
 

Nadszedł kolejny miesiąc a wraz z nim naszą uwagę powoli przyciągają zbliżające się święta. Może 

Pani Zima sypnie śniegiem i sprawi, że staną się one bardziej 

magiczne? Grudzień to specyficzny miesiąc, kiedy zbliżają się 

Mikołajki, zaczynamy więcej się do siebie uśmiechać, zwracamy 

uwagę na potrzeby innych i niesiemy dużo ciepła. Chociaż na 

zewnątrz jest chłodno, ciemno, czasem nieprzyjemnie. Ostatni 

miesiąc w roku to czas wielu podsumowań oraz wielu 

charytatywnych akcji. Piątego grudnia wolontariusze mają swoje 

święto, dwa dni wcześniej, pamiętamy o osobach 

niepełnosprawnych, by za chwilę – 6 grudnia obdarowywać 

siebie uśmiechem i upominkami, tymi od serca.   

W grudniu podsumowujemy różne świąteczne akcje. 

Pan dyrektor zawiózł do schroniska zebraną przez Was karmę, 

koce. Samochód uginał się od darów dla bezdomnych 

zwierzaków. Wzięliśmy udział w akcjach PCK. W ramach walki z 

głodem w puszce krążącej po szkole znalazło się 599 złotych, zaś 

w pracowni historycznej przybywało pluszaków i zabawek dla 

dzieci z łódzkiego hospicjum. Uczestniczyliśmy w zbiórce 

żywności w sklepach „Biedronka”. Za chwilę również zawieziemy 

pozbierane w klasach złote grosze w ramach akcji WOŚP „Złota klasa”. Bardzo dużo uczniów chętnie wzięło 

udział w konkursie na świąteczną kartkę. Na wszystkich Samorząd Uczniowski wypisze piękne życzenia, które 

zostaną wysłane do wielu instytucji w naszym mieście. Może wraz z życzeniami trafią także świąteczne ozdoby 

ze szkolnego kiermaszu. Jeszcze chwila a wszyscy będziemy spędzać święta i odpoczywać po wytężonej nauce. 

Życzę Wszystkim Wesołych Świąt oraz wymarzonych prezentów pod choinką. Wykorzystajcie ten 

czas na wspólne przebywanie z bliskimi, kolędowanie, spacery. Śpiewanie kolęd to piękna tradycja warto 

ją pielęgnować. 



 Radosnych Świąt.  

Katarzyna Dumka 

Jak spędzić bezpiecznie ferie zimowe? 

Przed Wami czas zimowych wakacji. 

Przeglądając portale internetowe znalazłam 

kilka potrzebnych informacji, które pomogą 

wypocząć i spokojnie spędzić dwa tygodnie 

„laby” od nauki. 

NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ 

ZASADY, O KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY 

PAMIĘTAĆ: 

 Informuj opiekunów gdzie dokładnie 

idziesz i o której godzinie wrócisz  

 Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w 

widocznym miejscu – to może skusić 

potencjalnego złodzieja  

 Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie 

ufaj im  

 Przestrzegaj zasad poruszania się po 

drodze  

 Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania, nazwiska, nr telefonu  

 Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc  

 Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj natychmiast i zawołaj osobę dorosłą 

„Kevin sam w domu”  

Pamiętaj, że nie jesteś bohaterem Hollywoodzkiego 

filmu… nie poradzisz sobie sam ze złodziejami! Jeśli 

dorośli zostawiają Cię samego w domu, oznacza to, że Ci 

ufają. Nie zawiedź ich i pamiętaj o podstawowych 

zasadach bezpieczeństwa: 

 nigdy nie wpuszczaj obcych osób do mieszkania, 

nawet jeśli mówią, że są przyjaciółmi Twoich 

rodziców. Gdy ktoś puka do drzwi, powiedz, że 

tata śpi i nie wolno go teraz budzić  

 jeśli ktoś obcy chce, byś wpuścił go do domu, bo 

Twoi rodzice kazali mu odebrać coś ważnego – nie wpuszczaj go. Gdyby to była prawda, rodzice 

uprzedziliby Cię  

 jeśli dzieje się coś niepokojącego (poczujesz swąd dymu, ktoś próbuje dostać się do 

mieszkania…) od razu dzwoń do rodziców, opiekunów, sąsiadów lub pod numer alarmowy. 

          NUMER ALARMOWY: 112 

 nie baw się kuchenką gazową i urządzeniami 

elektrycznymi 

BEZPIECZEŃSTWO NA ULICY I PODWÓRKU 

 kiedy spadnie śnieg - poruszaj się ostrożnie po 

chodnikach i drogach: nie ślizgaj się, nie popychaj 

kolegów  



 informuj rodziców lub opiekunów dokąd idziesz i o której wrócisz  

 idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność – długość hamowania pojazdów zimą jest 

znacznie dłuższa wskutek śliskiej nawierzchni  

 nie baw się w odosobnionych miejscach – jeśli będziesz potrzebował pomocy, nikt Cię nie usłyszy  

 nie wsiadaj do obcych samochodów, nie rozmawiaj z obcymi i nie ulegaj żadnym namowom 

obcych  

 nie przyjmuj od nieznajomych żadnych przedmiotów na przechowanie – mogą pochodzić z 

kradzieży  

 przed wyjściem ustal z rodzicami obszar, na jakim możesz się bawić  

 jeśli chcesz pójść do kolegi, zapytaj wcześniej o zgodę opiekuna 

 

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE ZABAWY NA ŚNIEGU I NA LODZIE 

 Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych;  

 W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną 

odległość między sankami;  

 Nie doczepiajmy sanek do samochodu;  

 Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego 

śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie 

celujmy w twarz drugiej osoby;  

 Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych 

miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece 

lub stawie. 

 Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy 

w miejscach niedozwolonych. 

 Bądźmy widoczni na drodze. 

 Nie strącajmy zwisających z dachów sopli. 

 Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.  

 Ubierajmy się odpowiednio do temperatury 

panującej na dworze. 

 W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną. 

 Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny. 

 Unikajmy kontaktu z osobami chorymi. 

 W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza. 

KILKA ZASAD, GDY PRZYDAŻY SIĘ NIESZCZĘŚCIE: 

ZAŁAMANIE LODU 

 zagrożenie stanowi bardzo niska temperatura wody i otoczenia, zimowy strój oraz trudności z 

wydostaniem się na powierzchnię lodu; w takim przypadku wzywaj pomocy, połóż się płasko na 

wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj wpełznąć na lód. Staraj się poruszać w kierunku brzegu leżąc 

na lodzie  

 osobie, która znalazła się w wodzie podaj kij lub szalik i szybko wyciągnij ją na powierzchnię 

(zrób tak, jeśli jesteś silniejszy od tej osoby, jeśli nie – jak najszybciej zawołaj osobę dorosłą) 

ODMROŻENIE 

 delikatnie masuj odmrożone miejsca, ogrzewając je 

stopniowo. Odmrożoną część ciała można ogrzać w 

ciepłej (nie gorącej) kąpieli  

 przemoczone ubrania należy zdjąć, a ciało wytrzeć do 

sucha i okryć 

ZŁAMANIA 

 nie poruszaj złamaną kończyną  

 nie próbuj jej nastawiać  



 należy unieruchomić dwa sąsiednie stawy, wykorzystując do tego np. kijki narciarskie, kawałek 

drewna, szalik 

 

Czas ferii spędzonych w domu, a nie na obozie bądź koloniach, wcale nie musi być nudny! Na 

placach zabaw, ślizgawkach, w parkach możesz poznać nowych kolegów i świetnie się bawić! Bo 

czy jest lepsza frajda od bitwy na śnieżki, saneczkarskich wyścigów czy łyżwiarskich popisów? 

Pamiętaj jednak, że w każdym miejscu czyhać może niebezpieczeństwo: z pozoru wytrzymały lód 

może okazać się zwodniczy, przyjazny człowiek w parku może okazać się złodziejem a 

nadjeżdżający samochód może jechać z o wiele większą szybkością niż mogłoby Ci się wydawać… 

Dlatego pamiętaj, by zachować ostrożność w każdej sytuacji, zwracaj też uwagę, czy Twoim 

kolegom nie dzieje się krzywda. 

Życzę wszystkim bezpiecznych i prawdziwie zimowych ferii. 

Katarzyna Dumka 

 

 

Idą święta – wycieczka z marcepanem 

Uczniowie z klasy 6a i 6c pod opieką pani Katarzyny Dumki, Alicji Zieji i Aleksandry Syrek wybrali się 

na świąteczną wycieczkę do Piotrkowa Trybunalskiego.       

Na początek poznali arkana sztuki rycerskiej. Co odważniejsi spróbowali swoich sił w walce na 

miecze a także na szable. Okazało się, że w pojedynkach z bronią białą lepsze są dziewczyny. One również 

całkiem nieźle radziły sobie w strzelaniu z łuku do tarczy.  

Kolejnym etapem wycieczki było Muzeum Marcepana, w którym każdy z nas samodzielnie 

uczestniczył w procesie produkcji tego słodkiego smakołyku. Pod kierunkiem przewodnika dzielnie 

obieraliśmy migdały, następnie ręcznie w drewnianym moździerzu je zgniataliśmy. Proces ten był 

najtrudniejszy. Wielu uczniów włożyło dużo wysiłku by uzyskać odpowiednią masę, do której wsypany został 

cukier i destylowana woda różana. Najważniejsze, że każdemu udało się z niemałym trudem wykonać 

pierwszego ręcznie wykonanego marcepana.  

Po ciężkiej pracy mieliśmy czas na przyjemności. Do nich należała wizyta w Fabryce szkła DEKOR, 

gdzie wyrabiane są ozdoby świąteczne. Pani przewodnik oprowadziła nas po zakładzie. Zobaczyliśmy w jaki 

sposób wykonuje się ręcznie szklane formy tradycyjnych bombek oraz w jaki sposób pracownicy wykonują 

misie, choinki, sople itp. Obejrzeliśmy malarnię i dekoratornię, a potem każdy mógł popróbować swoich sił 

malując ozdoby, które zabraliśmy ze sobą do domu. Wycieczka dała wiele radości. Poprzez zabawę 

dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Mogliśmy część tej wiedzy od razu popróbować w praktyce i 

powrócić już w świątecznym nastroju do Pabianic. 

Katarzyna Dumka 

 



Rozwiązanie szkolnego konkursu na najładniejszą kartkę świąteczną nie było takie proste, jak się 

pomysłodawcom wydawało. Przynieśliście sporo kartek wykonanych w różnych technikach. Na konkurs 

zgłoszonych zostało 46 prac. Niestety kilka z nich nie było podpisanych.  Jury w składzie: pani Katarzyna 

Dumka i pan Adam Suwald musiało odłożyć te prace, na których brakowało podpisu autora projektu. 

Największa liczba kartek przyszła od klas szóstych. Klasy siódme oraz piąte także chętnie wzięły udział w 

konkursie. Ostatecznie wybrano 11 najładniejszych kartek na święta Bożego Narodzenia. 

 Pierwsze miejsce przyznano uczniom: Amelia Otto – klasa 7b, Aleksander Pogocki – klasa 6c, Szymon 

Zaręba – klasa 6c. 

Drugie miejsce otrzymują: Iga Basińska – klasa 6b, Wiktoria Szymańska – klasa 6b, Emilia Trzeszczak – klasa 

6a. 

Trzecie miejsce zajmują prace: Alicji Ciemnoczołowskiej z klasy 5c, Michaliny Duniec – klasa 6a oraz 

Krystiana Wincławskiego – klasa 7a.  

Przyznano jeszcze dwa wyróżnienia. Autorami wyróżnionych prac są: Kacper Grala – klasa 6b i Kacper 

Szczepański – klasa 7a. 

Gratulujemy !!! 

W pierwszym tygodniu grudnia w Szkole Podstawowej nr 5 miały miejsce zaczarowane chwile. 

Uczniowie przychodzili do pracowni historycznej z pluszakami, zabawkami i z uśmiechem oddawali je do rąk 

pani Katarzyny Dumki. Z każdym dniem liczba zabawek rosła. W taki sposób uczniowie „Piątki” zareagowali na 

akcję PCK „Zbieramy gry i pluszaki dla dzieci z łódzkiego hospicjum”. Akcja bardzo Was poruszyła. Zebraliśmy 

kilka worków zabawek, które opiekun wolontariuszy PCK – pani Małgorzata Naumowicz przekazała do siedziby 

PCK w Pabianicach, skąd wyruszą do hospicjum w Łodzi. W imieniu wolontariuszy współpracujących z Polskim 

Czerwonym Krzyżem bardzo dziękujemy wszystkim klasom, które zaangażowały się w zbiórkę zabawek. 

 Szkoła także wzięła udział w akcji PCK na rzecz walki z głodem. Nasi wolontariusze wchodzili  z puszką 

do klas wyjaśniając dla kogo zbierają pieniądze. W ciągu tygodnia zebraliśmy 599 złotych. To bardzo duża 

suma. Kochani wykazaliście się dużą wrażliwością i pomocą. Jest to nasz mały wkład w wielkie przedsięwzięcie 

dla osób, którym los nie poskąpił problemów i wielu trudności. Mamy w naszej szkole wielu uczniów o wielkich, 

gorących sercach, którym nie jest obojętnych los ludzi będących w potrzebie. Jeszcze raz w imieniu 

wolontariuszy i opiekuna – pani Małgorzaty Naumowicz dziękuję wszystkim za udział w tak potrzebnej akcji. 

Katarzyna Dumka 

XIV PABIANICKIE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO 

DNIA WOLONTARIUSZA 



Trzeciego grudnia dziesięcioro uczniów „Piątki” pod opieką pani Katarzyny Dumki uczestniczyło w XIV 
Gali Wolontariatu. Tegoroczne obchody Dnia Wolontariusza odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Pabianicach pod hasłem "Randkuj z Tolerancją".  

„Gala Wolontariatu to czas na uhonorowanie tych, którzy pomaganie mają we krwi. Oby było ich jak 
najwięcej! Wspólne świętowanie wzmacnia więzi, podbija satysfakcję, daje poczucie wspólnoty, łączy... oraz 

docenia każdy wysiłek  WSZYSCY jesteśmy stworzeni do pomagania. Człowiek jest stadny, żyje wciąż z 
innymi. W głębi serca każdy chce być kochany  i akceptowany. A wolontariat...  Wolontariat to ciche gesty 
życzliwości, to wzrok skierowany ku drugiemu.” Tak podsumowała tegoroczną Galę pani Agnieszka Jaksa – 
pomysłodawczyni imprezy oraz koordynator Grupy Wolontarystycznej „AGRAFKA”. 

 

Piękny występ zaprezentowała grupa niepełnosprawnych „Diamenciki” z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Pod kierunkiem pań: Magdaleny Kwasik,, Magdaleny Sygidus i Ewy Zięciak  zaprezentowali coś 
wyjątkowego.  Podzielili się tym, jak widzą siebie samych ze swoimi ograniczeniami i potencjałem. „Wszyscy 
jesteśmy piękni” – oto główny motyw tego występu. Bez względu na to, jakie mamy ograniczenia, mamy też 
w sobie ogromny potencjał, który nas ubogaca i sprawia, że każdy z nas jest „PIĘKNY”.  

Nominowano także wolontariuszy, dla których przygotowano „Złote Serca” za zaangażowanie na 
rzecz drugiego człowieka. Bardzo się cieszymy, że przedstawiciele naszej szkoły mogli odebrać taką nagrodę. 
Doceniono wieloletnią pracę pani pedagog Urszuli Bodył,  jej wkład w propagowanie idei wolontariatu i 
zarażanie pomocą uczniów „piątki”. 

Nasza reprezentacja w składzie: Amelia Otto, Julia Pastusiak i Bartosz Zastrużny wykazała się wielką 
odwagą występując na scenie w tzw. „Beczce wolontariatu”. Do podłożonego muzycznego bitu zaprezentowali 
w formie krótkiej, rymowanej piosenki działania, jakie podejmujemy w naszej szkole na rzecz innych. Tekst 



piosenki ułożyły Amelka z Julią. Myślimy nad ułożeniem kolejnej zwrotki, aby piosenka ta stała się utworem 
reprezentującym Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocna Dłoń”. 

Katarzyna Dumka 

Tekst piosenki:  Amelia Otto, Julia Pastusiak 

W naszej szkole pomagamy, 
dla zwierząt karmę zbieramy. 

Puzzle, gry, pluszaki przynosimy 
i świetnie się razem bawimy. 

Bo pomagać warto jest i ty dobrze o tym wiesz. 
Bo pomagać warto jest i ty dobrze o tym wiesz. 

W piątek 13 grudnia odbył się konkurs językowy „ Spelling Genius” w ramach innowacji 

z języka angielskiego „English in action”. Głównym celem konkursu było doskonalenie 
umiejętności literowania wyrazów oraz poszerzenie zasobu słownictwa. 
Adresatami konkursu byli uczniowie klas 3-8, reprezentowani przez dwuosobowe zespoły. 

Konkurs składał się z dwóch części, w pierwszej uczniowie zapisywali literowane wyrazy przez 
nauczyciela z uwzględnieniem poprawności zapisu, a w drugiej każdy z uczestników sam literował 

wylosowane dwa wyrazy w języku angielskim. 
Uczestnicy doskonale poradzili sobie z zadaniami bo „spellingowanie” wcale nie jest takie 

trudne. 

 



W poniedziałek 16 grudnia odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu podczas 

zebrania samorządu uczniowskiego, na którym nagrodzono zwycięzców i wyłoniono geniusza 
literowania. 

Wyniki były zdumiewające, jury musiało przyznać po kilka miejsc ex aeguo dla wyróżnionych. 
I miejsce zajęli  
Marcel Bryl z 5c, Julia Niewiadomska z 6c, Aleksander Pogocki z 6c oraz Wiktor Skrzydlewski z 

7a 
II miejsce zajęli Adam Włodarczyk z 5c i Adrian Grzelka z 8b 

III miejsce zdobyli 
Julia Warzycha z 6b, Marcin Lewandowski z 7a, Justyna Stanisławska z 7b, Maja Zdybek z 8a 
oraz Aleksander Borkiewicz z 8a. 

Wszyscy uczniowie reprezentujący swoje klasy otrzymali drobne upominki, natomiast 
zwycięzcy. 

Opracowanie: M. Kuna, M. Tomczyk. 
 

 

On Friday, December 13, there was a spelling competition in our school. Classes from 
3rd to 8th took part in it. A pair of the best students from each class took their seats and the 

competition began. In the first round Mrs.Małgorzata Kuna was spelling words twice and we had 
to write them. This round was pretty easy. The next round was harder. We had to draw two 

words from a box and spell them. Mrs Marta Tomczyk was writing down the words we were 
spelling. 
Some students were stressed in this part but other than that everyone was having fun. 

Results: 
1st place 

Marcel Bryl 5c, Julia Niewiadomska,6c Aleksander Pogocki 6c, Wiktor Skrzydlewski 7a 
2nd place 
Adam Włodarczyk 5c, Adrian Grzelka 8b 

3rd place 
Julia Warzycha 6b, Marcin Lewandowski 7a, Justyna Stanisławska 7b, Maja Zdybek 8a, 

Aleksander Borkiewicz z 8a 
Congratulations! 
Best thanks to Mrs Kuna and Tomczyk for organizing this awesome competition! 

 
By Adrian Grzelka 8b 

St Andrew's Day 

On Friday 29th November our school celebrated St. Andrew's Day. We celebrated the Polish 
tradition of foretelling the future and the Scottish tradition because St. Andrew is the patron of 

Scotland. On this day we had a competition. Every class was to wear something blue (like the 
colour of the Scottish flag) or a tartan pattern (like the 

traditional Scottish outfit). Many students wore blue 
clothes on that day. The class with the biggest number 
of students in blue or tartan won. And here are the 

winners: 

1st place - 6c 

2nd place - 7b 

3rd place – 4a, 6a 

 



The winning classes got diplomas and class 6c also got a packet of sweets packed of course in 
blue :) 

The competition was a part of the project „English in Action”. 

Amelia Otto 

 
 

Reading competition 

In October a reading contest from 
English took place in our school. 
Classes from 5 to 8 took part in this 

competition. We had to read a text 
in English and then answer some 
questions about it. Each class level 

had a different text. The texts were 
not very difficult, so we all could do 

some of the tasks.  

The reading comprehension 
competition is part of the project „English in Action”. 

Maja Kozakowska 

 

Jasełka w przedświątecznym nastroju 
Radosny w nastroju występ uczniów klas starszych wprowadził nas w przedświateczny 

okres, choć aura na zewnątrz całkiem nie przypomina białych z założenia Świąt Bożego 
Narodzenia. Przedstawienie przygotowane pod opieką nauczycieli: Markity Gralak, Małgorzaty 



Rutkowskiej i Adama Suwalda symbolicznie zakończyło zajęcia w tym roku kalendarzowym, 

bowiem kolejne spotkania z nauczycielami odbędą się dopiero 7 stycznia.  
Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt, dobrego wypoczynku w czasie przerwy świątecznej 

oraz szczęśliwego, pełnego sukcesów i spełnionych marzeń Nowego 2020 Roku. 

 

 

GDZIE ŻYJĄ RENIFERY? CO JEDZĄ?  

Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez 

reniferów i Mikołaja. Ostatnie lata nie rozpieszczają nas białym 

śniegiem, chyba że w górach. Mieszkańcy południowej Polski 

rok w rok mogą cieszyć się urokami Pani Zimy. A 

zastanawialiście się, gdzie żyją renifery, co jedzą i dlaczego 

właśnie one są w mikołajowym zaprzęgu? 

Renifery to zwierzęta stadne, jeleniowate. 

Żyją w północnych rejonach Europy, Azji i Ameryki 

Północnej. W Europie natkniemy się na nie w krajach 

skandynawskich, takich jak Norwegia czy Finlandia. 

Zwierzęta te zmieniają kolor swojego futra 

w zależności od pory roku: latem jest szarobrązowy, 

zimą białawy. Są smakoszami roślinności, uwielbiają 

konsumować porosty, które odnajdują nawet 

zakopane głęboko w śniegu, ze względu na świetnie 

rozwinięty zmysł węchu. W Skandynawii większość 



reniferów jest udomowiona, ale żyją też renifery dzikie, nie należące do nikogo. Długość życia reniferów 

to maksymalnie 20 lat.  Ich grube, gęste futro umożliwia przetrwanie zimy i chroni przed dużym mrozem. 

Zarówno samce, jak i samice posiadają rogi. Na renifery polują: wilki, rosomaki, rysie i niedźwiedzie. Dla 

cieląt reniferów niebezpieczny może być nawet orzeł.  

CZY RENIFERÓW MOŻNA SIĘ BAĆ? 

Są to zwierzęta bardzo spokojne, nie pojawiają się na ulicy 

nagle i niespodziewanie, tak jak w Polsce sarny, jelenie. W Norwegii 

zamiast znaku z sarną ostrzegającego przed nagłym pojawieniem 

się zwierzyny na ulicy, są znaki z reniferem lub łosiem. Renifery 

to zwierzęta stadne, nie lubią żyć w samotności, tak jak chociażby 

łosie, które również żyją w Norwegii. Zwierzęta te uwielbiają 

pustkowia, tereny dzikie, górskie płaskowyże. Prócz tego, potrafią 

także całymi stadami poruszać się po ulicach i nie mają zamiaru 

ustąpić miejsca przejeżdżającym turystom. W Norwegii jest sporo 

wypadków z udziałem reniferów. I to nie dlatego 

że niespodziewanie pojawiają się na drodze, ale dlatego że jest ich 

aż tak dużo. Leniwie stają na drodze, przechadzają się środkiem 

jezdni i nic nie jest w stanie ich wygonić ze środka drogi. 

KARASJOK – WIOSKA LUDU SAAMI 

Hodowlą reniferów zajmują się Saamowie – lud zamieszkujący rejon Laponii w północnej części 

Norwegii. Karasjok - jest to niewielka miejscowość, w prowincji Finnmark, ok. 30 km od granicy z Laponią. 

Żyją tu rdzenni Saamowie, a wiec ludzie dla których całym życiem są renifery. Hodowla reniferów to ich 

sposób na życie, ich cały świat, kultura, zwyczaje. 

Nie wiadomo od kiedy Saamowie zaczęli hodować renifery. Hodowlę reniferów rozwinęli na dobre 

w XVI wieku. Saamowie używali reniferów do przemieszczania się. Z poroża wytwarzali przedmioty 

codziennego użytku, pozyskiwali mięso reniferów, a z ich skóry wyrabiali odzież.  

Saamowie byli koczownikami, a towarzyszyły im w tym trybie życia renifery. Koczowniczy styl życia 

zakończył się w XX wieku.   

Obecnie człowiek hoduje renifery stacjonarnie, na pastwiskach. Dzisiaj ten system hodowli 

Saamowie łączą 

z polowaniem 

i rybołówstwem. Renifery 

nie służą już do transportu. 

Do tego wykorzystuje się już 

motocykle lub skutery 

śnieżne. Renifery są 

segregowane i oznaczane, 

mają możliwość migracji 

na dużych obszarach, 

ale ograniczonych, pod stałą 

kontrolą człowieka. Każdy 

właściciel jest w stanie 

rozpoznać swojego renifera 

po oznakowaniu przy uchu. 

Rodzina przemieszcza się 

razem z reniferami. Wszystko 

toczy się zgodnie z porami 

roku i rytmem przyrody. 

https://martynasoul.com/wioska-swietego-mikolaja-laponia/


Nic dziwnego, że Mikołaj, który mieszka w Laponii korzysta z reniferów. Są one najlepiej 

przystosowane do trudnych warunków zimowych. Potrafią poruszać się w śniegowych zaspach, jak również 

po oblodzonych drogach. Mają gęste futro, które chroni je przed mrozem, dlatego też Mikołaj chętnie 

korzysta z ich pomocy, szczególnie w okresie świątecznym. 

Katarzyna Dumka 

Makiełki 

 

   Składniki: 

    makaron  

    1 szklanka maku 

    1/2 szklanki cukru 

    1/2 szklanki rodzynek 

    3 łyżki skórki pomarańczowej 

    5 suszonych moreli  

    migdały 

 

Mak namoczyć i pozostawić na całą noc, następnie 

odcedzić i zmielić dwukrotnie. Do maku dodać cukier, 

sparzone wrzątkiem rodzynki i skórkę pomarańczową. 

Wymieszać. 

 Makaron gruby ugotować w osolonej wodzie ( od wypłynięcia około 7 minut) odcedzić ( nie przelewać 

zimną wodą). Gorący połączyć z masą makową, udekorować suszonymi morelami i od razu podawać.  

PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE 

 

    80 dag mąki 

    45 dag miodu 

    15 dag cukru pudru 

    20 dag masła 

    2 jajka 

    2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej 

    40 g przyprawy do piernika 



    2 łyżeczki kakao  

 

Przygotowanie 

 

    Masło rozpuścić z miodem w garnuszku i zostawić do ostygnięcia. Na stolnicy przesiać mąkę, 

wymieszać z suchymi produktami: soda, cukier, kakao, przyprawa do piernika) Zrobić kopiec, w środku 

dołek, do którego wbić jajka i powoli mieszając, dolewać masło z miodem. Mieszamy całość do czasu, 

gdy ciasto zrobi się tak gęste, że trzeba zacząć wyrabiać je rękami. Po ugnieceniu wałkujemy na cienkie 

placki i wycinamy pierniczki. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, pieczemy ok. 8 

minut w 180 stopniach. Po ostudzeniu zdobimy  

Zapiekana ryba z śmietance z ziemniakami i suszonymi grzybami 

3/4 kg filetów białej ryby (pstrąg, okoń, morszczuk, 

sola, etc.) - świeże lub mrożone 

1 kg ziemniaków 

duża garść suszonych grzybów 

1 szklanka (250 ml) słodkiej śmietanki 18% 

sól, czarny pieprz, pęczek koperku, cytryna  

    Filety spryskaj sokiem z cytryny  

    Grzyby zalej 2 szklankami wody, doprowadź do 

wrzenia i gotuj na średnim ogniu do miękkości . Odcedź, 

pokrój na mniejsze kawałki. Odstaw na bok. 

    Obrane i opłukane ziemniaki pokrój na plastry o 

grubości kilku milimetrów. Gotuj na parze (lub w 

osolonej wodzie) przez 5 minut  

    Naczynie żaroodporne wysmaruj łyżką masła. Ułóż w 

nim ziemniaki, posól. Wstaw do piekarnika nagrzanego 

do 180 stopni i zapiekaj przez 5 minut. 

    Na podpieczone ziemniaki połóż filety ryby, lekko posól, połóż na nich łyżkę masła w małych 

kawałkach i zapiekaj przez 5 minut. 

    Koperek drobno posiekaj, dodaj do śmietanki. Dodaj do niej także posiekane grzyby. Posól, dopraw 

solą i wymieszaj. 

    Śmietanką zalej podpieczone ziemniaki z rybą . Wstaw do piekarnika i zapiekaj przez 15 minut  

    Gotowa danie udekoruj gałązkami koperku. 

Smacznego 

 



    

   

   


