
 

 

Witajcie w czwartym numerze „Piątki na Piątkę w roku 
szkolnym 2006/2007       

„ Zima, zima, zima 

Pada, pada śnieg 

Jadę, jadę w świat sankami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń….” 

Białe Boże Narodzenie. Za oknami zmrok, świat otulony piękną, 

puchową pierzynką, na niebie pierwsza gwiazdka, w domu 

zastawiony wigilijny stół, na stole świeca, obok stołu wystrojona 

choinka z migającymi lampkami, pod choinką żłóbek, domownicy 

wzruszeni, uśmiechnięci i tacy sobie bliscy….. Wszyscy chcemy 

tylko takie święta pamiętać. Radosne, pogodne, spędzane w 

gronie rodziny i przyjaciół. Szkoda, że w tym roku zabrakło 

śniegu, ale jakość świąt tak naprawdę zależy wyłącznie od nas 

samych. Nie ma znaczenia czy choinka, którą wystroiliśmy jest 

żywa czy sztuczna, czy ozdoby zawieszone na niej wykonaliśmy 

własnoręcznie, czy kupiliśmy w sklepie, czy prezenty spełniły 

nasze oczekiwania. Wierzcie mi, to wszystko to są sprawy drugo, 

a nawet trzeciorzędne. Najważniejsze jest to, że 25 grudnia 

każdego roku obchodzimy wyjątkowe urodziny. Obchodzimy 

narodziny Boga na ziemi. Starajmy się, aby cała ta otoczka, która 

niewątpliwie współtworzy wyjątkowy klimat świąt, nie przysłoniła 

nam tego, co w tym czasie najważniejsze-cudu narodzin Jezusa. 

Okres przedświąteczny to dobry czas na dzielenie się z ubogimi i potrzebującymi. W dziale 

ciekawe rocznice, przybliżamy Wam postać św. Brata Alberta, który bez reszty poświecił się 

pomocy ludziom biednym, chorym i odrzuconym przez społeczeństwo.  

Z tego miejsca, chcemy z wielką przyjemnością podziękować wszystkim, którzy zorganizowali i 

czuwali nad prawidłowym przebiegiem dwóch akcji charytatywnych, przeprowadzonych w naszej 

szkole: "SŁODKIEGO KĄCIKA i KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO". Dziękujemy pracownikom i 

dyrekcji szkoły oraz Waszym rodzicom. Wszystkie uzyskane środki zostały przeznaczone na paczki 

świąteczne dla dzieci pozostających w trudnej sytuacji materialnej. 

Poza tym, możecie poczytać o św. Mikołaju i jego pomocniku-reniferze.  

Zachęcamy do własnoręcznego wykonania kartek świątecznych- „korepetycji” udziela świetlicowy 

nudziarz. 



Nasze reporterki zadały kilka pytań na temat świąt p. Sylwii 

Łaguniak i p. Januszowi Koźlenko. Pytani chętnie opowiadali o 

swoich najprzyjemniejszych świętach, o prezentach i tradycji. 

Okres świąt to również (niestety) czas zjadania nadmiernej ilości 

słodyczy!!! Aby po świątecznym łakomstwie bezboleśnie 

przywrócić figurę do porządku, p. Joasia w kąciku sportowym 

proponuje nam kilka przyjemnych ćwiczeń.  

Zapraszamy do lektury. 

Teraz pozostaje mi już tylko złożyć Wam serdeczne życzenia 

zdrowych, szczęśliwych i pogodnych świąt oraz szczęśliwego 

Nowego Roku. Starajcie się tak żyć, aby każdy dzień był wielką, 

wspaniałą przygodą. 

REDAKCJA 

 

 

90 rocznica śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego 

          W tym roku mija 90 rocznica śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego. Nie ma chyba wśród nas 

nikogo, kto by nie słyszał o tym niezwykłym człowieku, którego imieniem nazywane są ośrodki pomocy 

i schroniska dla ludzi najuboższych. Okres przedświąteczny to dobry czas na przybliżenie jego sylwetki, 

gdyż szczególnie święta Bożego Narodzenia kojarzą się z dobroczynnością i budzą w nas pokłady 

miłości i miłosierdzia. 

Dobrze zapowiadający się malarz, przyjaciel największych artystów swoich czasów, bliski znajomy H. 

Sienkiewicza, wyrzekł się wszystkiego i oddał całkowicie najbiedniejszym.  

Był „ jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić, 

nakarmić się”. 

20 sierpnia 1845 roku w Igołomi (Krakowskie), w rodzinie Wojciecha i Józefy Chmielowskich urodził się 

syn Adam. W 1861 roku rozpoczyna naukę w Instytucie Puławskim na wydziale rolniczo-leśnym. Już po 

dwóch latach porzuca szkołę, aby wziąć udział w powstaniu styczniowym. Udział w tym zrywie 

patriotycznym przypłacił utratą nogi, którą rozerwał mu granat artyleryjski. Amputację przeprowadzono 

w stodole, bez środków znieczulających. Podobno operowany sam musiał w zapadającym zmroku 

trzymać świeczkę…. Jakiś czas potem, dzięki bardzo nowoczesnej, wykonanej w Paryżu protezie mógł 

tańczyć i jeździć na łyżwach. 

Chmielowski miał wielki talent plastyczny i marzył o studiach artystycznych. Marzenie to udało się 

urzeczywistnić – podjął on studia malarskie w Monachium, najważniejszym obok stolicy Francji centrum 

ówczesnej sztuki. Był tak dobrym malarzem, że wszedł do grona elity najwybitniejszych polskich 

artystów. 

Po powrocie do kraju w 1874, coraz częściej Chmielowski myślał o poświęceniu się służbie Bogu, nie 

rezygnując jednocześnie z twórczych ambicji. Wstąpił do Jezuitów, gdzie jednak po kilku miesiącach 

przeżył załamanie nerwowe i porzucił życie w zgromadzeniu.  

Zachęcony przez spowiednika, Chmielowski został tercjarzem, czyli członkiem tzw. trzeciego zakonu 

św. Franciszka. Przerażony straszliwą nędzą, zaangażował się w działalność towarzystw dobroczynnych, 

uświadomił sobie jednak wkrótce, że filantropia uspakajająca sumienia bogaczy ma niewiele wspólnego 

z prawdziwym miłosierdziem. Zamieszkał wiec razem z wyrzutkami społecznymi, gromadzącymi się w 

tak zwanych ogrzewalniach. Sam dla nich gotował to, co codziennie wyżebrał, objeżdżając swoim 

wózkiem ulice Krakowa. Wielu uważało go za wariata, ale wkrótce przekonano się , że w mieście 

zadziwiająco spadła przestępczość.  



Brat Albert żył w całkowitym ubóstwie, a wszystko co miał poświęcał ubogim.  

Wspaniały, godny naśladowania człowiek…….. 

Jeśli ktoś z Was chce poznać bliżej postać ubogiego i miłosiernego zakonnika – artysty, św. Brata 

Alberta, zapraszamy do biblioteki szkolnej.  

Redakcja. 

Tekst powstał w oparciu o : „ Encyklopedię Sławnych Polaków”. 

 

      

Wywiad z Panią Sylwią Łaguniak nauczycielką przyrody. 

Gosia Kwasek: Witam. Czy zgodzi się Pani na udzielenie wywiadu do gazetki szkolnej na temat Świąt Bożego 

Narodzenia ? 

Pani Sylwia Łaguniak: Oczywiście, że tak. 

Justyna Krosowska: Czy Pani wierzy nadal w św. Mikołaja? 

Pani Sylwia Łaguniak: Wierzę w św. Mikołaja. Wiem, że ON istnieje naprawdę. Kiedyś był to biskup, który był 

bardzo dobrym człowiekiem i przynosił dzieciom prezenty a teraz ta tradycja na pewno dalej przekazywana jest 

z pokolenia na pokolenie. Święty Mikołaj mieszka w Laponii i tam produkuje zabawki dla dzieci!! A tak na serio 

myśle, że jest to bardzo miła tradycja, kiedy obdarowujemy się wzajemnie prezentami i nie ważne czy przynosi 

te prezenty św. Mikołaj, czy jakiś dobry duszek, czy po prostu taki mamowo- tatowy Mikołaj, który kupuje nam 

to o czym marzymy. Uważam, że należy wierzyć w św. Mikołaja jak najdłużej, bo wtedy jest się bardzo długo 

dzieckiem. 

Gosia Kwasek: Jaki był najgorszy prezent jaki do stała Pani w Boże Narodzenie pod choinkę? 

Pani Sylwia Łaguniak: Nie przypominam sobie w ogóle jekiegoś najgorszego prezentu, dlatego że ja generalnie 

cieszę z każdego prezentu, który jest niespodzianką i nie ważne czy jest to jakiś drogi upominek czy też jakiś 

drobiazg. Liczy się dla mnie pamięć a nie to co dostałam. 

Gosia Kwasek: A najlepszy prezent? 

Pani Sylwia Łaguniak: (cisza) Najlepszy prezent. Hmm...... (cisza) Najlepszy prezent, nie wiem, może pierścionek 

zaręczynowy od mojego narzeczonego, obecnego męża, bo zaręczyny mieliśmy właśnie w Święta Bożego 

Narodzenia. Potem zaraz po świętach już jako narzeczeni pojechaliśmy do Wiednia na spotkanie młodych 

organizowane przez wspólnotę braci z Taize. Bardzo mile wspominam ten okres w moim życiu. 

Justyna Krosowska: Jakie są tradycje w Pani domu związane z Świętami Bożego Narodzenia? 

Pani Sylwia Łaguniak: No chyba takie jak we wszystkich polskich rodzinach. Spotykamy się całą rodziną przy 

wigilijnym stole, zawsze jest biały obrus, sianko pod obrusem, zapalona świeca Bożonarodzeniowa. Jest dzielenie 

się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Potem 12 potraw, wszystkie postne, które zazwyczaj przygotowywuje 

moja mama z teściową. Następnie prezenty, choinka i od 2-3 lat tradycją jest, że wszystkie kolędy, które 

śpiewamy ,( a śpiewanie kolęd jest od zawsze tradycja w moim domu bo pochodzę z muzykującej rodziny od 

pokoleń ) są przy akompaniamencie skrzypiec mojego syna. I oczywiście jest miła atmosfera. 

Gosia Kwasek: A może ma Pani jakiś wymarzony prezent? 

Pani Sylwia Łaguniak: No chyba jakieś ładne i drogie perfumy. 

Gosia Kwasek: Drogie? To znaczy? 

Pani Sylwia Łaguniak: No bez przesady nie jestem aż tak wymagająca. Gdzieś tak w granicach 100-200 złotych, 

ale takie ładnie pachnące, orginalne! Chociaż zapach perfum przede wszystkim musi być nie tyle ładny, co 

pasować do osoby, która go używa. 

Justyna Krosowska: Czy lubi Pani ubierać choinkę? 

Pani Sylwia Łaguniak: Bardzo lubię ubierać choinkę. Od kilku lat kiedy mój syn jest duży zawsze ubieramy ją 

wspólnie w Wigilię lub dzień przed. Choinkę mamy żywą, pachnącą. Słuchamy sobie kolęd lub jakiejś nastrojowej, 

świątecznej muzyki, ubieramy, rozmawiamy i odczuwamy magiczną magię świąt Bożego Narodzenia. 

Gosia Kwasek: Czy Pani lubi akurat te święta, czy może jakieś inne np. Wielkanoc? 



Pani Sylwia Łaguniak: Czekałam na to pytanie kiedy je zadacie. Tak, jestem tradycjonalistką i jednak magia Świąt 

Bożego Narodzenia jest mi najbliższa. Najbardziej lubię te święta, czekam na nie z utęsknieniem. Wielkanoc? 

Owszem też, ale jednak uwielbiam Boże Narodzenie. 

Justyna Krosowska: A co by Pani zrobiła gdyby ich nie było? 

Pani Sylwia Łaguniak: Rozpłakałabym się!!! Nie, naprawdę. Nie wyobrażam sobie tego . Nie wyobrażam braku 

pasterki, nie narodzenia się Chrystusa w moim sercu, bo to nie jest tak, że to wszystko dzieje się w zewnętrznej 

oprawie!! Najważniejsze jest to, że Chrystus co rok na nowo rodzi się w naszym sercu. To jest dla mnie 

najważniejsze w te święta. 

Gosia Kwasek i Justyna Krosowska: Dziękujemy bardzo za wywiad!!!!! DO WIDZENIA! 

Pani Sylwia Łaguniak: Dziękuje wam bardzo. Do widzenia na lekcjach. 

****************************************************** 

Wywiad z  Panem Januszem Koźlenko na „świąteczne tematy” 

Paulina: Czy zgodzi się Pan na udzielenie wywiadu do gazetki szkolnej na temat Świąt Bożego Narodzenia? 

Pan Janusz K.: Oczywiście, z przyjemnością. 

Paulina: Czy lubi Pan te święta? 

Pan Janusz K.: Oczywiście, że tak, bardzo! 

Paulina: Jak Pan myśli, jakie tradycje są najważniejsze w Boże Narodzenie? 

Pan Janusz K.: Chyba tymi najważniejszymi tradycjami są: Wieczerza Wigilijna, dodatkowe nakrycie przy stole, 

pasterka czas spędzany z rodziną, śpiewanie kolęd i Mikołaj oczywiście. 

Paulina: Czy wierzy pan w św. Mikołaja? 

Pan Janusz K.: Pewnie. Prezenty są, więc musi być też św. Mikołaj. 

Paulina: Czy odgrywał Pan kiedyś jego rolę ? 

Pan Janusz K.: Tak, straszyłem swojego siostrzeńca rózgą. (śmiech) 

Paulina: Z czym Panu kojarzą się święta Bożego Narodzenia? 

Pan Janusz K.: Przede wszystkim z ciepłem rodzinnym, narodzinami Chrystusa, kolędami…. 

Paulina: Czym dla Pana różni się atmosfera świąteczna od tej codziennej? 

Pan Janusz K.: Wzniosłością. Nie można porównać normalnego dnia do dnia narodzin Chrystusa. To tak jakbyśmy 

porównali swoje urodziny do codzienności. 

Paulina: Czy pamięta Pan swój najgorszy i najlepszy prezent z dzieciństwa? 

Pan Janusz K.: Nie, nie pamiętam. Najważniejsze, że był prezent, były czasami gorsze czasami lepsze, ale 

zawsze coś było. 

Paulina: Czy cieszy się pan z powodu nadchodzących świąt? 

Pan Janusz K.: Tak, cieszę się, zawsze. Chyba każdy się cieszy. 

Paulina: W imieniu całej redakcji gazetki szkolnej serdecznie dziękujemy Panu za udzielenie wywiadu. Ukaże się 

on na pewno w najbliższym grudniowym wydaniu „Piątki na Piątkę”. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy wesołych 

oraz pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.  

Paulina Gertner 

 

 

WARTOŚCI UNIWERSALNE CZ. IX - WSPÓŁDZIAŁANIE. 

          To już nasze dziewiąte spotkanie z wartościami uniwersalnymi. Tym razem pochylimy się nad współdziałaniem.  

Mały Słownik Języka Polskiego, wydawnictwa PWN, podaje następującą definicję współdziałania: 



„współdziałać, to funkcjonować wspólnie z kimś lub z czymś, pomagać komuś w jakiejś działalności; na przykład rodzice 

współdziałają ze szkołą” 

Praktyczny Słownik Wyrazów Bliskoznacznych podaje, że „współdziałać to znaczy współpracować , działać wspólnie”. Sam 

nasuwa się wiec wniosek, że jeśli działać wspólnie to i wspólnie ponosić odpowiedzialność. 

Jak te mądre definicje słownikowe przełożyć na codzienność? Otóż każdy człowiek żyje w otoczeniu rodziny, klasy, kolegów z 

pracy, przyjaciół czy znajomych. Z niektórymi spotyka się tylko okazjonalnie, a z innymi tworzy wspólnotę i jako członek tej 

wspólnoty ponosi za nią współodpowiedzialność. 

Pierwszą i najważniejsza dla każdego człowieka grupą społeczną jest jego rodzina: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie. Wszyscy 

członkowie rodziny powinni ze sobą współpracować, wspólnie działać dla jej dobra, wspierać się i pomagać sobie. Jeżeli z winy 

jednego domownika stanie się coś złego, to wiemy o tym dobrze, konsekwencje ponosi cała rodzina. Każdy w takiej wspólnocie 

jest odpowiedzialny za coś innego, ale tylko współpraca zapewnia sukces i powodzenie. Teraz pewnie nasunie się Wam pytanie „ 

co ja mogę zrobić dla wspólnego dobra mojej rodziny skoro jestem jeszcze dzieckiem?” Chętnie odpowiem. Zadaniem każdego 

dziecka- jego obowiązkiem -jest nauka. Jeśli będziesz sumiennie i systematycznie uczył się, rzetelnie odrabiał lekcje, nie będziesz 

wagarował i spóźniał się, to będziesz prawidłowo wypełniał obowiązki jako członka swojej wspólnoty. Wasze złe zachowanie czy 

brak postępów w nauce zawsze maja negatywny wpływ na ludźmi z którymi żyjecie. Podobnie wygląda sprawa pomocy, którą 

powinniście nieść rodzicom przy zwykłych codziennych obowiązkach. Każdy członek rodziny powinien mieć swoje obowiązki 

dostosowane do wieku i możliwości. Przynoszenie podstawowych zakupów, wynoszenie śmieci, spacer z psem czy pomoc przy 

sprzątaniu mieszkania to czynności, które możecie i powinniście wykonywać. 

Czy zawsze chętnie i bez marudzenia spełniacie prośby rodziców o pomoc? 

W tym przedświątecznym okresie zachęcam do refleksji nad swoim zachowaniem. 

Kolejną wspólnotą na którą wasze działanie ma wpływ, jest szkoła i wasza klasa. Sami dobrze wiecie jak ciężko jest skupić się na 

tym co mówi nauczyciel jeśli ktoś obok rozmawia i przeszkadza. Jedna osoba potrafi „zepsuć” nawet najciekawszą lekcję. W tym 

wypadku nie ma mowy o współpracy.  

Ale z drugiej strony, wiecie o tym doskonale, że wyjazd do kina czy na wycieczkę jest o wiele bardziej udany, jeśli potraficie się 

ze sobą „dogadać” i wspólnie zaplanować jakąś interesującą zabawę. Podobnie ma się sprawa współpracy na przerwach. Jeśli 

zamiast biegać i krzyczeć będziecie zachowywać się spokojnie i dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów to pobyt w szkole stanie 

się przyjemniejszy i bezpieczniejszy. 

Bardzo ważna jest współpraca rodziców z nauczycielami. I jedni i drudzy robią wszystko, aby wychować Was na wspaniałych, 

przyzwoitych ludzi. I tu liczymy na waszą pomoc. Zawsze przekazujcie rodzicom to, o co prosi nauczyciel. Powiadamiajcie o 

terminach spotkań, zapraszajcie rodziców na uroczystości szkolne, zachęcajcie do odwiedzenia biblioteki czy świetlicy!!! To 

wszystko wpłynie na zacieśnienie więzów środowiska lokalnego ze szkołą, a tym samym na podniesienie poziomu współpracy. 

Na koniec naszych rozważań, chciałabym zacytować Wam pewien wiersz, który doskonale ilustruje ideę współpracy. Jak ja 

chodziłam do szkoły, to uczyliśmy się go obowiązkowo na pamięć. Teraz już ten zabawny i mądry wierszyk Juliana Tuwima 

odszedł w zapomnienie-a szkoda. 

Murarz domy buduje, 
Krawiec szyje ubrania, 
Ale gdzieżby co uszył, 

Gdyby nie miał mieszkania? 
 

A i murarz by przecie 
Na robotę nie ruszył, 

Gdyby krawiec mu spodni 
I fartucha nie uszył. 

 
Piekarz musi mieć buty, 

Więc do szewca iść trzeba, 
No, a gdyby nie piekarz, 

Toby szewc nie miał chleba. 
 

Tak dla wspólnej korzyści 
I dla dobra wspólnego 

Wszyscy muszą pracować, 
Mój maleńki kolego.  



Redaktor opiekun. 

 

 

Krąg radości  

Któregoś ranka, a było to nie tak dawno temu, pewien rolnik stanął przed klasztorną bramą i energicznie 

zastukał. Kiedy brat furtian otworzył ciężkie, dębowe drzwi, chłop z uśmiechem pokazał mu kiść dorodnych winogron. 

- Bracie furtianie, czy wiesz, komu chcę podarować tę kiść winogron, najpiękniejszą z całej mojej winnicy? – zapytał.- 

Na pewno opatowi lub któremuś z ojców zakonnych.- Nie. Tobie! 

- Mnie? – Furtian aż się zarumienił z radości. – Na pewno chcesz mi ją dać? 

- Tak, ponieważ zawsze byłeś dla mnie dobry, uprzejmy i pomagałeś mi, kiedy cię o to prosiłem. Chciałbym, żeby ta 

kiść winogron sprawiła ci trochę radości. 

Niekłamane szczęście bijące z oblicza furtiana, sprawiło przyjemność także rolnikowi. 

Brat furtian ostrożnie wziął winogrona i podziwiał je przez cały ranek. Rzeczywiście, była to cudowna, wspaniała kiść. 

W pewnej chwili przyszedł mu do głowy pomysł: 

- A może by tak zanieść te winogrona opatowi, aby  jemu dać trochę radości? 

Wziął kiść i zaniósł ją opatowi. 

Opat był uszczęśliwiony. Ale nagle przypomniał sobie, że w klasztorze jest stary, chory zakonnik i pomyślał: 

„Zaniosę mu te winogrona, może poczuje się trochę lepiej”. I tak kiść winogron znowu odbyła małą wędrówką. Jednak 

nie pozostał długo w celi chorego brata, który posłał ją bratu kucharzowi, pocącemu się cały dzień przy garnkach. Ten 

zaś podarował winogrona bratu zakrystianowi (aby i jemu sprawić trochę radości), który z kolei zaniósł je 

najmłodszemu bratu w klasztorze, a ten ofiarował je komuś innemu, a ten inny jeszcze komuś innemu. Wreszcie, 

wędrując od zakonnika do zakonnika, kiść winogron powróciła do furtiana (aby dać mu trochę radości). Tak zamknął 

się krąg. Krąg radości.  

Nie czekaj, aż rozpocznie kto inny. To do Ciebie dzisiaj należy zainicjowanie kręgu radości. Często wystarczy mała, 

malutka iskierka, by wysadzić w powietrze ogromny ciężar. Wystarczy iskierka dobroci, a świat zacznie się zmieniać. 

Miłość to jedyny skarb, który rozmnaża się poprzez dzielenie: to jedyny dar rosnący tym bardziej, im więcej się 

z niego czerpie. To jedyne przedsięwzięcie, w którym tym więcej się zarabia, im więcej się wydaje; podaruj ją, rzuć 

daleko od siebie, rozprosz ją na cztery wiatry, opróżnij z niej kieszenie, wysyp ją z koszyka, a nazajutrz będziesz miał jej 

więcej niż dotychczas.  

B. Ferrero, Krąg radości, w: 40 opowiadań na pustyni. Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 2000. 

 Każdy dzień w naszym życiu jest wypełniony ogromem obowiązków. Ciągły pośpiech i bieganina nie pomagają 

nam w czynieniu dobra. Bardzo często po prostu nie zauważamy sytuacji, w których możemy i chcemy okazać swoje 

dobre serce. Na szczęście jest krótki czas w ciągu roku, który pozwala nam „zwolnić” i spojrzeć na bliźniego oczami 

miłości. Jest to czas Bożego Narodzenia. 

Lada dzień będziemy świętować największy cud świata – narodziny Boga. Na nowo przyjmiemy Go do naszych 

serc i rodzin. Na nowo obdarzymy innych życzliwością i przyjaźnią. Na nowo wyciągniemy pomocną dłoń do naszych 

bliźnich, uśmiechniemy się do nich i złożymy im moc najserdeczniejszych życzeń. Święta Bożego Narodzenia są również 

czasem obdarowywania się prezentami. Dawanie „aby sprawić trochę radości” jest tak samo miłe, jak otrzymywanie 



podarków. Uśmiech i radość w oku obdarowanej osoby sprawia również nam przyjemność. Zachęcam Was do 

„sprawiania sobie trochę radości”. Nie potrzeba mieć winogrona ani bogatych prezentów, wystarczy powiedzieć komuś 

dobre słowo. A może dla tego kogoś będzie to najwspanialszy prezent! 

Na czas rodzinnego świętowania Bożego Narodzenia życzę Wam ogromu radości wypływającej z Betlejemskiej 

stajenki. Niech nowo narodzony Jezus zagości w Waszych sercach, a Wy dzielcie się tą Miłością na co dzień z każdym. 

p. Paulina Dziubczyk 

 

 

        ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA     

Mamy grudzień, święta zbliżają się do nas wielkimi krokami, najwyższa pora pomyśleć o wysłaniu świątecznych życzeń do 

bliskich nam osób. Nie wydawajcie jednak kieszonkowego na kartki świąteczne, ponieważ pieniądze te przydadzą się Wam np. na 

zakup upominków. Nie myślcie jednak, że namawiam Was do rezygnacji z wysyłania życzeń znajomym, wręcz przeciwnie kartkę 

wysłać powinniście, ale wykonajcie ją sami. Proponuję Wam bardzo łatwy , ale dający wspaniałe efekty , sposób na zrobienie 

świątecznej pocztówki.  

Potrzebny będzie kolorowy karton techniczny, kolorowe papiery- najładniejsze są te wykonane samodzielnie (patrz przepis 

gazetka nr 6, 2005/2006), dwustronna taśma klejąca, sól zmieszana z sypkim brokatem , nożyczki. Jeżeli wszystkie potrzebne 

przedmioty już macie przystępujemy do pracy. Kartka może przedstawiać np. zimowy pejzaż. Karton składamy na pół , ponieważ, 

w środku musimy umieścić życzenia. Z taśmy klejącej wycinamy elementy przypominające pagórki i rozmieszczamy je na 

przygotowanej karcie. Pamiętajcie, by na razie nie zrywać zewnętrznej warstwy taśmy!  

    

Teraz z kolorowych papierów należy powycinać różne elementy, które chcecie umieścić na karcie np. choinki, gwiazdki, domki itp. 

Jeżeli te elementy są już gotowe i przemyśleliście jak rozmieścić je na obrazku, należy odkleić zewnętrzną warstwę taśmy i 

przymocować je do niej . Klejące fragmenty, do których nie są przyklejone papierowe wycinanki, obsypujemy solą z brokatem. 

Wysypcie sporą ilość tak, by klej został równomiernie pokryty proszkiem. Nadmiar zsypujemy do pojemnika. Teraz należy w środku 

kartki wpisać życzenia i gotowe. Możecie zobaczyć jakie piękne prace udało się wykonać dzieciom ze świetlicy. 



          

Joanna Pacześ-Andrzejewska 

 

 

Hit sezonu – nordic walking. 

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się 

wielkimi krokami, a wraz z nimi upragniona przerwa od zajęć 

szkolnych. Niestety śniegu jak nie było, tak nie ma. Pewnie wielu z 

Was martwi fakt, że ukochane narty czekające cały rok na swoje 

wielkie wyjście mogą w tym roku okazać się bezużyteczne. Jestem 

pewna , że aż tak źle nie będzie, ale na wszelki wypadek mam dla 

Was propozycję spędzenia aktywnie czasu wolnego w czasie bez 

śniegowej zimy, ale i nie tylko. Może zdarzyło Wam się będąc w 

górach, nad morzem lub nawet w parku, zauważyć ludzi 

poruszających się szybkim, rytmicznym krokiem i trzymających w 

dłoniach kije narciarskie. To nie pomyłka, to nowa forma aktywności 

ruchowej, która nazywa się NORDIC WALKIG. Ten sposób 

chodzenia wywodzi się z dwóch źródeł. Pierwszym jest kilkusetletnia praktyka pasterzy i pielgrzymów, którzy w 

czasie wędrówki po trudnym terenie podpierali się jednym lub dwoma kijami. Drugim źródłem nordic walking jest 

letni trening narciarzy, którzy dzięki wykorzystaniu kijów skuteczniej rozwijają wytrzymałość i siłę mięśni. Sposób 

ten przejęli turyści, którym kije pomagają utrzymać równowagę na wrzosowiskach i górskich zboczach, a także 

ułatwiają długotrwałe kontynuowanie wysiłku. Jako pierwsi na upowszechnienie nordic walking jako sportu wpadli 

Finowie. Szacuje się obecnie, że ok. 400 tys. Finów regularnie uprawia ten rodzaj marszu. Jego zalety są naprawdę 

nieocenione. Warto zatem zaopatrzyć się w dwa kijki i wyjść z domu. 

Nordic walking jest sportem dla każdego niezależnie od wieku kondycji fizycznej. 

Skutecznie wzmacnia mięśnie nóg, rąk i tułowia, jednocześnie rozluźniając mięśnie barków. Pozwala na 

uelastycznienie i wzmocnienie górnego odcinka kręgosłupa Wprowadzenie kijów zmniejsza nacisk na kolana i 

biodra co pozwala na trening nawet po kontuzjach. Dodatkowo podpieranie się kijkami na śliskim lub nierównym 

podłożu zmniejsza ryzyko upadku. Dlatego nordic walking jest sportem, który uprawiać można w każdym terenie i 

niezależnie od pory roku. 

Aby rozpocząć trening będą potrzebne Wam 

wygodne buty i kije podobne do tych, których używają narciarze biegowi. 

Ważna jest ich długość. Po chwyceniu za rękojeść kija i oparciu jego końca o 

podłoże, łokieć powinien być ugięty pod kątem prostym. Osoby 

zaawansowane mogą używać kijów nieco dłuższych. 

Jak przed każdy wysiłkiem i w tym przypadku 

trening należy rozpocząć od 10 minutowej rozgrzewki. Wystarczy marsz, 

kilka skłonów, skrętów tułowia i podskoków. Maszerujemy zawsze w tempie, 

które umożliwia nam swobodna rozmowę. Taka intensywność wystarczy, aby 

nasze płuca i serce cieszyły się zdrowiem przez wiele lat. Uprawiajcie nordic 

walking z przyjaciółmi, rodziną, sympatią. Korzystajcie z miejsc o urozmaiconym terenie np. lasy, parki, 

maszerujcie pod górę i po płaskim terenie, a ja gwarantuję Wam wspaniałą zabawę i świetne samopoczucie. 



Joanna Jarmakowska 

 

 

SYSTEM OPERACYJNY 

System operacyjny (ang. skrót OS Operating System) - jest programem komputerowym, bądź 

zbiorem programów, który zarządza sprzętem oraz aplikacjami komputera. Podstawą wszystkich 

systemów operacyjnych jest wykonywanie podstawowych zadań takich jak: kontrolowanie i 

przypisywanie pamięci, ustalanie priorytetów w zadaniach, obsługa urządzeń, ustalanie połączeń 

sieciowych oraz zarządzanie plikami. Większość systemów operacyjnych posiada środowiska 

graficzne ułatwiające ich obsługę. Najpopularniejszym systemem od lat jest Windows, za ojca 

którego uważa się Billa Gates'a - jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Wśród systemów 

konkurencyjnych spotkać można system stosowany przez komputery firmy APPLE - Mac OS X, 

konkurencyjny dla Windowsa, ale w USA. Wielu użytkowników komputerów korzysta również z 

odmian dystrybucji LINUXA, ze względu na darmowe wersje dla każdego i coraz bardziej przyjazny 

interfejs graficzny. Poniżej zamieszczam ilustracje przedstawiające, jak wygląda pulpit Linuxa i 

Apple. 

    

D.S. 

 

 

Święty Mikołaj 

Co nieco o świętym Mikołaju: 

Imię : Mikołaj 

Nazwisko: nieznane 

Stan cywilny: tego nie wie nikt 

Zainteresowania: czynienie ludziom dobra i sprawianie przyjemności 

Funkcja : Święty  

Zawód : roznosiciel zabawek  



Pochodzenie zabawek : nieznane 

Obywatelstwo : dokładnie nie znamy , mówi się że 

mieszka w Laponii 

Charakterystyczne znaki : ubiera się w czerwony 

strój , jest gruby , ma brodę. Z bajek wiemy, że 

lata saniami z zaprzęgiem reniferów. 

Współpracownicy: elfy i renifery 

Sposób działania: wchodzi przez komin, rozdaje 

prezenty osobiście lub zostawia pod choinką 

Co o nim sądzą inni: Jest sympatyczny, miły i 

dobroczynny. Dzieci go uwielbiają. Ci, co byli 

niezbyt grzeczni, raczej mają obawy, co do jego 

odwiedzin. 

Okres działań: od 6 grudnia do 26 grudnia 

Historia św. Mikołaja 

 

Nikt naprawdę nie wie czy jeszcze żyje. Wiadomo 

nam tylko, że żył, był biskupem i obdarowywał innych. 

Pogłoski chodzą, że istnieje i mieszka razem ze swoimi 

pracownikami elfami w Laponii. Wiele legend o tym dobrym 

człowieku istnieje np. jedną wam opowiem. Zaczynała się tak: 

Dawno, dawno temu żył człowiek, który był biskupem. Chciał 

tylko jednego, aby ludzie byli szczęśliwi. Z tego powodu 

obdarowywał dyskretnie biednych ludzi. Wszyscy go podziwiali, 

lecz nie znali.On nie oczekiwał od nich nic, nawet dobrego słowa, 

bo on wyłącznie chciał, by byli szczęśliwi. Wieść o tym człowieku 

rozpowszechniła się i do dziś „odwiedziny” św. Mikołaja w 

wigilijna noc tworzą piękną, wzruszająca tradycję. 

Każdy z nas może zostać świętym Mikołajem. A to ze względu 

na dobre serce. W każdym z nas jest dobro, choć czasem 

bardzo skrzętnie ukrywamy to przed bliźnimi…. 

I ty możesz zostać św. Mikołajem pomagając innym.  

Nie wiesz, co zrobić, choć chcesz „zostać” św. Mikołajem? Jest 

kilka sposobów na to, aby bez inwestowania środków 

materialnych zrobić komuś piękny i wartościowy prezent: 

 Pomoc przy porządkach świątecznych 

 Własnoręcznie wykonany upominek dla bliskiej Ci osoby 

 Zbiórka na cele charytatywne  

 Pomoc w nauce słabszej osobie  

PAMIĘTAJ!!!! I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM. 

Chcesz napisać list do świętego Mikołaja proszę bardzo.  

Proszę pisać na adres: 

JOULUMAA 

SANTA CLAUS "POST OFFICE" 

Arctic Circle, 96 –  

930 Romanism   Finland 



RENIFER 

     Wielkimi krokami zbliżają się najbardziej rodzinne i radosne 

ze wszystkich świąt – Boże Narodzenie. Rozpoczyna je uroczysta 

kolacja, spożywana w wieczór bezpośrednio poprzedzający święta. 

Ta kolacja to Wigilia. Nie jest to jednak zwykła kolacja. Po pierwsze 

obowiązuje na niej specjalne, poste menu, po drugie rozpoczyna 

się ona wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki, po 

trzecie jest to wieczór, kiedy wszystkie waśnie , spory i smutki idą 

w niepamięć. Dzieląc się opłatkiem składamy sobie serdeczne 

życzenia, mówimy bliskim ile dla nas znaczą, oraz staramy się, aby 

nikomu w tym dniu nie zrobić najmniejszej choćby przykrości. W 

dowód swojej pamięci i przywiązania już kilka tygodni przed 

świętami przygotowujemy dla bliskich prezenty. Układamy je 

pięknie opakowane pod choinką i czekamy na reakcje 

obdarowanego. Są to naprawdę wzruszające i niezapomniane 

chwile. Wszyscy –nawet dzieci – wiedzą, że prezenty 

przygotowujemy sobie nawzajem, ale każdy zapytany odpowie, że 

upominek dostał od św. Mikołaja. To taka niezwykła, magiczna 

wręcz tradycja….. 

Św. Mikołaj przyjeżdża do nas wielkimi saniami do których 

zaprzężone są renifery. Chyba każdy z nas zna Rudolfa Czerwononosego (bohater filmu W. 

Disneya). Nie wszyscy jednak wiedzą cokolwiek o reniferach. Postanowiłam to zmienić. Miłego 

czytania..... 

Renifer (Rangifer tarandus) zamieszkuje obszary tundry wokół bieguna północnego - północna 

Europa i Azja, od Skandynawii po Syberię oraz na Alasce, w Kanadzie i Grenlandii. Jesienią i 

na wiosnę olbrzymie stada tych zwierząt wyruszają w daleką 

wędrówkę; przed zimą idą na południe, a potem wracają na 

północ. W przeciwieństwie do wszystkich innych jeleniowatych, u 

reniferów zarówno samce, jak i samice mają rogi. Poroże 

reniferów jest niezwykłe, ponieważ jego najniższe, skierowane do 

przodu odgałęzienie również jest rozgałęzione. Samice i ich 

młode tworzą stada, natomiast samce żyją jako samotnicy. Dla 

wędrujących pasterskich ludów Północy, takich jak Lapończycy i 

Samojedzi, renifer jest najważniejszym zwierzęciem domowym. 

Jesienią samce walczą o prawo zawładnięcia stadami złożonymi 

z 5 do 40 samic. Po ciąży trwającej około 240 dni samica wydaje 

na świat 1, czasem 2 młode, które już kilka godzin po 

narodzinach mogą wędrować razem ze stadem. 

Po więcej informacji zapraszamy do biblioteki szkolnej . Na 

podstawie książek: ,,Leksykon zwierząt” i „ Ilustrowana 

Encyklopedia Zwierząt”  

Karolina Fronczek 

 

 

Żarty 

- Jasiu, dlaczego zjadłeś ciasto przeznaczone dla Kasi? 

- Bo ja nie wierze w przeznaczenie!!! 



Podczas uroczystości otwarcia olimpiady jedna z bardzo ważnych osobistości zaczyna odczytywać przemówienie: 

- O........ o........ o........ o........ 

Asystentka podbiega do mówcy i szepcze mu do ucha: 

- Panie prezesie, to kółka olimpijskie! Tekst przemówienia jest niżej 

Proste pytanka 

Dlaczego Miś Uszatek śpi na podłodze?? 

Bo klapnięte łóżko ma! 

Co zrobić, gdy gołąb napaskudzi nam na głowę? 

Cieszyć się, że krowy nie latają! 

Co to jest auto-sugestia? 

To jest wmawianie sobie, że się ma auto! 

Dlaczego Ala ma kota? 

Bo sierotka ma rysia! 

Esy-flresy 

Cześć!! Byłąś w zoo? Widziałaś małpki? Nie? No to patrz: 

@@@@@@@@@@@. 

Fajne? Sama je tresowałam! 

Basiu! Jestem przy trzecim drzewie, już to zrobiłem. Chcę do domu! 

Ciapek! 

To KOT jest KOT dobry KOT sposób KOT by KOT głuptasek KOT był KOT zajęty KOT przez KOT 20 

KOT sekund KOT (teraz przeczytaj tekst, opuszczając słowo KOT). 

Rekordziści - Najdłuższe włosy na świecie 

20 lat Nada Erbenova zapuszczała swoje włosy, by w 2003 r. pobić rekord długości (187 cm). Ich suszenie 

zajmuje jej cały dzień. Ale tytuł rekordzistki przysługuje tej 42-letniej bizneswoman tylko w rodzimych 

Czechach, bo na świecie prym wiedzie wpisana do Księgi rekordów Xie Qiuping z Chin. Z włosami 

długości 5,627 m. 
W gazetce styczniowej będzie opisana najstarsza kobieta na świecie 


