
 

 

Witajcie w czwartym „"Piątki" na Piątkę"  
w roku szkolnym 2009/2010 

Witam Was kochani serdecznie w grudniowym numerze naszego periodyku. Przed nami najpiękniejsze i 

najbardziej rodzinne święta – Boże Narodzenie. Zanim jednak, jak co roku zasiądziemy przy wigilijnych 

stołach i w otoczeniu rodziny będziemy chłonąć tę zupełnie wyjątkową i magiczną atmosferę świąt, 

pokuśmy się o głębszą refleksję i zastanówmy, czym dla nas tak naprawdę jest Boże Narodzenie. Czy 

to wyłącznie wystrojona choinka, zapach piernika i prezenty, czy też czas autentycznego przeżycia 

wielkiej tajemnicy przyjścia Boga do ludzi… 

 Jeśli skupimy się wyłącznie na zewnętrznej otoczce świąt, która niewątpliwie jest bardzo ważna, ale jest 

tylko dodatkiem, to może umknąć nam coś naprawdę wielkiego. Jeśli jednak połączymy umiejętnie ten 

zewnętrzny wyraz świąt z głębszym przeżyciem,  możemy doświadczyć czegoś wyjątkowego.    Potrzeba 

niewiele – wystarczy uważnie rozejrzeć się wokół siebie i dostrzec drugiego człowieka. Może warto 

bardziej zaangażować się w pomoc rodzicom, może więcej ciepła i serdeczności okazać  tym, których 

codziennie spotykamy na swojej drodze, może warto pomóc sąsiadowi w dźwiganiu wiaderka z węglem, 

czy ciężkiej torby z zakupami, a może zaprzyjaźnić się z kolegą z klasy – z tym, który jest nieśmiały i 

zawsze stoi z boku…   Możliwości  jest bardzo dużo, wystarczy tylko chcieć.  Powodzenia. 

 

 



     Już niejednokrotnie mogliśmy się 

przekonać, że uczniowie, ich rodzice i 

pracownicy „Piątki” są   wrażliwi na 

potrzeby innych. W wielu akcjach 

charytatywnych, przeprowadzanych na 

terenie naszej szkoły zawsze chętnie brali 

udział i wspierali potrzebujących – każdy 

na miarę swoich możliwości. Tym razem 

zdecydowali się na wirtualną adopcję 

podopiecznego miejskiego schroniska dla 

psów. Nasz pupilek ma na imię Harnaś i 

(jak zgodnie twierdzą organizatorzy oraz 

koordynatorzy akcji) oczekuje od nas 

wsparcia w postaci karmy oraz ciepłych 

kocy. Pierwsza transza naszej pomocy już 

została dostarczona do schroniska. 

Zawieźliśmy  42 kg suchej karmy, 10 kg 

mrożonego mięsa mielonego, 9 kg kaszy, 6 

dużych i 4 małe puszki karmy mięsnej, 3 małe saszetki mięsne, po kilogramie 

kaszy i makaronu,  12 dużych kocy, 10 ręczników i 7 poduszek. Mamy nadzieję, 

że przynajmniej dwa razy w miesiącu będziemy wspierali naszego 

podopiecznego. Za okazane serce i umiejętność dzielenia się z potrzebującymi 

serdecznie, w imieniu Harnasia,  dziękujemy.   

    Gdy znajdziecie kochani wolną chwilę, zapraszam do wnikliwej lektury 

naszego periodyku, gdzie oprócz działów stałych, znajdziecie wywiad z p. 

Aleksandrą Bohusz, która odwiedziła naszą szkołę z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. Pani Ola jest niewidoma od urodzenia, ale gdyby ktoś pomyślał, że odwiedzi nas 

smutny, przygnębiony i zagubiony człowiek, to byłby w wielkim błędzie, gdyż pogodą ducha, 

entuzjazmem i zwyczajną radością życia mogłaby obdzielić co najmniej trzy osoby. P. Ola jest również 

żywym dowodem na to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zna biegle dwa języki obce, skończyła studia 

dzienne na UŁ oraz pracuje w bibliotece Polskiego Związku Niewidomych. To nie wszystkie osiągnięcia 

naszego Gościa, o czym będziecie mogli się przekonać zaglądając do działu Reportaż.  

Na zakończenie składam w imieniu całej redakcji „<Piątki> na Piątkę”, serdeczne życzenia świąteczne 

oraz noworoczne.  

Życzymy wam kochani zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiego powodzenia. 

Do zobaczenie za miesiąc 

Redaktor opiekun 

 

 

    3 grudnia obchodzony jest na całym świecie jako dzień osób niepełnosprawnych. Został on 

ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 r. po to, aby zwrócić uwagę 

na problemy osób niepełnosprawnych , którzy są integralną częścią każdego społeczeństwa. Doskonale 

wiemy, jakie trudności, jakie bariery często nie do pokonania, jakie przeszkody napotykają ludzie 

niepełnosprawni w codziennym życiu w realizacji czynności i zadań.  



Wystarczy spojrzeć na budynki użyteczności publicznej, które nie posiadają podjazdu dla wózków 

inwalidzkich czy na wysokie krawężniki.  Wiele jest 

jeszcze do zrobienia, ale fakt, iż podjęto działania w 

kierunku poprawienia jakości życia osób 

niepełnosprawnych jest sygnałem, że powinno być 

coraz lepiej. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest 

integracja osób niepełnosprawnych z resztą 

społeczeństwa. Właśnie ta myśl, przyświecała 

koordynatorom dorocznego projektu profilaktyczno –

edukacyjnego, o którym obszernie pisaliśmy w 

poprzednim numerze naszego periodyku. Jednym z 

ważniejszych działań były czynne obchody dnia osób 

niepełnosprawnych. Z tej to okazji zaprosiliśmy do 

szkoły p. Aleksandrę Bohusz, która jest osobą 

niewidomą od drugiego dnia po urodzeniu. Pani Ola spotkała się ze wszystkimi uczniami klas I-III. 

Podczas spotkań przybliżyła uczniom problemy osób niewidomych, pokazywała w jaki sposób radzi sobie 

z czynnościami takimi jak gotowanie czy parzenie herbaty, zaprezentowała czasopismo pisane alfabetem 

Braille'a, oraz chętnie odpowiadała na liczne pytania dzieci. Spotkania przebiegały w tak miłej i serdecznej 

atmosferze, że dzwonek na przerwę oznajmiający koniec lekcji był dla uczestników zaskoczeniem. Pani 

Ola dała się poznać jako  osoba pogodna, niezwykle serdeczna, bardzo ciepła i otwarta, która od pierwszej 

chwili nawiązała z dziećmi doskonały kontakt. Jak nam później zdradziła, nauczanie jest jej wielkim 

marzeniem. Póki co, p. Ola ukończywszy studia dzienne na wydziale historycznym Uniwersytetu 

Łódzkiego i podyplomowe studia bibliotekoznawcze pracuje w bibliotece Polskiego Związku Osób 

Niewidomych. Zresztą nie są to jedyne zainteresowania naszego Gościa. P. Ola zna j. francuski i 

angielski, podróżuje po świecie, pracowała jako wolontariusz oraz pomaga widzącym dzieciom w 

opanowaniu zasad trudnej polskiej ortografii. Uffffffffffff – to dużo, nawet dla osób w pełni sprawnych. 

Nasz Gość, tak nas zafascynował swoją osobowością, że poprosiliśmy 

o udzielenie wywiadu do naszej „<Piątki > na Piątkę”. Zapraszam 

do wnikliwej lektury. 

                                              Redaktor opiekun 

 Dorota Olejnik (dalej D.O.) : Na początek chciałabym serdecznie 

podziękować za przyjęcie zaproszenia i za niezwykłe spotkanie. Proszę 

nam powiedzieć czym są dla Pani takie zajęcia integracyjne z dziećmi?  

Aleksandra Bohusz(dalej A.B.): Przede wszystkim wielką 

przyjemnością. Bardzo lubię kontakt z dziećmi i młodzieżą, którym 

mogę przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie, ale także, a może 

nawet przede wszystkim dużo się od nich nauczyć. Na studiach 

historycznych, w ramach specjalizacji pedagogicznej, miałam praktyki 

w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, które utwierdziły mnie w 

przekonaniu, że nauczanie to jest to, co chciałabym w życiu robić. 

Dzięki uczniom człowiek nie „spoczywa na laurach”, ale cały czas ma 

motywację do twórczego działania. Takie lekcje integracyjne to również 

duża odpowiedzialność, bo trzeba pokazać dzieciom jak najbardziej obiektywny wizerunek osoby 

niewidomej, która z jednej strony ma pewne ograniczenia, potrzebuje specjalistycznego sprzętu do 

poruszania się, pracy przy komputerze itp., a z drugiej strony jest takim samym człowiekiem jak widzący 

-  ma marzenia, plany, rodzinę, często pracę i chce jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym oraz 

kulturalnym. 

 D.O.: Jak radzi sobie Pani podczas poruszania się po mieście? Czy podróż z Łodzi była bardzo 

kłopotliwa? 

A.B.: Korzystam z dwóch sposobów poruszania się. Pierwszy to po prostu pomoc innej osoby – 



przewodnika. Drugi, wymagający samozaparcia i opanowania nowych umiejętności, ale dający 

zdecydowanie większą niezależność, to poruszanie się samodzielnie, przy pomocy białej laski. Jadąc do 

Pabianic, wykorzystałam obydwie te metody. Ponieważ raczej nie poruszam się całkiem sama na 

trasach, których wcześniej nie przebyłam z kimś, Mama podjechała ze mną autobusem do centrum, do 

jedenastki, a dalej podróżowałam już sama, z przesiadką w Chocianowicach. Nie było to specjalnie 

kłopotliwe tylko czasochłonne – z Retkini do Pabianic jedzie się samochodem ok. 15 minut, a mnie, 

przy korzystaniu z komunikacji miejskiej, zajęło to aż półtorej godziny. 

 Robert: Proszę nam powiedzieć, jakie szkoły Pani ukończyła? 

A.B.: Szkołę podstawową w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach koło Warszawy (przez 9 lat 

mieszkałam tam w internacie), następnie zdecydowałam się kontynuować naukę z widzącymi 

rówieśnikami – w XXXIII LO w Łodzi. Ostatnim etapem były studia (magisterskie i podyplomowe) na 

Uniwersytecie Łódzkim. 

 Angelika: Jak wspomina Pani lata szkolne? 

A.B.: Najgorsze były początki podstawówki, kiedy musiałam opuścić kochającą rodzinę i przyzwyczaić 

się do życia internackiego. Było to tym trudniejsze, że Rodzice w dobrej wierze we wszystkim mnie 

wyręczali, a w internacie zostałam „rzucona na głęboką wodę” i musiałam nauczyć się samodzielności. 

Później z każdym miesiącem było lepiej. Kolejne obawy przyszły, kiedy zdecydowałam się pójść do 

masowego liceum. Nie wiedziałam, jak nauczyciele, koleżanki i koledzy przyjmą fakt, że jestem 

niewidoma. Na szczęście mój niepokój okazał się nieuzasadniony. Czasy licealne to etap mojej 

edukacji, który najlepiej wspominam. To właśnie z liceum pozostały mi najtrwalsze przyjaźnie, 

odwiedzam też często moją dawną szkołę i utrzymuję kontakt z kilkoma nauczycielkami, które, na 

szczęście, nie stosowały wobec mnie żadnej taryfy ulgowej. 

 Angelika: Czy miała Pani chwile zwątpienia i zniechęcenia? 

A.B.: Co jakiś czas przychodzą takie momenty, ale trwają naprawdę krótko – czasem tylko kilka minut. 

Dopóki się uczyłam i studiowałam, wydawało mi się, że skoro zdobywam edukację razem z 

pełnosprawnymi rówieśnikami, wszystko jest możliwe do osiągnięcia. Kryzys przyszedł, kiedy, mimo 

gruntownego wykształcenia, przez 2 lata po skończeniu studiów nie mogłam znaleźć pracy. Wtedy 

pomyślałam, że moje kwalifikacje się nie liczą, bo i tak dla pracodawców zawsze kluczowy jest fakt, że 

nie widzę. Ponieważ jednak nie wyobrażam sobie siedzenia bezczynnie w domu, postanowiłam się nie 

poddać. 

 Robert: Wiemy, że ma Pani dużo pasji i zainteresowań, proszę nam o tym opowiedzieć. 

A.B.: Największą pasją jest czytanie, przede wszystkim powieści. Z zamiłowaniem do lektury wiąże się 

też zamiłowanie do teatru. Bardzo lubię też muzykę, chociaż, niestety, nie mam najmniejszego talentu 

w tej dziedzinie. Ale kiedy tylko nie czytam ani nie piszę niczego wymagającego koncentracji, zawsze 

„wrzucam” jakąś płytę (głównie z muzyką polską). Po 4-miesięcznym pobycie w Belgii „zakochałam się” 

w języku francuskim, którego znajomość zamierzam pogłębić i być może związać z nią przyszłość 

zawodową. Kiedyś jeździłam też z Tatą na tandemie (rower dla dwóch osób, z których jedna kieruje i 

pedałuje, a druga tylko pedałuje, w związku z czym jest to bezpieczne dla niewidomych) i chodziłam na 

basen, ale ostatnio, z powodu wielu zajęć, zaniedbałam się sportowo. Wiosną trzeba będzie zacząć 

nadrabiać zaległości. 

 Angelika: Jak lubi Pani spędzać czas wolny? 

A.B.: Przy dobrej lekturze, w teatrze, na spacerach i spotkaniach z przyjaciółmi. 

 Robert: Lubi Pani zwierzęta ? 

A.B.: Przede wszystkim koty. Przez 12 lat miałam takiego ślicznego,  czarnego, z wielkimi, zielonymi 

oczami. Był strasznym „pieszczochem” i przy okazji „grzejnikiem”. Psów się boję (podobno w 

dzieciństwie jakiś mnie ugryzł), ale z pojedynczymi, należącymi do moich znajomych, czasem się 

zaprzyjaźniam. Sama jednak na psa bym się nie zdecydowała. Bardzo lubię też jazdę konną 



(niezależnie, czy na wozie, w siodle, czy na oklep), ale już dawno nie miałam okazji doświadczyć tej 

przyjemności. 

 Robert : Wiemy już, że lubi Pani czytać książki, czy może nam Pani zdradzić, tytuł ulubionej lektury z 

dzieciństwa? Może chciałaby Pani polecić coś do przeczytania naszym kolegom i koleżankom? 

A.B.: Pierwszą książką, która bardzo zapadła mi w pamięć i w serce było „Słoneczko” autorstwa Marii 

Bujno - Arctowej. Jest to opowieść o tym, że dobrocią można przezwyciężyć nawet największe zło. Jako 

nastolatka byłam niezwykle zafascynowana twórczością Małgorzaty Musierowicz, do której książek 

chętnie wracam również teraz.  

Angelika : Powiedziała Pani, że lubi kino i teatr. Proszę nam powiedzieć, czy dla osoby niewidomej to 

trudne w odbiorze? 

A.B.: Trudniej jest z kinem, zwłaszcza jeśli chodzi o filmy zagraniczne bez dubbingu, bo w przypadku 

sztuk teatralnych czy filmów polskich można łatwo rozpoznać głosy aktorów grających dane postaci i 

dzięki temu łatwo orientować się w akcji. Oczywiście, warto wybierać się do kina lub teatru z kimś 

widzącym, kto podpowie, co dzieje się w momentach bezdialogowych. Obecnie coraz częściej kina i 

teatry (w tym łódzki Teatr Powszechny) proponują osobom niewidzącym w ramach spektaklu czy 

seansu dodatkową ścieżkę dźwiękową, zwaną audiodeskrypcją. Polega to na tym, że w przerwach 

między dialogami lektor opowiada o scenografii, ubiorze bohaterów, wykonywanych przez nich gestach 

itp. 

 D.O.:  Jak mogliśmy się przekonać, jest Pani niezwykle aktywną i pełną życia osobą, która dużo już 

osiągnęła. Może nam Pani zdradzić plany na przyszłość? 

A.B.: Zbieram się do pisania „z wolnej stopy” pracy doktorskiej poświęconej działalności polskich 

bibliotek na rzecz osób niewidomych, zgromadziłam już część materiałów. Ponadto nadal szukam stałej 

pracy (mój staż w bibliotece Polskiego Związku Niewidomych jest, przynajmniej na razie, przewidziany 

tylko do czerwca). Chciałabym pracować z dziećmi i młodzieżą w szkole albo w świetlicy czy na 

kursach, bibliotekarstwo jest też satysfakcjonującym zajęciem. Zastanawiam się też nad założeniem 

własnej firmy, ale jeszcze nie zdradzę szczegółów, bo sama nie jestem ich pewna. Być może jej 

działalność będzie związana z moją znajomością języka francuskiego. Chciałabym też jak najwięcej 

podróżować po świecie, ale z tym wiążą się spore 

nakłady finansowe, więc „jak bumerang” wraca temat 

zatrudnienia. 

 Angelika : Jakie jest Pani największe marzenie? 

A.B.: Podobno nie można zdradzać marzeń, bo wtedy 

się nie spełniają, ale ja nie jestem przesądna, więc 

spróbuję odpowiedzieć, chociaż nie wiem, które z 

moich marzeń jest największe. Chciałabym być jak 

najbardziej samodzielna (zawodowo i życiowo) i żeby 

wszyscy, którzy są dla mnie ważni byli szczęśliwi i żyli 

jak najdłużej, bo zupełnie nie potrafię wyobrazić sobie 

świata np. bez moich Rodziców – nie tylko dlatego, że 

pomagają mi jako osobie niewidomej, ale ze względu 

na ogromne wsparcie emocjonalne, jakie od Nich otrzymuję każdego dnia. Ale zamieszkać chciałabym 

już oddzielnie, w pewnym wieku to samo przychodzi... 

 Robert : Co uważa Pani za swoje największe osiągnięcie? 

A.B.: Chyba to, że nie poddałam się, kiedy na początku pobytu w Laskach było mi tak strasznie trudno. 

Gdybym zrezygnowała z pobytu tam, pewnie nie byłabym ani trochę samodzielna, nie skończyłabym 

szkół, studiów ani nie dostała pracy, a co za tym idzie – nie odwiedziłabym  Waszej wspaniałej szkoły. 

 Robert: Czego Pani najbardziej nie lubi robić, a co sprawia Pani największą radość? 

A.B.: Wstyd się przyznać, ale nie cierpię sprzątania (wycierania kurzów, odkurzania itp.). Może wynika 



to z faktu, że nie jestem w stanie zobaczyć jego efektów?... Najbardziej lubię czytać, a z prac 

domowych zmywać i robić ciasta, bo jestem okropnym „łasuchem”. 

 D.O.: Co najbardziej ceni Pani w ludziach, a z czym nie umie się Pani pogodzić? 

A.B.: Najbardziej cenię wrażliwość na drugiego człowieka, kulturę osobistą i łagodność. Absolutnie nie 

„trawię” wulgaryzmu – kiedy ktoś klnie co drugie słowo i niestety, dość powszechnego w naszym kraju 

kombinatorstwa, zakłamania i niesłowności.  

Angelika : Proszę nam powiedzieć, jak czuła się Pani w naszej szkole?  

A.B.: Wspaniale! W swoim życiu przy różnych okazjach odwiedziłam już całkiem sporo szkół, ale 

nigdzie nie było tak rodzinnie jak u Was. Gratuluję i dziękuję za takie ciepłe przyjęcie! 

 D.O.: Czy chciałaby Pani przekazać coś naszym koleżankom i kolegom za pośrednictwem naszego 

periodyku? 

A.B.: Fajnie stawiać sobie w życiu jakieś cele i być wytrwałym w dążeniu do nich. I nie zagubić w tym 

drugiego człowieka, bo wydaje mi się, że każdy z nas – pełnosprawny czy niepełnosprawny – w 

pojedynkę może niewiele.  

Robert : Dziękując za rozmowę czego możemy Pani życzyć? 

A.B.: Obecnie przede wszystkim stałej pracy. A bardziej „długofalowo” znalezienia kogoś, z kim będę 

mogła dzielić wszystkie radości i troski... 

 

 

     W tym miesiącu nasze dociekliwe „czwartoklasistki” postanowiły przeprowadzić tzw. „świąteczną 

sondę” i przepytać swoich kolegów i swoje koleżanki na okoliczność zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia. Interesowało je dosłownie wszystko : od wiary w św. Mikołaja, poprzez ulubione potrawy 

wigilijne, tradycje i obyczaje świąteczne, aż do listy wyczekiwanych podarunków.  Serdecznie 

zapraszam do wnikliwej lektury.  

 Czy wierzysz w Świętego Mikołaja ? 

 Tak, wierzę w Świętego Mikołaja. 

Tak, ale w tego, który kiedyś żył. 

Nie wierzę w Świętego Mikołaja. 

Nie. Już nie wierzę. 

Nie, ale lubię dostawać prezenty podpisane: ,,Od Mikołaja dla…” 

Tak. x 3 

Nie. x 5 

Jaki jest twój wymarzony prezent? 

Fajny. 

Moim wymarzonym prezentem jest lampa z ,,lawą’’. 

Moim wymarzonym prezentem jest : żywy szczeniak. 

Mój wymarzony prezent to gra MONOPOLY. 

PSP. 

Mój wymarzony prezent to mieć grzecznego brata. 

Dostać laptopa, PSP. 

Mój wymarzony prezent to dostać konia. 

Mój ulubiony prezent to : łyżwy, snowboard, narty, sanki. 

Laptop. 



PSP i fifa10. 

Play Stadion3 gra Reed for Speer Most Wander i Hot Wheel z wodospadem i nowy komputer.  

 Co lubisz najbardziej w święta ? 

Ja lubię w święta prezenty. 

Jedzenie wspólnej kolacji z rodziną. 

Najbardziej w święta uwielbiam: kolację, prezenty. 

Najbardziej w świętach lubię ciepłą atmosferę. 

 Jeść kolację z rodziną. 

Najbardziej w święta lubię prezenty i obiad wigilijny. 

Jestem z rodziną i mamy wolny czas od szkoły. 

Ja najbardziej lubię w święta prezenty. 

W świętach lubię prezenty, jedzenie, zabawę. 

Prezenty. 

Świąteczną atmosferę. 

Prezenty i barszcz czerwony bez grzybów   i oczywiście spotkanie z rodziną. 

Czy lubisz ubierać choinkę? 

Tak, lubię ubierać choinkę. 

Lubię ubierać choinkę. 

Tak. Lubię ubierać choinkę  i w szkole i w domu. 

Tak jeśli mogę robić to sama. 

Nie za bardzo. 

Tak. x 5 

Nie, ale mój młodszy brat  lubi.  

Jaką potrawę wigilijną lubisz najbardziej? 

Ja lubię zupę grzybową. 

Barszcz z uszkami, karpia. 

Najbardziej lubię makiełki. 

Moją ulubioną potrawą są pierogi. 

Pierogi. 

Najbardziej lubię rosół. (?) 

Rybę, zupę grzybową, ziemniaki, surówkę. 

Ja najbardziej lubię pierogi z kapustą i grzybami. 

Barszcz, uszka, rybę, kompot, sałatkę, gdyż  są to moje ulubione potrawy. 

Barszcz czerwony. 

Krokiety i pierogi. 

Barszcz czerwony i rybcię.     

 Jaka jest u Ciebie atmosfera przedświąteczna ? 

Atmosfera jest u mnie nerwowa i wesoła. 

Radosna, ale i też nerwowa. 

Dobra. 

U mnie jest miła atmosfera. 

Wszyscy się śpieszą, ale są weseli. 

U mnie atmosfera przed świętami jest niespokojna, bo biegamy po sklepach robiąc świąteczne 

zakupy.Atmosfera jest ,,zabiegana’’ 

Przyjemna. 

Wszyscy są radośni i szczęśliwi. 

Spokojna. 

Gorąca ze względu na prezenty. 

Zwykła. 



 Czy lubisz śpiewać kolędy? 

Tak. 

Tak lubię. 

Tak. Bardzo lubię śpiewać kolędy. x 6 

Bardzo lubię śpiewać kolędy. 

Tak. Jeśli mogę wybrać ją sama. 

Tak. Uwielbiam śpiewać kolędy. 

Tak. Lubię śpiewać kolędy. 

Nie. 

Nie bardzo.  

 

 

      Maleńka Miłość w żłobie śpi, Maleńka Miłość  

przy Matce Świętej, 

Dziś cała ziemia i niebo lśni, od tej Miłości Maleńkiej. 

Maleńki Jezus, Zbawca świata leży w żłóbeczku 

na sianku. Spogląda na Niego, Jego Matka, Maryja i 

Opiekun, św. Józef. Do stajenki z pobliskiego pola 

biegną pasterze, a z daleka, po ciężkiej podróży 

przybywają Królowie, wszyscy chcą oddać Bogu hołd. 

W okresie Bożego Narodzenia wpatrujemy się w 

stajenkę betlejemską w naszych kościołach i obok tych 

wszystkich gości i my klękamy przed Jezusem 

złożonym na sianku i oddajemy Mu wszystko to, co dla 

nas najcenniejsze.  

Bóg objawił się człowiekowi w lichej stajence. 

Ukazał Siebie najpierw ubogim pasterzom, którzy zapewne niewiele rozumieli z tego, co się tam działo. 

Nie zdawali sobie sprawy, jakiego cudu doświadczają, ale upadli oni 

na kolana przed Bogiem. W swej prostocie i ubóstwie oddają 

Jezusowi wszystko co mają, swój trud, spracowane ręce, długie 

godziny czuwania i dbania o stado, swoje rodziny, które oczekują ich 

powrotu. 

Przed Bogiem „upadli na twarz i oddali Mu pokłon” także 

możni świata. Królowie, przybyli do Betlejem z dalekiego kraju 

kierując się wskazaną przez Boga gwiazdą. Odnaleźli oni Mesjasza – 

Zbawcę świata i złożyli Mu dary złoto, kadzidło i mirrę. Ich dary 

wyrażały wiarę w Jezusa Boga i Człowieka, Władcę całego świata. 

Trzej Królowie, którzy w swoich krajach byli najważniejszymi 

osobami, oni przychodzą do lichej stajenki i oddają cześć Maleństwu, 

bo widzą w Nim Boga. Złożyli Mu drogocenne dary, ale i trud 

podróży, sprawy swoich ojczyzn, rodzin. 

W tradycji Trzej Królowie to Kacper, Melchior i Baltazar. 

Reprezentują oni ludzi wszystkich ras i kontynentów, którzy 



rozpoznają w Jezusie Boga, wierzą w Niego i pokładają w Nim swoją ufność. Ich przybycie świętujemy 

w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia. Tego dnia w kościołach zostaje poświęcona kreda i 

kadzidło. Kredą na drzwiach naszych domów piszemy inicjały Trzech Mędrców K+M+B. Jest to znak 

wiary i wyraz pragnienia, aby Bóg nas strzegł. (Przypomina to zdarzenia ze Starego Testamentu, kiedy 

Naród Wybrany przed wyjściem z niewoli egipskiej zaznaczył drzwi swoich domów krwią baranka, 

ustrzegło ich to przed karą śmierci pierworodnych, jaką zesłał Bóg na Egipcjan).  

 Maleńka Miłość czeka i na nas, abyśmy przyszli i złożyli Bogu swój trud, pracę, naukę, radości i 

smutki. Zachęcam, abyśmy w tym świątecznym czasie znaleźli chwilkę na wędrówkę do stajenki, jak 

pasterze i królowie. 

 Paulina Dziubczyk 

 

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 

W czasie Adwentu przygotowywaliście życzenia 

Bożonarodzeniowe. Dziś czas na zaprezentowanie 

wyróżnionych w konkursie życzeń. Laureatkami 

konkursu są Klaudia Szewczyk z kl. VI b oraz 

Magdalena Borowska z kl. V a. Serdecznie 

gratulujemy! 

A wszystkim naszym czytelnikom życzymy: 

  

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku życzymy 

spełnienia najskrytszych marzeń,  

które zagubiły się w minionym czasie.  

Dużo zdrowia, by można  było się cieszyć  

nawet najdrobniejszymi osiągnięciami na niwie 

zawodowej i rodzinnej, 

hartu ducha w celu znoszenia niepowodzeń życiowych. 

Klaudia Szewczyk kl. VI b 

Niech te święta jak co roku będą szczęśliwe i pełne 

uroku.  

Niech te święta wprowadzą do naszych domów  

dużo miłości radości i pokoju.  

A Maleńki Jezus niech u nas zagości. 

Magdalena Borowska kl V a 



  

 

        W dniu 03.12.2009 r. klasa 4a pojechała do teatru Pinokio. Poszliśmy na przedstawienie pod 

tytułem „Pinokio” .Historię drewnianej lalki chyba każdy zna, ale ta wersja była zdecydowanie inna, 

bardziej uwspółcześniona .  Wszystkim się podobało, bo przedstawienie było pokazane w niesamowity 

sposób,  bardzo pomysłowo i zabawnie. W środku przedstawienia wszyscy myśleli, że stało się coś 

poważnego, ponieważ widz z widowni wszedł na scenę i zaczął bardzo głośno krytykować przedstawienie 

. To było trochę przerażające, ponieważ światła się zapaliły i reżyser przedstawienia wyszedł zza kulis i 

zawołał policję. Wszyscy się nabrali. Już byliśmy pewni , że to koniec przedstawienia, gdy jakaś śmieszna 

muzyka zaczęła grać i wszyscy zaczęli się śmiać .Policjanci pobiegli za widzem i nagle światła zgasły, a 

kurtyna się podniosła i wszyscy mogli zobaczyć i usłyszeć prawdziwy zespół rockowy .   

         Podobało się wszystkim . Zespół grał piosenkę co parę minut i brał udział w przedstawieniu. 

Naprawdę  to było niesamowite, bo gdy na scenie działo się  coś strasznego, zespół rockowy zaczynał 

grać, a nie grali cicho . To przedstawienie miało jedną przerwę, na której wszyscy poszli coś zjeść lub do 

sklepiku z pamiątkami . Gdy zadzwonił dzwonek wszyscy popędzili jak szaleni, ponieważ przedstawienie 

bardzo im się podobało. Muszę przyznać, że ten spektakl wywarł na mnie spore wrażenie,  bo widać było 

jak dużo wysiłku włożyli w nie ludzie, którzy mieli jakąś rolę w tym przedstawieniu. Ten trud przyniósł 

im wielkie brawa i widok roześmianej widowni. Bardzo szczerze  

Kasia Konieczna z klasy 4a 

 

Porozmawiajmy poezją o sporcie 

     Nie od dziś wiadomo, że „sport to zdrowie” oraz, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Ale zupełnie co 

innego znać te oczywiste prawdy, a co innego osobiście się o ich słuszności przekonać.  Uczennice klasy 

V b : Ada, Dominika i Oliwia są zawodniczkami naszej szkolnej ligi piłki siatkowej. Najwyraźniej jednak, 

zmęczenie fizyczne dobrze im robi, bo po jednym z wyczerpujących treningów ( pod okiem surowej i 

wymagającej p. Lidki Golewskiej) spłynęło na nie nieoczekiwane natchnienie. Postanowiły więc, targające 

ich duszami uczucia „przelać na papier”. Poniżej zamieszczamy próbki ich talentu. Osobiście uważam, że 

każdy wysiłek umysłowy podjęty dobrowolnie jest warty pochwały, dlatego też, gratuluję dziewczynom 

pomysłu i czekam na dalsze efekty – treningów w lidze szkolnej .  

Redaktor opiekun 

 Gdy prowadzimy: 

Popędzamy, jak te konie, 

Bo ja dobrze piłki bronię, 

Dziś zagrywki nam wychodzą, 

I punkciki ładnie wchodzą. 

 Gdy wygrywamy: 

Dziesięć piłek obronimy, 

Oliwia ma dużo siły, 

No i Ada, 

Tak się skrada,  



I piłeczkom podpowiada, 

Weź się odsuń na ich stronę, 

A ja wtedy cię obronię, 

Dominika też dobrze gra, 

Ze trzy piłki obroniła, 

Ewka tak zagrywki wali, 

Z całej mocy,  

Przez pół sali.  

 Po przegraniu: 

My z godnością przegrywamy, 

Wcale ich nie wyzywamy, 

One za to się chwaliły, 

I nie przestawały, 

My już mamy ich po uszy, 

O dogrywkę wnosić muszę, 

By pokazać im naprawdę, 

Że fory dostały. 

 Adrianna Dudek, Oliwia Nowicka, Dominika Sargalska 

 

Pierwsze urodziny „Żaka” 

     Drodzy Czytelnicy szkolnej gazetki mamy przyjemność poinformować Was, 

że szkolny teatr profilaktyczny „Żak” obchodził w grudniu 2009r. swoje 

pierwsze urodziny. Było bardzo miłoJ. Aktorzy (uczniowie klasy IIa i IIb) oraz 

opiekunowie – pani Urszula Bodył  i 

Dorota Olejnik radowali się z tej okazji, 

co nie miara. Tradycyjnie było 

dmuchanie świeczek, objadanie się 

słodyczami i prezent z prezentami.  I w 

tym miejscu może pojawić się zdziwienie na twarzy uważnego 

Czytelnika, o jakich świeczkach mowa, skoro to pierwsze urodziny? Już wyjaśniam; jak wszystkim 

wiadomo artystom nie brakuje inwencji twórczej. Toteż My postanowiliśmy do tradycyjnego obrzędu 

urodzin wprowadzić nieco odmienności. Pragnąc oryginalnie obchodzić  pierwsze urodziny „Żaka”, 

uznaliśmy że, każdy z Nas może  zaświecić tyle świeczek na naszym wodnym torcie, ile pomysłów z 

życzeniami mu przyjdzie do głowy (każda świeca= 1 życzenie). A ilość życzeń była  nieskończenie 

dłuuuga….:)  

 



      Prezentem urodzinowym był wyjazd małych aktorów do Teatru Wielkiego na przedstawienie pt. 

„Dziadek do orzechów” i spotkanie ze św. Mikołajem, który okazał się bardzo chojny, jeśi chodzi o 

słodycze. Mamy nadzieję, że przed kolejnym szkolnym występem, który już niebawem nastąpi, zgubimy 

zbędne kilogramy). 

 

Opiekunowie „Żaka" 

 

 

       Grudzień to magiczny miesiąc. Z jednej strony 

mnóstwo przyziemnych spraw, typu wielkie sprzątanie, 

zakupy, ogólna bieganina i urwanie głowy, z drugiej 

zaś, pełen magii i niesamowitego klimatu nastrój świąt. 

Nikt chyba nie zaprzeczy, że na te najpiękniejsze i 

najbardziej rodzinne święta czeka z niecierpliwością 

cały rok.  Samo wspomnienie  narodzin Boga – 

człowieka jest owiane niezwykłą tajemnicą . Do tego 

dochodzą wielowiekowe tradycje i świąteczne obrzędy, 

które nadają tym kilku dniom  niepowtarzalny klimat. 

Aby pogłębić refleksję i jeszcze intensywniej dać się 

ponieść bożonarodzeniowym klimatom, serdecznie 

zachęcamy do lektury „Dziadka do orzechów” 

autorstwa Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna. 

Akcja powieści rozpoczyna się w magiczny, wigilijny 

wieczór, kiedy to córka gospodarzy wieczerzy, dostaje prezent – dziadka do orzechów. Niby nic takiego 

– zwykła drewniana zabawka, a jednak jest to prezent niezwykły, który przenosi dziewczynkę w zupełnie 

inny, tajemniczy świat, w którym spełniają się wszystkie jej marzenia.  

    Akcja powieści dzieje się na pograniczu jawy i snu, gdzie świat realny miesza się z marzeniami i 

fantazją.  



             

     „Dziadek do orzechów” to książka dla całej rodziny, która nikogo nie zostawia obojętnym i zawsze 

przywołuje klimat Bożego Narodzenia. Wiemy z własnego doświadczenia, że kto raz ją przeczyta 

zawsze do niej wraca – szczególnie w okolicy świat.  

REDAKCJA 

 

 

Bezpieczne święta 

Święta już za pasem i czas błogiego 

leniuchowania oraz kosztowania przepysznych 

świątecznych potraw. Ale żeby ten wyjątkowy czas był w 

stu procentach udany trzeba pamiętać o kilku bardzo 

ważnych zasadach. Wierzę bowiem w to, że nie 

przesiedzicie większości dni przy telewizorze czy 

komputerze, tylko skorzystacie z pogody jaka będzie za 

oknem. Prognozy są bowiem obiecujące i zapowiadają 

śnieg. A jak śnieg to i zabawa. Pamiętajmy jednak, że nie 

wszystkie miejsca nadają się do jazdy na sankach. 

Unikajmy wzniesień znajdujących się  w pobliżu ulic, 

placów budowy czy zabudowań. Sanki jadące z dużą 

prędkością trudno wyhamować.  

Kolejna atrakcja to łyżwy. Korzystajmy tylko i 

wyłącznie z lodowisk zorganizowanych, najlepiej 

sztucznych, a unikajmy stawów, jezior, rzek, glinianek nieznanego pochodzenia. Lód na takich 



zbiornikach najczęściej wyglądający na mocny stanowi cienką 

warstwę, która nie jest w stanie udźwignąć naszego ciężaru. 

Zabawy na śniegu: lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami, 

itp.,  również organizujmy w miejscach bezpiecznych z dala od ulic i 

zabudowań. Nasze krzyki mogą przeszkadzać innym, a śnieżki 

rzucane z dużą siłą wybić okno w pobliskim mieszkaniu. 

Świąteczny  odpoczynek to oczywiście nie tylko zabawy na 

dworze, ale również możliwość korzystania z atrakcji jakie oferują 

nam np.; kryte pływalnie. Pamiętajmy, aby nigdy nie wchodzić do 

wody bezpośrednio po posiłku. Nie 

wybierajmy się na pływalnię sami, ale 

zawsze w towarzystwie dorosłego 

opiekuna. 

Pamiętajmy, że zimą dni są 

bardzo krótkie   i szybko robi się ciemno, a 

wiele miejsc naszych zabaw niestety nie 

jest oświetlone. Starajmy planować sobie tak  dzień, aby wracać do domu 

zanim się ściemni. Abyśmy byli widoczni na drodze zakładajmy kamizeli lub 

kurtki z elementami odblaskowymi.  

Informujmy zawsze kogoś dorosłych gdzie idziemy i co będziemy robić. Taka informacja 

niejednemu uratowała zdrowie i życie. 

Tych  zasad  jest jeszcze bardzo dużo, ale liczę na waszą rozwagę i na to, że zanim cokolwiek zrobicie 

zastanowicie się nad tym co najmniej dwa razy. 

Udanych i zdrowych świąt! 

 J.J. 


