Szybko brodę z taty zdziera i na niego się wydziera 

 Gdzie jest kasa, ty brodaczu!  

Puść mnie szybko, ty smarkaczu! 

Krzyczą szarpią noc jest blada 

przecież w święta nie wypada 

A Mikołaj ten prawdziwy, myśli sobie, co za dziwy 

I prezentów nie przynosi bo go nikt o to nie prosi 

Więc odchodzi już daleko, lecąc sobie ponad lasem 

Wymachując marakasem. 
 

 



Ploteczki  

 Tegoroczne Jasełka można nazwać konkursem talentów. Mówi się, że 

grający głównego bohatera aktor – amator, tuż po zejściu ze sceny 

dostał propozycję zagrania Agenta 007 w kolejnej części słynnego 

hitu. Czy na naszych oczach rodzi się gwiazda? Sam zainteresowany 

póki co ani nie dementuj, ani nie potwierdza pogłosek. 

 Telekamery Tele Tygodnia to jeden z najpopularniejszych 

plebiscytów w naszym kraju. Do tegorocznego konkursu 

wprowadzono nową kategorię: NAUCZYCIEL ROKU. Podobno 

pedagog z naszej szkoły został nominowany do tej nagrody! Na razie 

nie wiadomo czy nauczycielka podjęła decyzję wzięcia udziału  

w przedsięwzięciu, ale nagroda jest wielką pokusą. Zwycięzca 

otrzyma wakacje o całe dwa miesiące dłuższe, kuferek słodyczy oraz 

rzecz jasna statuetkę.   

 Poloneza czas zacząć! Lada moment maturzyści z naszej szkoły 

usłyszą to hasło i zacznie się bal. Zanim jednak to nastąpi, czekają ich 

żmudne przygotowania. –Taniec będzie niesamowity i spektakularny. 

Pokażemy na co nas stać. Nie jest łatwo, bo dochodzi między nami do 

konfliktów. – mówi nam jeden z nich. Jak dowiedział się nasz informator do 

spięć dochodzi na płaszczyźnie wyboru muzyki. Jedni chcą klasyki i tańca do 

Chopina, inni rozrywki i tańca do Martyniuka. Spór ma rozstrzygnąć specjalny 

wysłannik. Czekamy na rozwój wydarzeń.  

 

Ciekawostki  

 
 George Washington w swoim ogrodzie hodował konopie 

 Przeciętny 4-latek zadaje ponad 400 pytań  dziennie 

 W Chinach zabronione jest rzucie gumy 

 Ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od urodzenia.  


