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Gazeta kosztuje  

„Jeden Uśmiech”:) 

Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Trzebnicy 

www.wtztrzebnica.pl 



Dnia 26.10.12r. we 

Wrocławiu odbyło się nie-

zwykłe wydarzenie. Impreza 

nosiła nazwę  I Przegląd 

„Sztuki bez barier Galerion 

2012”. Była to prezentacja 

sztuki stworzonej przez nie-

pełnosprawną młodzież  

i dzieci  z Dolnego Śląska. 

Patronat honorowy nad tą 

niezwykle szlachetną inicja-

tywą objął wicemarszałek 

województwa dolnośląskiego 

Radosław Mołoń. Podczas 

uroczystego wernisażu po-

dziwiać można było prace 

wykonane przez podopiecz-

nych różnych placówek 

szkolno-wychowawczych  

i terapeutycznych. Sztukę, 

a także występy artystyczne 

na scenie prezentowali 

uczestnicy naszego WTZ-u. 

Byli wśród nich Katarzyna 

Kowal, Sławomir Hęciek, 

Katarzyna  Dobrowolska, 

Marta Wojtaszek, Mikołaj 

Wojniak, Paweł Banaszczyk, 

Marcin Wysocki, Marcin 

Stachurski i Artur Kurek. 

Przegląd  miał miejsce  

w niezwykłym miejscu - 

Browarze Mieszczańskim. 

Prowadziła go  dziennikarka 

Polskiego Radia Wrocław 

Monika Jaworska. Wraca-

jąc do Trzebnicy szynobu-

sem ciągle wspominaliśmy 

to niezwykłe wydarzenie. 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI 
I PRZEGLĄD SZTUKI BEZ BARIER GALERION 2012 
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We wtorek 30 października 

nasza grupa ’’Narcyz” wyje-

chała do Jawora na IV Tur-

niej Taneczny Osób Niepełno-

sprawnych. W skład grupy 

wchodziły następujące osoby: 

Joanna Kania, Katarzyna Ko-

wal, Urszula Stankowska, Mi-

kołaj Wojniak, Sławomir Hę-

ciek, Konrad Dąbrowski.  

Na turniej przyjechało łącznie  

osiemnaście grup z całego wo-

jewództwa dolnośląskiego. 

Prezentacje taneczne odbywa-

ły się w trzech kategoriach: 

solo, para, grupa. Nasza gru-

pa zaprezentowała się w tańcu 

„Krakowiak”. Choć nieudało 

nam się wygrać turnieju 

otrzymaliśmy dyplom uczest-

nictwa, statuetkę i nagrodę. 

Spotkaliśmy się też z osobami 

niepełnosprawnymi z innych 

warsztatów, dlatego należy 

ocenić wyjazd jako bardzo  

udany. 

IV TURNIEJ TANECZNY OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
AKTUALNOŚCI 

Matka Boska 

Sławomira Hęćka 

 

 

 

Konrad Dąbrowski 
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 Dnia 6 listopada 
2012r. odwiedziliśmy 
Stadninę Koni „Victor” 
w Siedlcu koło Wrocła-
wia. Na początek wła-
ściciel stadniny pan 
Wiktor opowiedział 
nam bardzo ciekawe 
informacje o koniach 
m.in.: co jedzą i jak na-
leży o nie dbać. Na-
stępnie pokazał nam 
narzędzia do czyszcze-
nia i mycia koni. Aby 
przejść do części prak-
tycznej pokazał nam  
w jaki sposób należy  
podejść do zwierzęcia 
oraz o środkach ostroż-
ności jakie należy za-
chować. Następnie każ-
dy chętny uczestnik 

miał okazję przejechać 
się bryczką oraz na ko-
niu. Bardzo dziękujemy 
za zaproszenie, gdyż 
zajęcia z hipoterapii 
(rehabilitacji, do której 
stosuje się konia)  bar-
dzo nam się przydały. 

  
 W dniu 10 listopada 
2012r. w Gimnazjum, w Lewi-
nie Brzeskim odbył się Woje-
wódzki Integracyjny  Kon-
kurs Wiedzy Osób  Niepełno-
sprawnych „Świat wokół 
nas”. Organizatorami byli: 
SPION  Pomóżmy Im” oraz 
WTZ w Lewinie  Brzeskim. 
  
 W tym konkursie mają-
cym na celu przybliżenie 
wszystkim uczestnikom wa-
lorów turystycznych świata, 
kształtowanie tolerancji wo-
bec innych kultur oraz pro-
mocję osób niepełnospraw-
nych  wzięło udział 16 dru-
żyn. Były to WTZ-ty oraz 
uczniowie szkół gimnazjal-
nych z województw opolskie-

go i dolnośląskiego. Przy-
znać trzeba, iż miał bardzo 
emocjonujący przebieg. Kilka 
drużyn szło „łeb w łeb”.  
 
 Zwycięzcę wyłoniła do-
grywka w której wzięły udział 
trzy drużyny. Ostatecznym   
zwycięzcą  okazał się WTZ 
Krapkowice, druga była WTZ 
Ostoja Wrocław, a trzeci był 
Zespól Szkół Integracyjnych 
z Brzegu. My zajęliśmy  
4 miejsce, co też jest niezłym 
osiągnięciem. Po tak  emo-
cjonujących przeżyciach  
i doskonałej, aczkolwiek trzy-
mającej w napięciu zabawie 
wracaliśmy w doskonałych 
humorach. 
 
 

 

 

V Wojewódzki integracyjny konkurs  wiedzy 

 

Zajęcia z hipoterapii 

Rysunek Konrada Dąbrowskiego 

Rysunek Konrada Dąbrowskiego 
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Święty Mikołaj 

 
 Tradycja dawania 
prezentów mikołajko-
wych sięga XVIII wieku. 
Prezenty otrzymywały 
głównie dzieci. 
 
 Były to słodycze  
i drobiazgi od Świętego 
Miko ła ja  zw anego  
w Wielkopolsce Gwiaz-
dorem. 
 
 Mikołaj był  bisku-
pem Mitry (miasto na 
południu Azji Mniejszej), 
żyjący na przełomie III  
i IV  wieku. Według le-
gendy był filantropem  
o niezwykłej dobroci. 
Stał się patronem paste-
rzy, marynarzy, ryba-
ków, piekarzy, więź-
niów, panien i dzieci. 

Tradycja przeobraziła 
go w brodatego, siwo-
włosego starca w czer-
wonym płaszczu i wyso-
kiej czapce. Zwyczaj da-
wania prezentów miko-
łajkowych poświadczają 
zapiski z 1746 roku. 
 

Siedziba św. Mikołaja 
znajduje się w Laponii,  
a dokładnie kilka kilo-
metrów za Rovaniemi 
(Finlandia) na kole pod-

biegunowym. Znajduje 
się tam wioska, którą 
bardzo chętnie odwie-
dzają dzieci, gdyż jest 
tam wiele atrakcji. Jest 
tam także poczta, na 
wskazany adres dzieci  
z całego świata proszą 
by podarował im wyma-
rzony prezent. 
  
 W dobie SMS-ów  
i maili  warto zachęcić 
dzieci do wspólnego 
ułożenia tradycyjnego 
listu z życzeniami  do 
św. Mikołaja. Jeśli wy-
ślemy go pod właściwy 
adres, tuż przed święta-
mi nasze pociechy może 
spotkać miła niespo-
d z i a n k i . 
Adrian Pietraszek 

Nowy Rok 

 
 Nowy Rok to mię-

dzynarodowe święto 

przypadające 1 stycznia 

każdego roku (w kalenda-

rzu gregoriańskim), w  

Polsce  jest to  dzień wol-

ny od pracy. W po-

wszechnie przyjętym 

zwyczaju obchodzenie 

święta należy rozpocząć 

od otworzenia butelki 

szampana.  

 O Północy z dnia 31 

Grudnia na 1 Stycznia 

następnego roku. Dzień 

poprzedzający Nowy Rok 

nosi w Polskiej tradycji 

miano Sylwestra. Zwyczaj 

rozpoczynania nowego 

roku od pierwszego dnia 

stycznia wprowadził w 

swojej reformie kalenda-

rzowej Gajusz Juliusz Ce-

zar. Rzymianie czcili w 

ten dzień Janusa, boga 

b r a m ,  d r z w i  

i początków. Pierwszym  

w historii rokiem 

rozpoczętym 1 stycznia 

był rok DCCVIII AB URBE 

CONDITA, tzn. 708 rok od 

z a ł o ż e n i a  M i a s t a 

(RZYMU), czyli według 

o b e c n i e  

stosowanej rachuby  

c z a s u  4 r .  p . n . e . 

                Marta Wojtaszek 

NASZE SPRAWY,  NUMER 20 

Rysunek Konrada Dąbrowskiego 
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 W tym numerze stre-
ściłam „Opowieść wigilij-
ną”  Karola  Dickensa. 

  
Akcja rozgrywa  się w 

Londynie  w  Boże  Naro-
dzenie. 

 
 Bohaterowie:  

Ebenezer  Sknerus, najbo-
gatszy, najbardziej skąpy  

i  najbardziej złośliwy czło-
wiek w całym  mieście.  
Bob Cratchit pracownik 

Sknerusa.  
Jakub  Merley  był  kiedyś 
jego wspólnikiem w intere-

sach  i  mija  siedem lat  
od jego śmierci . 

 
Sknerusowi  ukazała się  
zjawa, Jakub Merley, który 
był  jego  wspólnikiem. Za 
życia  ograbiał  z  majątku  
bogate wdowy i  zdzierał  
skórę  z biedaków. Potrafił 
w  ciągu  jednego dnia ze-
brać  stos pieniędzy. Z 
przestrogą  ponosił  zasłu-
żoną karę. Teraz przez 
wieczność będzie musiał 
nosić  okowy (czyli  cięż-
kie kajdany, którymi miał 

skute ręce i nogi). Duch 
powiedział  do Sknerusa,  
że to samo jego spotka. 
Dziś jeszcze  odwiedzą go  
trzy duchy. Poradził  mu  
aby wysłuchał  ich bo  kaj-
dany będą  jeszcze cięż-
sze  niż Marleya. Po czym 
zniknął. 
 
I Duch 
 Wyglądał jak  świerszcz   
z  maleńkim  czerwonym  
parasolem  ze złotą odzna-
ką. Powiedział  mu,  że za-
biera go w  przeszłość do  
Bożonarodzeniowej zaba-
wy,  do Fezzego. Ebenezer 
spojrzał  sam na siebie,   
z radością  u jego boku 
pojawiła  się śliczna Izabe-
la, która złapała  go za rę-
kę na środek sali.  Izabela 
poprowadziła młodzieńca 
pod jemiołę, a on zwrócił 
jej uwagę że stoi na jego 
stopie i zaprosił ją do tań-
ca. Kiedy taniec się  skoń-
czył  Izabela rzuciła się 
młodemu Ebenezerowi ra-
mionami na szyję i  posła-
ła serdecznego całusa na 
policzek. Pomyślał, że ją 
bardzo kochał. Następnie 
Duszek zabrał go w kolej-
ną podróż do dobrze zna-
nego miejsca, a mianowi-
cie do kantoru. Sknerus  
zobaczył sam siebie jedy-
nie dziesięć lat  starszego 
oraz Izabelę, która prosiła 
go aby spełnił swoją obiet-
nicę i ożenił się z nią. 
Sknerus jedynie spojrzał 
na nią spod stosów ra-
chunków i wykrzyknął  
konfiskuję  twój dom, po-
nieważ godzinę się  spóź-

niłaś z wpłatą. Wtedy mały 
świerszcz powiedział mu, 
że sknerus kochał już wte-
dy bardziej swoje złoto niż 
swoją dziewczynę. 
 

 I I  D u c h 
 Ukazał  mu się ogromny 
Duch Dzisiejszej wigilii. 
Zabrał głównego bohatera 
do nędznej rudery, w któ-
rej mieszkał wykorzysty-
wany pracownik Bob Cra-
tchit. Rodzina przygotowa-
ła się do wigilii Świąt  Bo-
żego Narodzenia. Pani  
Cratchowa przyniosła na 
stół bardzo małego indy-
ka. Zawstydzony Sknerus 
nie mógł  na to patrzeć. 
Duch opowiedział  mu   
również  o najmłodszym 
synku Boba, który był 
chory. Jeśli  chłopiec nie 
otrzyma pomocy to nie do-
czeka następnych świąt  

po  czym  duch  zniknął. 
 
   III  Duch  Przyszłej  Wigi-
lii. Czarna  zjawa  z  kaptu-
rem  na  głowie pokazała  
Sknerusowi  jego  własny 
samotny grób.  Bardzo  
się  przestraszył  i  obie-
cał,  że  się  poprawi. 

  
Czy  chytry  Ebenezer  się  

zmienił po  wizycie  du-
chów? Tego  wam  nie  po-
wiem  zapraszam  do  lek-

tury,  książka  do  wypoży-
czenia  w  pracowni  infor-

matyczno-reedukacyjnej. 
  
  

Marta  Wojtaszek 
 

LITERATURA 



6 NASZE SPRAWY  17 GRUDNIA  2012        

NASZE SPRAWY,  NUMER 20 

Kolęda pierwotnie radosna pieśń 
noworoczna, która współcześnie 
przyjęła powszechnie formę pieśni 
bożo-narodzeniowej. Utrzymywa-
na jest najczęściej w konwencji 
religijnej początkowo wywodząca 
się z tradycji ludowej, w później-
szym okresie komponowana jest 
również przez wielu wybitnych 
kompozytorów. Odmiana kolędy o 
wątkach zaczerpniętych z życia 
codziennego nazywana jest pasto-
rałką, która w odróżnieniu od kolę-
dy we współczesnym, potocznym 
tego słowa rozumieniu, nie jest 
wykorzystywana w chrześcijań-
skich nabożeństwach religijnych 
ze względu na swój świecki cha-
rakter. Terminem tym określa się 
również obrzęd ludowy  związany 
z okresem Święta Godowego, a 
następnie świąt Bożego Narodze-
nia, polegający na obchodzeniu 
domów przez kolędników. Co roku 
w Polsce odbywają się liczne 
przeglądy i festiwale kolędowe, z 
których największym gromadzą-
cym kilkadziesiąt tysięcy wyko-
nawców jest Ogólnopolski Festi-
wal Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 
W liturgii Kościoła katolickiego 
kolędy wykonuje się od Mszy o 
północy w Święto Bożego Naro-
dzenia (noc 24/25grudnia) do 
świę ta  Chrz tu  Pańsk iego 
(niedziela po 6 stycznia). W pol-
skiej tradycji dopuszcza się śpie-
wanie ich do Święta Ofiarowania 
Pańskiego (2 lutego). Od współ-
c z e s n y c h  k o l ę d 
(wykorzystywanych w nabożeń-
stwach religijnych) odróżnić należy 
utwory o tematyce związanej nie z 
narodzeniem Jezusa, lecz z okre-
sem potocznie związanym ze 
świętami Bożego  Narodzenia, jak 
np. polską piosenkę Jest taki 
dzień, niemiecką O Tannenbaum 
czy angielskie Jingle Bells i Whitte 
Christmas. Według tradycji chrze-
ścijańskiej autorem pierwszej kolę-
dy był św. Franciszek z Asyżu i 
była ona śpiewana w zorganizo-
wanej przez niego szopce. Naj-
starsza polska kolęda to Zdrów 
bądź królu anielski z 142-
4r.Najsłynniejszą kolędą jest Ci-
cha noc, którą przetłumaczono na 
ponad 300 języków i dialektów. 

Powstała w roku 1818 w małym 
austriackim miasteczku Obendorf 
bei Salzburg w Alpach. Jej autora-
mi byli wikary miejscowego ko-
ścioła ks. Józef Mohr oraz jego 
organista Franz Xaver Gruber.  
Etymologia Termin kolęda wywo-
dzi się najprawdopodobniej od 
łacińskiego calendae (wym. kalen-
de) i oznaczał w dosłownym tłu-
maczeniu pierwszy dzień miesią-
ca. Dawni Słowianie nazywali tak 
pierwszy dzień roku (pierwotnie 
utożsamianym z przypadającym 
na przesilenie zimowe Świętem 
Godowym, a następnie z dniem 
Bożego Narodzenia, a także no-
woroczny upominek. Następnie 
obyczaj ten przeniesiono wyłącz-
nie na święto Narodzenia Pańskie-
go, a z czasem kolęda zaczęła 
oznaczać wizytę  księdza w domu, 
pieśń bożonarodzeniową  i obrzęd 
ludowy związany z chodzeniem po 
domach. We współczesnych języ-
kach słowiańskich znaczenie ewo-
luowało, przechodząc od określe-
nia Bożego Narodzenia do jego 
świętowania, śpiewania pieśni z 
nim związanych i wreszcie do 
określenia samej pieśni. Obrzędy 
ludowe powiązane z okresem Bo-
żego Narodzenia w języku polskim 
nazywane są kolędowaniem lub 
kolędą. Według  innej koncepcji, 
wyraz kolęda swoje korzenie ma 
d o d a t k o wo  w  b u łg a r sk o -
macedońskim-analogicznie jak 
koło oznaczać ma anglo -
s a k s o ń s k i  t e r m i n  Y u l e 
(pochodzący z kolei ze staronor-
dyckiego--hjol), czy też szwedzki 
Ju. Kolęda swe źródła ma w ob-
chodach rzymskich styczniowych. 
Był to szczególny dla Rzymian 
pierwszy dzień 
miesiąca, ponie-
waż 1 stycznia, 
począwszy od 153 
roku przed naro-
dzinami Chrystu-
sa, konsulowie 
rzymscy obejmo-
wali swój urząd. Z 
czasem, od 46r-
oku, dekretem 
Juliusza Cezara 1 
stycznia został 
oficjalnie ogłoszo-

ny jako początek roku administra-
cyjnego. Z tej okazji w Rzymie 
odwiedzano się, składano sobie 
wzajem podarki, śpiewano pieśni. 
Zwyczaje te przejęło chrześcijań-
stwo, łącząc je z okresem Bożego 
Narodzenia, uważanym za począ-
tek rachuby nowego czasu. Jest to 
jeden z najważniejszych aspektów 
Bożego Narodzenia. Kolęda w 
swym pierwszym znaczeniu była 
zatem noworoczną pieśnią powi-
talną i pochwalną na cześć gospo-
darzy, przekazywała życzenia 
szczęścia i pomyślności. Kolęda w 
rozumieniu pieśni religijnej związa-
nej z narodzinami Chrystusa wy-
kształciła się później, wraz z roz-
wojem i umacnianiem się chrze-
ścijaństwa. Kolędy, początkowo 
wyłącznie łacińskie , obejmują 
zróżnicowane rodzaje śpiewów; 
introitus, antyfony, renposoria, 
tropy, sekwencje, hymny i pieśni. 
Powszechnie przyjmuje się, że 
korzenie kolęd tkwią w hymnologii, 
ale wywodzą się one również z 
tropów i laud benedyktyńskich. 
Początkowo twórcy kolęd czerpali 
z dwóch Ewangelii; św. Mateusza i 
św. Łukasza. Pierwszą wzmiankę 
o śpiewie w dniu narodzin Jezusa 
pośrednio zawiera właśnie Ewan-
gelia św. Łukasza. Z biegiem cza-
su pieśń coraz częściej sięgała do 
źródeł pobożności ludowej. Inspi-
racją były apokryfy i literatura śre-
dniowiecza oraz  średniowieczny 
teatr. 
Grzegorz Cichoń 

Źródło www.wikipedia.pl 

Pradawne początki kolędowania 
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Każdy z nas chyba wie jak 

obchodzi się u nas Święta Bo-

żego Narodzenia. Wielu z nas 

wie, że każdy kraj ma swoją 

kulturę, obyczaje i tradycję, 

które nawiązują do jednego 

tematu lecz znacznie się mo-

gą różnić od naszych. Podob-

nie jest z Bożym Narodze-

niem. W różnych częściach 

świata zwyczaj ten obchodzi 

się inaczej niż u nas. Od tego 

numeru co roku w wydaniu 

świątecznym będę opisywać 

jak w danym zakątku świata 

wygląda Boże Narodzenie.  

W tym numerze zostanie 

przedstawiona Australia. Wy-

obraźmy sobie, że dostajemy 

od wujka lub kumpla zapro-

szenie na Święta do Australii.  

Dolatując tuż przed Świętami 

na miejsce trafiamy na upalne 

lato i temperaturę 

+30 stopni, (w grud-

niu,  w Australii to  

tuż po wizycie Miko-

łaja u dzieci zaczy-

nają się letnie waka-

cje). Australijczycy 

często spędzają wigi-

lię na plaży przy gril-

lu spożywając owoce 

morza, indyka oraz 

szynki na zimno 

przychodzi czas 

także na deser o 

nazwie Pavlova z 

truskawkami, gra-

natami i bitą śmie-

taną.  Zamiast 

świerku iglastego 

ozdabia się tam „Australijski 

Krzak” a postać Świętego 

Mikołaja przedstawiona jest 

często w letnim ubraniu. 

Święta często urozmaicane są  

licznymi zabawami plażowy-

mi.  Tradycja śpiewania kolęd 

oczywiście też pozostała. Jest 

to kolędowanie przy świecach 

w domach „Carlos by Can-

dellight” lub kolędowanie  

w bardziej wesoły sposób 

podczas tańczenia, np. przy 

ognisku na plaży.  Chciałbym 

chociaż jeden raz takie święta 

przeżyć, a zaraz po świętach 

wakacje żyć nie umierać.  
 

 

Marcin Wysocki 

Boże Narodzenie w Australii 
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 Jest grą zespołową 
rozgrywaną na lodowi-
sku. Obecnie wraz z po-
jawieniem się lodowisk  
w zamkniętych halach, 
sport ten można rozgry-
wać przez cały rok 
(wcześniej grano w miej-
scach pokrytych lodem 
na otwartej przestrzeni). 
Hokej to jeden z czterech 
na jpopul a r n ie js zyc h 
sportów zawodowych  w  
Ameryce Północnej. 
Na terenie Kanady oraz 
USA rozgrywana jest naj-
ważniejsza na świecie 
klubowa liga świata NHL. 
Warto zaznaczyć,  że cie-
szy  się on olbrzymią po-
pularnością w Kanadzie, 
gdzie jest sportem naro-
dowym nr 1. 
Do krajów odgrywają-
cych czołowe role w tym 
sporcie zaliczamy: Kana-
dę, Czechy, Finlandię, 
Rosję, Słowację, Szwecję 
oraz USA. Od  początku 
hokej jest sportem kon-
taktowym, w którym ata-
ki ciałem są  dozwolone. 
Skutkiem czego jest po-
wszechne zjawisko kon-
tuzji. Specjalne wyposa-
żenie ochronne bywa po-
wszechnie zalecane. 
Na ogół obejmuje kask 
ochraniacze na ramiona, 
łokcie oraz zęby, rękawi-
ce i specjalne spodnie. 
Dla bramkarzy przezna-
czone są specjalne ma-
ski oraz ochraniacze na 
nogi. 
A teraz pokrótce przed-
stawię zasady gry.  
W składzie każdego ze-

społu na lodzie przebywa 
bramkarz i pięciu graczy 
w polu: dwóch  obroń-
ców i trzech napastni-
ków. Kadra meczowa  
drużyny hokejowej jest 
liczniejsza  i składa się z 
22 zawodników : 20 za-
wodników przewidzia-
nych do  gry w polu oraz 
dw óc h  b r a m k ar z y .  
Do gry służy krążek wy-
konany z twardego kau-
czuku. Czas meczu hoke-
jowego trwa 60 minut 
(czas jest podzielony na 
trzy części tzw. tercje po 
20 minut. Za wykroczenia 
zawodnik faulujący 
otrzymuję karę- przeważ-

nie 2 minuty, choć kara 
meczu wynosi 5 minut. 
Kary mogą być też  łą-
czone (np. 2 + 2 minuty, 
2+10 minut). 
Przepisy obejmują także 
pojęcia jak: spalony, 
uwolnienie i rzut karny 
wykonywany z połowy 
lodowiska . 
Warto zaznaczyć, że ho-
kej jest grą szalenie wi-
dowiskową i szybką. To 
sport dla prawdziwych 
mężczyzn, choć  coraz 
częściej uprawiają go ko-
biety . 
 
 

HOKEJNA LODZIE 

Kolorował Konrad Dąbrowski 
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Kevin sam w domu to jedna  
z najzabawniejszych kome-
dii familijnych w historii 
kina. Na wstępie powiem, iż 
od kilkunastu lat film ten 
króluje na  naszych ekra-
nach każdego roku w Boże 
Narodzenie. 
Jak się okazuje widzowie 
nadsyłali setki listów  
i emaili do telewizji, aby co 
roczna transmisja Kevina 
nie została odwołana. Ro-
dzina McCallister`ów pla-
nują spędzić święta we 
Francji.  Z powodu braku 
prądu wszyscy budzą się 
zbyt późno, by zdążyć na 
samolot. W wyniku zamie-
szania i pośpiechu ośmiolet-
ni Kevin zostaje sam na 
strychu . 
Jemu jednak samowolka jak 
najbardziej odpowiada. Mo-
że robić co chce i nie musi 
słuchać pouczeń ze strony 
rodziców. Jednak sytuacja, 
która niebawem zaistnieje 
może zmienić jego życie w 
koszmar. Dom McCalliste-
rów jest obserwowany przez 
dwóch podstępnych złodzie-
jaszków. Harry i Marv wła-
mując się do domu nie wie-
dzą jednak na kogo trafili.  
Ośmiolatek wykazuje się 
niezwykłymi umiejętnościa-
mi w dziedzinie zastawiania 
doskonałych pułapek. Kiedy 
złodzieje wkraczają do akcji 
role się odwracają. Jednak 
to nie życie Kevina zmienia 
się w piekło lecz jego prze-
ciwnicy dostają  nie lada na-

uczkę. Produkcja mimo, że 
jest już klasykiem nadal 
zdobywa rzeszę fanów. Ak-
cja filmu wygląda bardzo 
komicznie oraz zabawnie.  
Dwóch silnych i bezwzględ-
nych łobuzów co chwile zali-
czają porażkę nie dając rady 
jednemu ośmiolatkowi i je-
go doskonale przygotowa-
nym pułapką. Mimo tego, iż 
do tej pory brudna robota 
nie  sprawiała złodziejom 
żadnych kłopotów nie dają 
za wygraną. Kto wygra tą 
bitwę na terenie posiadłości  
dowiecie  się już sami. 
Film doczekał się także kon-
tynuacji pt. „Kewin sam w 
Nowym Jorku”. 
 
Obsada: 
 
Macaulay Culkin Kevin 
Joe Pesci  Harry 
Cathrine O`Hara Kate 
Daniel Stern  Marv 
John Heard  Peter 
Roberts Blossom Marley 
Angela Goethals Linnie 
Devin Ratray Buzz 
 

 
Ocena społeczności portalu Film-

Web 7.1/10 
 
Szczęśliwy tylko na pla-
nie. 
-Krótka historia aktora 
Macaulego Culkina. 
 
Macaulay Culkin po kino-
wym hicie stał się najbogat-
szym dzieckiem Hollywo-
od`u w latach 90. Zdobywa-

jąc miliony serc widzów 
otrzymał Oscara, nagrodę 
przyznawaną przez Amery-
kańską Akademię Filmową. 
Aktor dostał od życia więcej 
niż możemy sobie wyobrazić 
wydawało by się, że jego ży-
cie było najlepszym jakie 
mógł dostać. Prawda jednak 
kryje pod złotą maską wiele 
nieszczęść i problemów. 
Jak głoszą media aktor jest 
uzależniony od narkotyków 
oraz alkoholu. Trzydziesto-
letni mężczyzna wygląda na 
bardzo wycieńczonego 
wręcz śmiertelnie chorego. 
Macaularyemu lekarze dają 
pół roku życia. Historia ak-
tora ma wiele wersji jedni 
twierdzą, że winny jest jego 
ojciec, który podawał mu 
używki  drudzy, że zaczął 
brać je sam po rozstaniu z 
Milą Kunis. Nie wiadomo co 
tak naprawdę stało się z  
psychiką aktora. Jedną  
z przyczyn mogła być także 
duża zmiana w jego życiu  
z wypowiedzi psychologów 
wynika, że przyjęcie zbyt 
dużej gotówki może także 
negatywnie wpływać na oso-
bowość kogoś kto nie jest 
przygotowany na tak dra-
s t y c z n e 
zmiany w 
życiu. 
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Kevin sam w domu (1990) 

FILM 
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