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WITAJCIE! 

Za nami (a w waszych rękach) pierwszy numer długo wyczekiwanej szkolnej gazety. Nasza 

grupa redakcyjna postanowiła nadać jej tytuł „Czwórka na gorąco”. Będziemy pisać o tym co 

dzieje się na bieżąco w naszej szkole, o naszych osiągnięciach. Jednocześnie pragniemy 

dostarczyć Wam rozrywki w jakże nudnym uczniowskim życiu. Stąd nasuwa się prośba, 

abyście pisali do nas o tym, co chcielibyście zobaczyć (przeczytać?) w naszej gazecie. A tym 

czasem wkładajcie ciepłe dresy i futrzaste skarpetki, kakałko w rękę, słuchawki na uszy i 

cieszcie się tak znienawidzoną przez nas porą roku. ;)))) 
Zespół Redakcyjny. 

 

Redaktor naczelny: Iga Kuśmierczyk 

Zastępca redaktora: Asia Czerec (sport, humor, złote myśli) 

Natalia Kulesza: horoskop, Muzyczna Top Lista. 

Kasia Kulikowska: moda i uroda 

Julia Ordon: sport 

Kasia Wojtal, Malwina Błażewicz: recenzje gier, Top Lista 

Aleksandra Nieradka: krzyżówka. 

Opiekunowie zespołu redakcyjnego: Małgorzata Więckowska, Kamilla Szczucka 
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ANDRZEJKI 
 

Andrzejki (znane też, jako Jędrzejki lub 

Jędrzejówki) – wieczór wróżb odprawianych w 

nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego 

Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji.  

Dzień ten przypada na końcu lub na początku 

roku liturgicznego.  

W Szkocji, jako święto bankowe, hucznie 

obchodzony jest dzień świętego Andrzeja. 

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter 

wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla 

niezamężnych dziewcząt (męskim odpowied-

nikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo 

andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby 

odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; 

w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, 

organizowaną w grupach rówieśniczych panien na 

wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w 

niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież 

obojga płci. 

Pochodzenie andrzejkowych wróżb nie jest do 

końca znane – niektórzy wskazują na starożytną 

Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu 

imienia Andrzej (Andress) i greckich słów aner, 

andros oznaczających męża, mężczyznę; inni 

odwołują się do kultu starogermańskiego boga 

Frejra, dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodności. 
 

NIEKTÓRE ANDRZEJKOWE WRÓŻBY 

DAWNIEJ…. 

 

 Dziewczyny wysiewały w garnkach lub  

na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagra-

biano męskimi spodniami, w nadziei, że sprowa-

dzi to do domu kandydata na męża (Kresy 

Wschodnie). 

 Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i mo-

dliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł 

ukazać się jej przyszły ukochany (powszechne). 

 Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego An-

drzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wi-

gilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła li-

czyć na rychłe pójście za mąż (powszechne). 

 Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do 

środka gąsiora z zawiązanymi oczami; dziew-

czyna, do której gąsior najpierw podszedł (albo 

skubnął) – jako pierwsza miała wyjść za mąż 

(wróżba znana na Kujawach i w Małopolsce). 

 Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowa-

ne tłuszczem i sprowadzały psa; ta dziewczyna, 

której placek został najpierw zjedzony, jako 

pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba znana na 

Mazowszu). 

 

I DZIŚ…. 

 Losowanie przedmiotów o symbolicznym znacze-

niu np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka 

lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan 

zakonny. 

 Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez 

ucho od klucza) i wróżenie z kształtu zastygłej 

masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki 

przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych z 

jego zawodem itp.  

 Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim 

butów zgromadzonych panien: ta, której but 

pierwszy dotarł do progu miała, jako pierwsza 

wyjść za mąż.        

 Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch 

kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłopców 

na drugiej. Potem dziewczyna przekłuwała z czy-

stej strony kartkę z imionami chłopców tak, by ich 

nie widzieć. Dziewczyna miała potem wyjść za 

mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłop-

cy natomiast przekłuwali kartkę z imionami 

dziewczyn. 

 

 

 

 

 

 



 

3 

  

Wywiad z panią Małgorzatą Więckowską, nauczycielką języka polskiego 

 

 
I: Gdyby nie była Pani nauczycielką, to co by Pani 

najprawdopodobniej robiła? 

P: Chyba mogłabym być przewodnikiem 

wycieczek…  

I: Co by Pani zreformowała w polskim szkolnictwie? 

P: Chciałabym, żeby nauczyciele mieli więcej czasu 

dla uczniów i mniej papierów do wypełniania. 

I: A co u nas w szkole? 

P: Chciałabym, żeby szkoła miała więcej pieniędzy 

na jakieś sprzęty, multimedia i organizowała 

bezpłatne wycieczki dla uczniów np. na jakieś 

wyjazdy edukacyjne. 

I: Dokąd wyjeżdża Pani najczęściej na wakacje? 

P: Ostatnio udaje mi się wyjeżdżać w bardziej 

egzotyczne miejsca, ale nie jeżdżę do Egiptu, do 

 hotelu all- inclusive, tylko w takie skromniejsze 

warunki, na wędrówki, trekking. 

 

I: Co najchętniej robi Pani w wolnym czasie? 

P: Lubię się ruszać: jeździć na rowerze, chodzić na 

spacery, czytać książki i robić przetwory: dżemy, 

sałatki. 

I: Czy słucha Pani muzyki, jeśli tak, jakiej? 

P: Obecnie słucham coraz mniej, ze względu na 

pracę, zmęczenie hałasem. Lubię Mozarta, jazz, 

muzykę instrumentalną. 

I: Co pani najchętniej czyta? 

P: Najchętniej książki popularnonaukowe, rzadziej 

beletrystyczne. Lubię książki o życiu ludzi w innych 

epokach, najbardziej interesuje mnie średniowiecze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUBIONE JEDZENIE:   

  Pierożki momo  

 (Chiny) 

    

 

 

 

 

ULUBIONE PERFUMY:  

Mount Blanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUBIONE POWIEDZENIE 

DO UCZNIÓW: 

„Proszę państwa.” 

 

 

 

 

 

 

ULUBIONA KULTURA: 

Tybet i kraje himalajskie. 
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Wigilia Bożego Narodzenia– w tradycji 

chrześcijańskiej dzień poprzedzający Boże 

Narodzenie, kończący okres adwentu. 

Początki tego święta sięgają prawdo-

podobnie obchodów Saturnaliów w staro-

żytnym Rzymie. 

 

Wigilia Bożego Narodzenia w Polsce 

Wieczerzę wigilijną w Polsce rozpoczyna 

łamanie się opłatkiem. W kościele 

łacińskim wigilia Bożego Narodzenia jest 

obchodzona 24 grudnia, w kościele 

greckokatolickim i prawosławnym –  

6 stycznia (w związku z posługiwaniem się 

kalendarzem juliańskim), a w kościele 

katolickim obrządku ormiańskiego –  

5 stycznia. 

Dzień wigilii Bożego Narodzenia bywał też 

przesuwany. Według tradycji ludowej 

(wciąż żywej np. na Kielecczyźnie),  

w latach, gdy 24 grudnia wypada  

w niedzielę, wigilia nie mogła być 

obchodzona, ponieważ „niedziela nie 

przyjmuje postu”. W takim przypadku 

wieczerzę wigilijną urządzano już  

w sobotę, a Boże Narodzenie świętowało 

się przez trzy dni. 

Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy 

wigilijne powinny być postne, czyli 

bezmięsne i bez użycia tłuszczów 

zwierzęcych. Post wigilijny jest zwyczajem 

dość powszechnie przestrzeganym, mimo 

że w wielu wyznaniach chrześcijańskich 

nie jest nakazany.  

 

Wierzenia i przesądy wigilijne 

Wigilia świąt Bożego Narodzenia obfituje 

w przesądy rzekomo posiadające niezwykłą 

moc, zazwyczaj mające swój początek  

w dawnych, lokalnych wierzeniach 

pogańskich. Jeszcze w XIX wieku 

wierzono, że podczas wieczerzy wigilijnej 

ujrzeć można osobę zmarłą w bieżącym 

roku – byleby tylko wyjść do sieni  

i spojrzeć do izby przez dziurkę od klucza, 

a ujrzy się ją siedzącą wespół z innymi.  

Do niedawna wierzono, że na wieczerzy 

wigilijnej pojawiają się dusze zmarłych. 

Dla takiego „przybysza z zaświatów” 

zostawiano nawet wolne miejsce przy stole 

– zwyczaj ten przypuszczalnie przetrwał  

do dzisiaj jako wolne miejsce Pozostawione 

dla niespodziewanego przybysza. Przetrwał 

przesąd, że jeśli w wigilijny poranek 

pierwszym gościem w domu będzie młody 

chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok. 

Istnieje też zwyczaj umieszczania grosika 

w jednym uszku w barszczu – temu, kto  

na niego trafi będzie przypisywało 

szczęście w nadchodzącym roku. Myśliwi 

w dniu Wigilii tradycyjnie udają się  

na polowanie, a jego pomyślny wynik ma 

zapewnić opiekę patrona łowiectwa św. 

Huberta. Istnieje tradycja, aby spróbować 

każdej z dwunastu wigilijnych potraw po to 

aby nie zabrakło jej w następnym roku. 

Niektórzy pozostawiają w portfelu łuski 

karpia „na szczęście”. 

 

Wigilia Bożego Narodzenia na świecie 

Podobnie jak w Polsce, Wigilię obchodzi 

się na Litwie, w Czechach i na Słowacji, 

zazwyczaj z wieloma zapożyczeniami ze 

starosłowiańskiego Święta Godowego. 

Zwyczaj łamania się opłatkiem jest 

nieznany poza Polską i Litwą. W wielu 

krajach nie ma postu ani pasterki. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saturnalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
http://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82atek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/24_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_greckokatolickie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_greckokatolickie
http://pl.wikipedia.org/wiki/6_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_julia%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_obrz%C4%85dku_ormia%C5%84skiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_obrz%C4%85dku_ormia%C5%84skiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/5_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przes%C4%85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poga%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hubert_z_Li%C3%A8ge
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hubert_z_Li%C3%A8ge
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Godowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82atek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Post
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasterka
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Wigilia  w Europie 

 W Wielkiej Brytanii w Wigilię więk-

szość osób pracuje. W pierwszy 

dzień świąt Bożego Narodzenia cha-

rakterystycznym daniem obiadowym 

jest pieczony indyk z Żurawinami. W 

Boże Narodzenie Brytyjczycy rozda-

ją też sobie nawzajem prezenty. 

 Wigilii nie ma również w Holandii i 

coraz częściej w Belgii, gdzie zamie-

niana jest na uroczyste śniadanie 

świąteczne w restauracji. 

 W Belgii Wigilia jest dniem przezna-

czonym na ceremonie religijne i ja-

sełka. 

 We Francji najważniejszy jest obiad 

świąteczny, z pasztetem strasburskim 

z gęsiej lub kaczej wątróbki, ostry-

gami i wędzonym łososiem. Po-

wszechnie podczas Wigilii jada się 

mięso drobiowe, zwłaszcza indyka. 

 W Danii podczas Wigilii podaje się 

pieczoną kaczkę, a na zakończenie 

ryż z migdałami. 

 W Austrii na wigilijnym stole znaj-

duje się karp lub kaczka, a w Niem-

czech jest to bardziej wystawna, cie-

pła obiadokolacja, składająca się naj-

częściej z ryby z przystawkami. 

 W Norwegii podczas Wigilii podaje 

się żeberka wieprzowe i gotowane 

mięso owcze lub specjalne danie 

przygotowane z solonej oraz goto-

wanej ryby (która wcześniej leżała w 

ługu sodowym przez 2-3 dni), którą 

następnie podaje się z boczkiem.  

 W Grecji od rana dzieci chodzą po 

kolędzie. Na każdym stole znajdzie-

my Chleb Chrystusa – duże słodkie 

bochenki w różnych kształtach  

i z różnymi zdobieniami. Choinki po 

raz pierwszy pojawiły w 1833 roku. 

Zwyczaj przyniesiony przez króla 

Ottona I, króla Grecji (syn króla Ba-

warii). Tradycyjnym greckim zwy-

czajem jest ozdobiona łódź lub sta-

tek. 

 

 
 

Wigilia na świecie 

W krajach pozaeuropejskich związanych  

z katolicyzmem spotyka się rysy 

charakterystyczne dla danej kultury: 

 Boliwijczycy w Wigilię święcą wła-

snoręcznie wykonane figurki. Na-

stępnie trwa całonocna zabawa. 

 W Kolumbii świętuje się już od  

8 grudnia, przystrajając krzewy 

ozdobami i lampkami. Nie ma wie-

czerzy, ale po ostatniej mszy świętuje 

się przez całą noc. 

 W Meksyku, gdzie święta są obcho-

dzone w atmosferze religijnej, typo-

wym zwyczajem jest piniata. 

 Na Filipinach przez cały okres Ad-

wentu zdobi się domy i ulice oraz 

przedstawia się szopkę z udziałem 

aktorów. 

 W Kamerunie, gdzie święta przypa-

dają na okres wakacji i wzmożonych 

prac polowych, Wigilia jest dniem 

wolnym; pali się wówczas ogniska, 

czyta Biblię i śpiewa pieśni. 

 W Panamie dużą uwagę przywiązuje 

się do świecidełek za oknem. Wie-

czerza wigilijna nie istnieje. W wielu 

domach jest to normalny dzień jak 

każdy inny.      

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Indyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBurawina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aniadanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Restauracja_%28lokal_gastronomiczny%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obiad
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasztet_strasburski
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99%C5%9B_domowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC%C3%B3wka_%28ptak%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85troba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrygowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrygowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81oso%C5%9B_szlachetny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99so_drobiowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Indyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC%C3%B3wka_%28ptak%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karp
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC%C3%B3wka_%28ptak%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek_sodu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otton_I_Wittelsbach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boliwia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumbia
http://pl.wikipedia.org/wiki/8_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Noc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piniata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filipiny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szopka_bo%C5%BConarodzeniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamerun
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Panama
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PARĘ SŁÓW... :) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dżoana 
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Baran 
Szkoła: Zaplanuj dobrze miesiąc, a wszystko 
powinno się udać. Nie wdawaj się w afery 
klasowe. 
Twoi bliscy: W najbliższym czasie twoja 
przyjaciółka zwróci się do ciebie ze swoim 
problemem. Nawet jeśli nie potrafisz jej 
pomóc, wysłuchaj jej. 
Rada: W tym miesiącu uważaj na osoby 
spod znaku lwa. 
Byk 
Szkoła: Twoje wyniki w nauce poprawią się 
z dnia na dzień. Będziesz zadowolony ze 
swoich osiągnięć. 
Twoi bliscy: Poważna kłótnia z Panną 
popsuje wasze relacje. Na szczęście nie na 
zawsze. 
Rada: Odrobina zazdrości to nic złego, ale 
uważaj, żeby nie przekreśliło się to w trwałe 
uczucie. Ono może zniszczyć relacje z drugą 
osobą … 
Bliźnięta 
Szkoła: W tym miesiącu musisz nadrobić 
zaległości, ale nie martw się wszystko 
pójdzie po twojej myśli. 
Twoi bliscy: Będziesz w nastroju do żartów. 
Uważaj tylko, by nikogo nimi nie urazić. 
Rada: Nie trać czasu na plotki i narzekanie. 
Szukaj ludzi, którzy na świat patrzą z 
optymizmem. 
Rak 
Szkoła: Bądź miły dla nauczyciela spod 
znaku wagi, a może w krótce on odwdzięczy 
się tym samym. 
Twoi bliscy: Masz okazję poprawić swoje 
relacje klasowe. Wystarczy trochę 
życzliwości do innych. 
Rada: Nie uszczęśliwiaj innych na siłę. 
Lew 
Szkoła: Nowa osoba w klasie, będzie bardzo 
miła dla ciebie. Nie daj się jej wykorzystać. 
Twoi bliscy: Niektórzy twoi znajomi 
odwrócą się od ciebie. Nie martw się, 
prawdziwi przyjaciele zostaną. 
Rada: Uporządkuj swoje sprawy, a dopiero 

później pomagaj innym 
Panna 
Szkoła: Twoje plany związane z nauką 
powiodą się w stu procentach. Przez ten 
miesiąc będziesz mieć dużo pracy. 
Twoi bliscy: Uważaj na osoby spod znaku 
Koziorożca. Ta osoba nie jest wobec ciebie 
lojalna. 
Rada: Nie martw się na zapas. Wszystko się 
jakoś ułoży. 
Koziorożec 
Szkoła: Postaraj się nie wchodzić w drogę 
osobą spod znaku Ryb. 
Twoi bliscy: Osoba spod znaku Strzelca, ma 
przed tobą jakiś sekret … 
Rada: Nie odmawiaj pomocy swoim 
przyjaciołom. 
Waga 
Szkoła: Utrzymaj tempo nauki, a możesz 
spodziewać się nagrody. 
Twoi bliscy: Twoi znajomi dosłownie wejdą 
ci na głowę. Twój telefon nie zamilknie, ani 
na chwilę, ciągle ktoś będzie dzwonić i 
prosić cię o pomoc. 
Rada: Naucz się w końcu mówić „nie”. 
Skorpion 
Szkoła: Wkrótce może pojawić się dla ciebie 
ciekawa propozycja. Zanim ją przyjmiesz 
zastanów się dwa razy. 
Twoi bliscy: Postaraj się być miły dla osoby 
spod znaku Barana 
Rada: Zamiast szukać nowych znajomości, 
postaraj się naprawić obecne. 
Strzelec 
Szkoła: Uważasz, że wszyscy się na ciebie 
uwzięli. Lepiej zabierz się do nauki! 
Twoi bliscy: Masz sto pomysłów na minutę, 
dlatego nikt z tobą się nie nudzi. Ale dla 
niektórych twoja żywiołowość, może być po 
prostu męcząca. Przystopuj trochę. 
Rada: Postaraj się być milszy dla osoby spod 
znaku Wodnika.
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ZRÓB TO SAM ;) - świąteczne cudeńka. 
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1. Donatan-Cleo"BRAĆ" gośc.Enej 
2. Tove Lo – Habits 
3. Calvin Harris – Outside ft. Ellie Goulding 
4. Margaret - Start a Fire 
5. Avicii - The Days 
6. Jason Derulo - Bubblegum feat. Tyga 
7. Gedz - Akrofobia 
8. Vance Joy - Riptide 
9. Flo Rida ft. Sage The Gemini & Lookas - GDRF 
10. Maroon 5 – Animals 
 
 

 
 

Nacia  
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     Recenzja gry The Sims 4 

 

Gra The Sims 4 w pewnym sensie spełnia 

oczekiwania fanów serii, bo oferuje kilka 

interesujących nowości. Trudno jednak paść  

na kolana przed deweloperami, skoro produkt 

wykazuje też ewidentne braki i niedoróbki. 

Mówi się, że w życiu pewne są tylko dwie 

rzeczy – śmierć oraz podatki. Warto tę listę 

uzupełnić o co najmniej jedną pozycję – 

premierę nowych Simsów. Teraz, po blisko 15 

latach od wydania pierwszej części oraz 

niezliczonej ilości dodatków, na światło dzienne 

wychodzi kolejna odsłona, posiadająca cyferkę 

„4” w tytule. Idąc utartym szlakiem twórcy nie 

zmienili podejścia do rozgrywki – w The Sims 

4nadal skupiają się na schemacie znanym  

z poprzednich części, wprowadzając  

w niektórych aspektach niewielki powiew 

świeżości, inne modyfikując nieco bardziej,  

a jeszcze kolejne z gry po prostu usuwając. 

Pewne zmiany są jak najbardziej na plus, 

jednak część z nich okazuje się rozczarowująca. 

Pierwszym elementem rzucającym się w oczy 

po uruchomieniu The Sims 4(oprócz braku 

klasycznego intra) jest całkowicie odmieniony 

kreator tworzenia postaci, genialny w swojej 

prostocie i funkcjonalności. Główna zmiana 

dotknęła sposobu, w jaki rzeźbimy ciało 

wybranego Sima – zniknęły znane  

z poprzednich odsłon suwaki, a ich miejsce 

zajęły intuicyjne pociągnięcia myszką. Teraz 

wszystko odbywa się błyskawicznie – wystarczy 

wybrać pożądaną część ciała, a następnie 

kilkoma prostymi ruchami zwiększyć szerokość 

bioder, grubość przedramion czy wielkość 

stopy. Simsy pokochały miliony ludzi na całym 

świecie. Spotkanie z czwartą częścią również 

okazuje się miłością od pierwszego 

uruchomienia gry. 

Rozbudowie uległ system celów życiowych, 

nazwanych w tej części aspiracjami, które 

zostały podzielona na kilka kategorii.  

Np. zadania z działu „Fortuna” dotyczą 

głównie gromadzenia gotówki i rozwoju 

kariery zawodowej. Dział „Natura” zachęca  

z kolei do wędkowania, zabawy w ogrodnika  

i wiele innych.  

 

Dużo szybciej, bo praktycznie od razu można 

dostrzec inną nowość - w postaci ogólnego 

samopoczucia sima. Bieżący nastrój opisany 

jest konkretnym kolorem i krótką notatką,  

a obok postaci pojawiają się szybkie zadania, 

związane właśnie z samopoczuciem. Osłodą tej 

sytuacji jest na pewno tryb budowania, który 

przeżył naprawdę duży i satysfakcjonujący 

rozkwit. Ciekawym rozwiązaniem okazuje się 

korzystanie z gotowych, umeblowanych już 

pokojów. Wystarczy je kupić, wybrać wariant 

kolorystyczny i przeciągnąć na parcelę. W taki 

sposób spośród kilku wariantów kuchni, 

łazienek, salonów, jadalni, gabinetów czy też 

pokojów dziecięcych można zbudować dom 

dosłownie w kilka minut. To spory ukłon  

w kierunku tych osób, które wolą 

koncentrować się na samym życiu simów. 

Czwarta część Simsów potrafi oczarować, 

jednak nie obyło się bez kilku błędów. 

Największym rozczarowaniem okazuje się 

potrzeba oglądania ekranu ładowania podczas 

przemieszczania się między parcelami. 

Doskonałe nie jest także sterowanie kamerą, 

zwłaszcza podczas przewijania przy 

krawędziach ekranu. Wszystko sprawia 

wrażenie jakiejś powolności i niedokładności 

działania. Irytujące staje się to zwłaszcza wtedy, 

gdy chcemy szybko przenieść się w nieco 

odleglejsze miejsce. Na wszystkie wady można 

na szczęście szybko i łatwo przymknąć oko. 

Nawet na brak basenów czy małych dzieci -  

o czym wiadomo było jeszcze przed premierą. 

Sims 4 to gra pełna wspaniałych detali  

i szczegółów. Im dłużej się bawimy  

i odkrywamy ukryte nowości, tym odczuwamy 

coraz silniejsze wrażenie, że jest to najbardziej 

rozbudowana i najbardziej udana część serii, 

zapewniająca zabawę na dziesiątki godzin. 
Źródło:gry-online.pl i eurogamer.pl 

 

Top gry 2014r. 
-Watch dogs 

-The Sims 4 

-Diablo III: Reaper of Souls 

-Wolfenstein: The New Order 

-Śródziemie: Cień Mordoru 

-FIFA 15 

-Risen 3: Władcy tytanów 
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Premiery na rok 2015 
 

-Mortal Kombat X 

-Tom Clancy's The Division 

-Dead Island 2 

-Tekken 7 

-Resident Evil 7 

-GTA V (PC) 

-Assassin’s Creed Chronicles: China  

-Assassin's Creed: Unity - Dead Kings 

-Rise of the Tomb Rider 

Kilka zdjęć z premierowych gier: 
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