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Polski Czerwony Krzyż – zapewne nieraz obiło się o uszy, 
no ale co to, dla kogo, po co?

Otóż Polski Czerwony Krzyż jest organizacją humanitarną, której celem jest pomaganie.

Komu? Ludziom, niezależnie od narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub poli-
tycznych – wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują.  

Pozostaje jeszcze pytanie po co i dlaczego? Dlatego, że pomaganie jest rzeczą niezwykłą, 
dającą wiele radości i satysfakcji, pomagając innym często pomagamy też sobie – zdo-
bywając nowe umiejętności, zbliżając się do ludzi, poznając ich, ich problemy, uczucia, 
doświadczenia a przy tym też poznając i ucząc się siebie samych. 

AKTYWNI NA 100 LAT

O „zbawczej” mocy pomagania doskonale wiedzą wolontariusze programu „Aktywni na 
100 lat”. Projekt, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczy 
jak zostać wolontariuszem i zaangażować się w działalność charytatywną. Uczestnicy 
programu to młodzi ludzie, którzy mogą uczestniczyć w szkoleniach, podczas których 
dowiadują się jak działa PCK, rozwijają swoje umiejętności, poznają nowych ludzi. W ra-
mach naszej praktyki powstała ta gazetka okolicznościowa, jedyny i niepowtarzalny pre-
zent, który trzyma Pan, Pani w swoich rękach. 

Życzymy miłej lektury! 
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Elo Synonim ,,cześć”, można go 
używać zarówno jako przywi-
tanie jak i pożegnanie.

 – Muszę już iść, cześć!
 – Elo!

Git Mówimy tak, gdy coś jest pozy-
tywne, synonim słowa ,,dobrze”.

 – Czy smakują ci moje pierniczki? 
 – Tak, są git! 

Beka Czyli „coś śmiesznego”, ubaw, 
zabawa.

 – Pomyliłam sól z cukrem.
 – Ha ha ha, ale beka.

Smakuwa Coś dobrego, smacznego; odpo-
wiadamy, że coś nam smakuje.

 – Chyba dobry mi wyszedł ten 
kompot.

 – Tak, smakuwa Babciu.

Jesieniara Miłośniczka jesieni
 – Ona jest dopiero prawdziwą 

jesieniarą.

Zamuła Stan zmęczenia, bezsilności, 
zanudzenia. 

 – Usnę zaraz, tu jest straszna 
zamuła.

Nie pykło Coś się nie udało, skończyło 
się niepowodzeniem. 

 – Starałem się sprawić dobre 
wrażenie, ale nie pykło.

Cringe [Czyt. Krindż], uczucie zaże-
nowania; sytuacja mocno nie-
stosowna do okoliczności, za-
wstydzająca, coś krępującego.

 – Słyszałaś dowcip Patrycji?
 – Niestety, straszny krindż.

z pokoleniem Internetu?
Jak dogadać się

Jestem Wiktoria, mam 17 lat i uczę się w IV Liceum w Lublinie 
na profilu humanistyczno-prawniczym. Lubię język polski 

i przygotowałam dla Ciebie coś specjalnego.

Jest wiele słów, które są używane przez młodzież, ale co właściwie znaczą?

Już tłumaczę!
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Dziś w tych trudnych czasach w związku z sytuacją epidemiologiczną jest bardzo waż-
ne by dbać o swoje zdrowie. Dlatego chciałabym podzielić się poradą, którą kiedyś prze-
kazała mi moja Babcia, o której później uczyłam się w szkole. 

Kiedy temperatura powietrza spada to więcej ludzi na świecie zaczyna pić herbatę, ale 
nie wszyscy wiedzą, że każda herbata niesie w sobie coś niezwykłego. Na przykład pijąc 
herbatę możemy wzmocnić nasz układ odpornościowy, pomóc w profilaktyce raka i cho-
rób układu krążenia. Niby tylko jeden produkt, a tyle w sobie niesie. Wielu naukowców 
uważa, że bohaterem odpornościowym wszech czasów jest herbata z dzikiej róży, ale 
nie ta którą znajdziemy w sklepach z wieloma zbędnymi dodatkami, a ta ręcznie zrobio-
na i chciałabym się podzielić jej przygotowaniem, ponieważ nie jest to skomplikowane, 
a pomoże naszemu organizmowi w walce z wirusami: 

Wystarczy garść dzikiej róży i gorąca woda. Ugniatamy jagody, aby były mięciutkie, mo-
żemy to zrobić tłuczkiem, a później zalewamy gorącą wodą i zostawiamy ten napój na 
noc, już rano możemy się cieszyć aromatyczną i zdrową herbatą.

Dzień dobry! Nazywam się Jarosława, mam 19 lat i jestem 
wolontariuszką w PCK. Ukończyłam technikum w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych. Zdrowe jedzenie 
i prawidłowy tryb życia są moją pasją.

Moc herbaty

Życzę dużo zdrowia i smacznego!
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1. Wyszukujemy aplikacji lub strony messenger 
(używając wyszukiwarki www.google.com).

2. Zakładamy tam konto czyli dokonujemy 
rejestracji (warto zapisać na kartce wszystkie 
dane i trzymać w bezpiecznym miejscu).

3. Gdy już mamy konto, otwieramy aplikację, 
klikamy w lupę na górze i wyszukujemy 
osoby, do której chcemy zadzwonić.

4. Klikamy w imię i nazwisko osoby, z którą się 
połączymy.

5. Następnie klikamy w kamerkę po prawej 
stronie na górze.

6. Teraz możemy śpiewać razem kolędy!

Jak wspólnie
zaśpiewać kolędę na odległość?

Żyjemy w niezwykle dziwnych czasach, możemy latać 
w kosmos, wyszukać informację w ułamku sekundy, a także 

spotykać się z ludźmi na całym świecie nie wychodząc z domu. 
I z tym ostatnim zagadnieniem chciałabym trochę pomóc.

To bardzo proste!

Jedną z prostszych rzeczy jest APLIKACJA MESSENGER 
na telefon i komputer: 
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Jeżeli to nas zawiedzie to możemy skorzystać 
z APLIKACJI WHATSAPP, która jest tylko na telefon. 

1. Wyszukujemy aplikacji Whatsapp i ją pobieramy.

2. Tworzymy tam swoje konto zgodnie z instrukcjami.

3. Wchodzimy w czat i klikamy w ikonkę w prawym górnym rogu.

4. Wyszukujemy osoby, do której chcemy zadzwonić.

5. Klikamy w kamerkę w prawym górnym rogu.

6. I tu też możemy już śpiewać kolędy

 Obie aplikacje są DARMOWE! 
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Chcę pokazać jak zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem lub ich unikać, zaś w sy-
tuacji, gdyby się wydarzyły – właściwie reagować. 

Od wielu lat zwraca się uwagę na zagrożenie oszustwami na tzw. „wnuczka” czy „poli-
cjanta”. Mechanizm tych oszustw jest podobny: 

► w pierwszym przypadku oszust podszywa się pod członka rodziny lub znajomego 
bliskiej osoby. Kontaktuje się telefonicznie podając się za wnuczka lub syna. Pod 
pozorem niezwykłej okazji np. kupna samochodu, mieszkania lub sytuacji kryzy-
sowej takiej, jak wypadek samochodowy, czy choroba, zwraca się z prośbą o pomoc 
finansową. Rzekomo nie może osobiście odebrać pieniędzy, więc prosi o przelew lub 
o przekazanie ich swojemu znajomemu. Istotną rolę gra tu presja czasu, wywoły-
wana nagminnymi telefonami i zwykle padająca prośba o zachowanie dyskrecji wo-
bec innych członków rodziny. Rozmowa jest prowadzona w taki sposób, że często 
sam rozmówca udziela wielu informacji o sobie i rodzinie np. podaje nieświadomie, 
w trakcie rozmowy imię wnuka czy syna, lub inne szczegóły, które przechwytuje 
oszust i w dalszej rozmowie uwiarygadnia się korzystając z podanych informacji, 

► drugim popularnym sposobem działania oszustów jest podanie się za policjanta lub 
policjantkę. Osoba taka kontaktuje się przeważnie telefonicznie z wybranym nume-
rem i będąc bardzo przekonywująca przekazuje historię o rzekomym udziale osoby 

Bezpieczeństwo

Nazywam się Julia, uczę się w drugiej klasie liceum. 
Interesuje się muzyką i medycyną, a w czasie wolnym 

lubię grać na pianinie i czytać książki.

czyli jak nie dać się oszukać
Seniora
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odbierającej telefon w akcji Policji. Tworzy tzw. legendę, która może mówić np. 
o tym, że mamy telefon na podsłuchu, bierzemy udział w tajnej akcji Policji, która 
ma pomóc w ujęciu oszustów itp. Osoba jest wypytywana o posiadane środki finan-
sowe, lokaty bankowe. Także w tym przypadku jest presja czasu, czasami uciekanie 
się do grożenia sankcjami karnymi, w przypadku braku współpracy. 

Trzeba mieć świadomość, że POLICJA NIE DZIAŁA W TAKI SPOSÓB, 
nie prowadzi w ten sposób postępowań i nie zwraca się z takimi 
prośbami do ludzi!

JEŻELI ODEBRALIŚMY NIETYPOWY TELEFON:
1. Nie dajmy się wciągnąć w rozmowę
2. Nie podawajmy szczegółów ze swojego życia
3. Nie kontynuujmy rozmowy.

W sytuacji, gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem, nie wahajmy się za-
dzwonić po Policję, tą prawdziwą. Przedstawmy sytuację. Zadzwońmy niezwłocznie 
do najbliższych czy innej zaufanej osoby. Warto też w ogóle rozmawiać o takich zagro-
żeniach z rodziną i ze znajomym. Bądźmy też ostrożni w ujawnianiu informacji o sobie. 
Pamiętajmy, że zawsze mamy prawo wylegitymować policjanta i sprawdzić jego dane na 
komendzie.  

Przebywając w domu zachowajmy codzienną ostrożność, zamykajmy drzwi na klucz, nie 
wpuszczajmy nieznajomych do środka. Zachowajmy ostrożność, nawet gdy nieznajomi 
okazują się nam jakimś dokumentem i stanowczo wywierają na nas wpływ lub wręcz 
przeciwnie – są niezwykle mili. Bądźmy asertywni! Przemiła pani, która weszła do na-
szego mieszkania pod pretekstem zawarcia nowej, korzystnej umowy „na gaz”, czy „na 
prąd”, czy cokolwiek innego, niekoniecznie ma dobre zamiary. 

► Jeżeli już kogoś wpuścimy do mieszkania nie możemy ani na chwilę 
zostawić go bez nadzoru. 

► Pieniądze trzymane w domu podzielmy i schowajmy w kilku 
bezpiecznych miejscach. 

► Zarządzając oszczędnościami zachowujmy szczególną ostrożność. 
► Nie ulegajmy pokusom wysokich oszczędności, zysków, olbrzymiego 

oprocentowania lub jakichś innych nadzwyczajnych korzyści.
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ZAMIEŃ JEDNORAZOWE, PLASTIKOWE TORBY 
NA WIELORAZOWE

► Najczęściej używasz ich tylko raz, a następnie wyrzucasz. Lądują one 
na wysypiskach i w oceanach.

► Gdy kupujesz owoce i warzywa nie sięgaj po plastikowe jednorazówki. 
Weź ze sobą wielorazową siateczkę, którą możesz kupić w każdym 
supermarkecie. Kosztują one kilka złotych i jest to jednorazowy 
wydatek. Co więcej, możesz uszyć ją własnoręcznie ze starej firanki 
lub koszulki!

► Gdy kończysz zakupy, nie pakuj ich do plastikowej torby. Wystarczy, 
że raz kupisz wielorazową siatkę i będziesz ją zabierać ze sobą.

GDY JESTEŚ NA ZAKUPACH SIĘGAJ PO PRODUKTY 
ZAPAKOWANE W PAPIER LUB SZKŁO

► Nie ma sensu produkować niepotrzebnego plastiku.

► Możesz również zrecyklingować puste słoiki i butelki, żeby przecho-
wywać w nich domowe przetwory, lub inne produkty.

Ekologiczny
Senior

Krótki przewodnik o tym, 
jak stać się milszym dla naszej Planety.

1

2
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WYBIERAJ PRODUKTY W KOSTCE ZAMIAST W PŁYNIE

► Mydło w kostce działa tak samo jak mydło w płynie, jest za to wydaj-
niejsze i tańsze. Skorzysta na tym twój portfel oraz planeta.

► Na rynku dostępne są również szampony w kostce, które kosztują 
tyle samo, co te w butelce, a są o wiele bardziej wydajne. Pamiętaj, 
że taki szampon powinno się rozwadniać przed użyciem. Włóż go 
do słoika, dodaj wody i chwilkę potrząśnij. Przygotowaną miksturą 
polej zwilżone włosy i umyj jak zwykle. Nie zapomnij go później 
wyjąć i odłożyć na mydelniczkę.

NIE KUPUJ WODY W MAŁYCH, 
PLASTIKOWYCH BUTELKACH

► Zamiast tego, możesz zainwestować w dzba-
nek lub butelkę, które filtrują wodę kranową.

► Łączy się to z dużą oszczędnością pieniędzy, 
a woda smakuje lepiej. No i co najważniejsze, 
nie cierpi na tym planeta.

3

4
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ZAMIEŃ RĘCZNIKI PAPIEROWE NA ŚCIERECZKI 
Z MIKROFIBRY

► Możesz także użyć koszulki, której już nie nosisz. Wystarczy, że pot-
niesz ją na kawałki.

► Do czyszczenia możesz użyć mieszanki z octu i wody. Ponownie jest 
to tańsze i bardziej ekologiczne.

KUPUJ BAMBUSOWĄ 
SZCZOTECZKĘ DO ZĘBÓW, 
A NIE PLASTIKOWĄ

► Kosztują tyle samo, a bambusowa na-
wet jeśli trafi na wysypisko to nie jest 
groźna dla środowiska.

► Co więcej, jest delikatniejsza dla zębów 
i dziąseł.

STARAJ SIĘ POWOLI ELIMINOWAĆ 
PLASTIK

► Jeśli chcesz, by twoje życie było przyjazne na środowiska staraj się 
zastępować plastikowe i jednorazowe rzeczy tymi wielorazowymi.

► Spróbuj także, namówić swoich znajomych i rodzinę do drobnej 
zmiany nawyków. 

► Pamiętaj, każda, nawet drobna zmiana ma znaczenie.

6

5
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W HISZPANII...
...odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda ro-
dzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. Głównym daniem jest pieczona 
ryba oraz „ciasto Trzech Króli”, w który zapieka się drobne upominki.

W WIELKIEJ BRYTANII...
...wigilijny posiłek zaczyna się w południe, a obiad składa się z pieczonego indy-
ka i „płonącego puddingu”.

W SZWECJI...
...nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. 
Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki.

NA WĘGRZECH...
...w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. Pod obrus leżący na stole 
wkłada się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła wróży długie życie. Na sto-
le nie może zabraknąć ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość.

NIEKTÓRZY NIEMCY...
...wieszają na choince bombkę w kształcie ogórka. Pierwsza osoba, która znaj-
dzie ją wśród gałęzi choinki, otrzymuje dodatkowy prezent.

Tego jeszcze nie wiesz 
o Bożym Narodzeniu!

Mam na imię Weronika i chętnie 
czytam książki i oglądam seriale. 
Przygotowałam kilka ciekawostek 

ze świata.
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FIŃSKA PULLA – SKANDYNAWSKI SŁODKI CHLEBEK

SKŁADNIKI:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Podgrzewamy mleko do pojawienia się bąbli; zdejmujemy z ognia i studzimy do letniego. 
Drożdże rozpuszczamy w ciepłej wodzie, dolewamy mleko, dodajemy cukier, sól, kar-
damon, cztery jaja i ok. 2 szklanki mąki. Ubijamy aż ciasto będzie gładkie i elastyczne. 
Dodajemy stopiony tłuszcz i ubijamy ponownie. Wykładamy ciasto na obsypaną mąką 
stolnicę i przykrywamy miską. Po 15 minutach jeszcze raz zagniatamy, aż będzie błysz-
czące. Wkładamy do natłuszczonej mąki i obracamy, aby pokryć całość tłuszczem. Przy-
krywamy ściereczką i pozostawiamy do wyrośnięcia – po godzinie zbijamy i ponownie 
pozostawiamy – powinno dwukrotnie zwiększyć objętość. Na obsypanej mąką stolnicy 
dzielimy całość na trzy części, a każdą z nich ponownie na trzy, które rozwałkowuje-
my na długość 20–30 cm. Z każdych trzech pasm zaplatamy bochenek o pozostawiamy 
do wyrośnięcia na 20 minut. Przed pieczeniem smarujemy pozostałym jajkiem i wkłada-
my do pieca o temp. 205 stopni na 25–30 minut. 

Smak świąt
z dalekich krajów

Nazywam się Martyna, mam 15 lat i chodzę 
do liceum. Interesuje się gotowaniem i pieczeniem, 

dlatego przygotowałam dla państwa parę przepisów 
świątecznych z innych krajów. 

Przepisy

475 ml mleka,
120 ml ciepłej wody,
7 g (1 łyżeczka) drożdży,

200 g +25 g cukru,
1 łyżeczka soli,
szczypta kardamonu,

5 ubitych jaj,
1,125 kg mąki,
115 g stopionego masła.
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AMUR PO LITEWSKU

SKŁADNIKI:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Amura oczyścić i pokroić na filety, posypać przyprawami, tłuszczem i upiec w piekarniku. 
Migdały sparzyć, obrać ze skórki, zetrzeć. Tłuszcz rozgrzać, wymieszać z mąką, zasmażyć nie 
rumieniąc, wlewać powoli zimne mleko szybko mieszając trzepaczką, zagotować, połączyć 
z kawiorem i migdałami, doprawić do smaku, zalać rybę, posypać startym serem i zapiec.

BUCHE DE NOE – FRANCUSKA ROLADA CZEKOLADOWA BEZ MĄKI

SKŁADNIKI:
– 475 ml kremówki,  
– 1/2 szkl. cukru pudru,  
– 45/30 g kakao,  
– esencja waniliowa,  
– 6 żółtek,  
– 6 białek, 
– 150 g cukru,  
– szczypta soli. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Nagrzewamy piekarnik do temp. 190 stopni. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. 
W dużej misie ubijamy kremówkę z 1/2 szkl. cukru pudru, 1/2 szkl. (45 g) kakao i 1 ły-
żeczką esencji waniliowej. Wstawiamy do lodówki. Żółtka ubijamy mikserem z 1/2 szkl. 
cukru, aż będą blade i gęste. Dodajemy resztę kakao (1/3 szkl.), 1/2 łyżeczki aromatu wa-
niliowego oraz sól. Białka ubijamy na pianę dosypując stopniowo 1/4 szkl. cukru – aż 
do zesztywnienia. Dodajemy szybko do masy żółtkowej i wykładamy na blachę. Piecze-
my 12–15 minut w temp 175 stopni i ciepłe wykładamy na posypaną cukrem ściereczkę 
odrywając z wierzchu papier. Zwijamy w rulon i pozostawiamy do ostygnięcia. Po roz-
winięciu napełniamy masą z lodówki i ponownie zwijamy. Dekorujemy sypkim kakao.

1 kg amura,
tłuszcz do pieczenia,
8 dag ketchupu,
4 dag migdałów,
2 dag mąki,

3 dag masła lub marga-
ryny do zasmażki,
250 ml mleka,
4 dag kawioru,
8 dag żółtego sera,

sól,
gałka muszkatołowa 
do smaku
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Jestem Gabrysia, mam 16 lat. Jestem wolontariuszką 
w PCK. Mój wolny czas wypełniają książki. Czytanie rozwija 
wyobraźnię, poszerza zasoby naszego słownictwa i przede 

wszystkim – może stać się doskonałą rozrywką, która pozwoli 
nam przenieść się do zupełnie innego świata, pełnego 

pasjonujących wydarzeń, ciekawie zarysowanych bohaterów 
i doskonale odmalowanych emocji. Dlatego też dzisiaj 

zabiorę was Drodzy Seniorzy do...

ŚWIATA KSIĄŻEK

Świat
książek
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,,ANNA KARENINA” LEW TOŁSTOJ
Jest to powieść psychologiczna o miłosnej historii wszech czasów.

,,JEŹDZIEC MIEDZIANY” PAULINA SIMONS
Jest to książka o historii wielkiej miłości w czasie krwawej wojny.

,,MISTRZ I MAŁGORZATA” MICHAIŁ BUŁHAKOW
Jest to powieść o Poncjuszu Piłacie w wielowątkowym powiązaniu z wi-
zytą Szatana w ateistycznym Związku Radzieckim.

,,ROK 1984” GEORGE ORWELL
Jest to futurystyczna antyutopia o licznych podtekstach politycznych.

,,BRACIA KARAMAZOW” FIODOR DOSTOJEWSKI
Powieść ta opowiada dzieje czterech braci, których łączy tragedia: zabój-
stwo ojca. Każdy z nich, obciążony własnymi winami, kierowany emo-
cjami i pożądaniem, na swój sposób usiłuje odnaleźć miejsce w mrocznej 
mozaice rodziny Karamazowów.

PRZEDSTAWIAM LISTĘ KSIĄŻEK, 
DO KTÓRYCH ZAWSZE WRACAM I SZCZERZE POLECAM:

1
2
3
4
5
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,,ZBRODNIA I KARA” FIODOR DOSTOJEWSKI
Tematem tej powieści są losy byłego studenta, Rodiona Raskolnikowa, 
który postanawia zamordować i obrabować starą lichwiarkę.

,,WOJA NIE MA W SOBIE NIC Z KOBIETY” SWIETŁANA ALEKSIJEWICZ
Jest to reportaż, który składa się z wywiadów z kobietami, które brały 
udział w II wojnie światowej.

,,DUMA I UPRZEDZENIE” JANE AUSTEN
Książka ta Autorka ukazuje życie angielskich wyższych sfer na przełomie 
XVIII i XIX wieku, znajduję się w niej również wątek miłosny.

,,WICHROWE WZGÓRZA” EMILY BRONTE
Jest to historia tragicznej miłości i zemsty osnutej na tle dziejów trzech 
pokoleń dwóch ziemskich rodzin.

,,TRAKTAT O ŁUSKANIU FASOLI” WIESŁAW MYŚLIWSKI
Jest to uniwersalna powieść o życiu. Jej centralnym punktem jest narrator, 
starszy mężczyzna łuskający fasolę i w trakcie opowiadający o swoim życiu 
obcemu mężczyźnie, który pojawił się w jego domu niezapowiedziany.

Czytanie ma wiele zalet. Książki to spotkanie z innością i ukojenie na-
szej samotności. Czytając, wcielamy się w życie bohaterów, w sposób 
magiczny odczuwamy podobne emocje i za to właśnie cenię książki!

6
7
8
9

10



19



20

na święta
Filmy

Mam na imię Julia, jestem studentką i nie 
wyobrażam sobie świąt bez dobrych świątecznych 

klasyków filmowych, a więc zapraszam 
do zerknięcia co przygotowałam.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku. Oglądanie 
świątecznych filmów to idealny sposób, aby poczuć ducha świat. Kubek 
gorącego kakao, ciepły koc i nasza ukochana rodzina to prawie idealny 
przepis na świąteczny maraton filmowy. Dlaczego prawie? Bo do szczę-
ścia brakuje nam jeszcze listy najlepszych filmów świątecznych, które 
musimy obejrzeć. Zaczynając od takich klasyków jak „Wonderful Life” 
poprzez legendarny świąteczny film jak „Kevin sam w domu” oraz na 
nowszych filmach jak „Listy do M” kończąc.
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KEVIN SAM W DOMU

Na pierwszym miejscu oczywiście najbardziej popularny film pokocha-
ny przez miliony ludzi na całym świecie. Kevin sam w domu opowiada 
historię chłopca, który przez świąteczny pośpiech zostaje sam w domu 
i musi sobie jakoś poradzić w nowej rzeczywistości.

LISTY DO M

Listy do M to pięć wyjątkowych historii rozgrywających się w Warszawie 
w wigilię świat Bożego Narodzenia. Jest to idealny film zarówno dla za-
kochanych jak i dla poszukujących miłości.

HOLIDAY

Dwie nieznające się kobiety, postanawiają skorzystać z chwilowej zamia-
ny domów co odmienia ich życie. Iris przeprowadza się do słonecznego 
Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.

IT’S A WONDERFUL LIFE

Klasyk świątecznych filmów It’s a Wonderful Life opowiada historię Geo-
rg’a Bailey’a, który popada w kryzys finansowy. Z załamania nerwowego 
ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu jak świat wyglądałby bez niego.

GRINCH: ŚWIĄT NIE BĘDZIE

Na koniec coś co na pewno spodoba się maluchom. Grinch: świąt nie 
będzie rozgrywa się w małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygoto-
wania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, 
robi wszystko, by je zniszczyć.

Oto 5 filmów, które pokocha cała rodzina: 

1

2
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