
2015 RAZEM 

RAZEM 

WAŻNE TEMATY: 

Niezwykła wystawa 

Uczniowie z klasy III 

piszą bajki i opowiada-

nia 

Spotkanie z Mikoła-

jem—opowiadania 

dzieci 

Godzina Kodowania w ZPO w Lipniku 

 Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego 

Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych 

napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech 

błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez 

całe Wasze życie, a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe 

życzenia spełniają się w każdym momencie.  

Redakcja Gazetki 

„Razem” 

Uczniowie ZPO w Lipniku wzięli 
udział w Godzinie Kodowania. 
Zadaniem każdego z uczestników 
było rozwiązanie łamigłówek 
związanych z matematyką. Kodo-
wali uczniowie z kl. IV, V, VI SP 
oraz I, II i chłopcy z kl. III Gim-
nazjum. Wszyscy uczniowie po 
rozwiązaniu zadań uzyskali Cer-
tyfikaty Hour of Code. Mistrzo-
wie kodowania z klasy V oraz z 
II gimnazjum zaprosili na lekcję 

klasę II a oraz III. Każdy ze starszych uczniów miał pod opieką jednego 
lub więcej uczniów z klasy młodszej. W trakcie Godziny Kodowania ucz-
niowie próbowali swoich sił, tworząc animacje w oparciu o grafikę zna-
nych im filmów i gier komputerowych. W scenerii Krainy Lodu, Maincra-
fta czy Star Wars powstawały uczniowskie projekty. O tym, z jakim zapa-
łem uczestnicy zajęć kodowali w czasie zajęć, można się przekonać odwie-
dzając fanpge’u Mistrzów Kodowania https://www.facebook.com/

Mistrzowie-Kodowania-Lipnik-1501182816803037/?fref=ts. 
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Akademia z okazji 11 listopada  

 W dniu 11 listopada społeczność 
Lipnika uczciła 97. rocznice odzyskania 
niepodległości w kościele  parafialnym, 
włączając się emocjonalnie w montaż przy-
gotowany przez młodzież. Samorząd Ucz-
niowski  witał przybyłych na mszę świętą, 
przypinając patriotyczne kotyliony. Uro-
czyste stroje, biało-czerwona dekoracja  
i kościelne wnętrze, już na wstępie wpro-
wadziły nastrój powagi. Refleksje zawarte 
w piosenkach i wierszach przypominały o 
wartości Ojczyzny i jej roli w naszym ży-
ciu.  To nieprawda, że patriotyzm nie ma 
nic wspólnego z nowoczesnym światem. 
Przesłaniem uroczystości była prawda, że 
Ojczyzna to nasze korzenie, Ojczyzna to 

ojciec i matka, Ojczyzna to kraj za którym wciąż tęsknimy, gdy losy rzucą nas na obce rubieże 
 i Ojczyzna to nasz wspólny zbiorowy obowiązek walki o wolność i miłość. Uczniowie przypo-
mnieli, że Ojczyzna to strefa święta i umiłowanie swego kraju zbliża nas do Boga. Recytowane 
wiersze i pieśni stały się patriotyczną modlitwą złożoną u stóp ołtarza.  Zamknięciem całości było 
wykonanie wiązanki patriotycznych pieśni w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Lipnik Po uroczysto-
ści, wykonawcy – uczniowie ZPO w Lipniku -otrzymali głośne brawa, a nauczyciele zaangażowani 
w jej przygotowanie – Maria Knapik, Beata Górka, Janusz Paszcz i Elżbieta Michalik –  usłyszeli 
miłe słowa podziękowania. W artystyczna oprawę uroczystości włączyły się również panie: Urszula 
Kucała ( Opiekun SU) oraz pani Urszula Tułacz-Pieprzyk, która przygotowała dekorację w koście-
le. 

Elżbieta Michalik   

 Podniosły czas Narodzenia Bożego oplata cudowna aura i niepowtarzalny klimat, 
ludzie z ujmującą serdecznością kierują ku sobie spojrzenia i miłe słowa. Czytelnicy Biblio-
teki Szkolnej pragną  słowami Cypriana Kamila Norwida: 

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 

najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie” 

złożyć Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i pracownikom szko-
ły  ciepłe i serdeczne życzenia, aby opłatek i światło choin-
ki oświetlały zawsze Wasze życie i pozwalało odnaleźć właściwą 
drogę.  
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 Uczniowie z młodszych klas mieli 
okazję obejrzeć piękną wystawę okazów 
morskich, zgromadzonych przez miło-
śników przyrody: p. Stanisława Jantura 
wraz z córką. Podczas  swoich podróży 
niemal po całym świecie, zgromadzili 
ponad 500 okazów.  Słuchacze poznali 
wiele ciekawych przygód, jakie ich spo-
tkały, a z każdą łączyły się niepowtarzal-
ne eksponaty takie jak: muszle ogrom-
nych rozmiarów, koralowce, naturalne 
perły i szlachetne korale, mięczaki po-
chodzące z Nowej Gwinei, egzotyczne ryby, skorupiaki, jeżowce, gąbki i rozgwiazdy 
z głębin Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. Rekin pochodzący z Filipin był eksponatem 
obleganym przez uczniów. Nie zabrakło też naszych, rodzimych skarbów – szlachet-
nych bursztynów z Morza Bałtyckiego.  

 A. Spytek  

Niezwykła wystawa 

„Szkoło Pomóż i Ty” 

 W dniu 13.11.15r. zakończyliśmy akcję „Szkoło Pomóż i Ty”.  W tym roku pieniądze ze 

sprzedaży cegiełek w postaci pomocy naukowych przeznaczone zostaną na zakup sprzętu reha-

bilitacyjnego dla 21-letniego Jakuba Nowakowskiego, który choruje na retinopatię wcześniaczą 

i autyzm. Nasza szkoła bardzo aktywnie włączyła się w tą akcję. Ze sprzedaży cegiełek udało się 

zebrać 91,50 zł. Pieniądze te zostały przelane na konto fundacji. Dziękuję każdemu uczniowi, 

który zakupił pomoc naukową, gdyż w ten sposób przyczynił się do poprawy warunków życia 

chorego Jakuba. 

 Więcej o tegorocznej akcji można przeczytać na stronie Fundacji Na Rzecz Osób Niewi-

domych i Niepełnosprawnych POMÓŻ I TY  

U. Kucała  

http://www.pomozity.org/pl/aktualnosci/586-akcja-szkoo-pomo-i-ty.html
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XIII Między gimnazjalne Zawody Matematyczne ! 

  

 W dniu 13.11.15r. pięciu uczniów klasy III gimnazjum wzięło 

udział w XIII Między gimnazjalnych Zawodach Matematycznych w 

Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach. Honorowy 

patronat nad zawodami objął Starosta Powiatu Myślenickiego oraz 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. Uczniowie zmagali się z 5 

zadaniami otwartymi w I etapie i 10 zadaniami zamkniętymi w II 

etapie. Spośród prawie 100 uczniów, którzy uczestniczyli w 

zawodach, wyłoniona zostanie najlepsza dziesiątka. Wyniki 

ogłoszone będą 26 listopada. 

 

ROZWIĄŻ ZADANIE  

W turnieju tenisa stołowego wzięło 
udział 50 zawodników. Każdy 
zawodnik rozegrał jeden mecz  
z każdym innym zawodnikiem, nie 
było remisów. Czy możliwe jest, aby 
każdy z uczestników wygrał tę samą 
liczbę meczów? Odpowiedź 
uzasadnij. 
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„Oddaj zużyty telefon komórkowy…” 

W dniu 13.11.15r. Samorząd Uczniowski 
zakończył zbiórkę zużytych telefonów ko-
mórkowych w ramach V ogólnopolskiej 
akcji ekologicznej pod hasłem „Oddaj zu-
żyty telefon komórkowy, odbierz nowy 
aparat fotograficzny”, w której honorowy 
patronat nad działaniami objął Pan profe-
sor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. W ramach tej akcji 

prowadzony jest konkurs. Szkoły, które zbiorą większą ilość telefonów w przelicze-
niu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne, cy-
frowe aparaty fotograficzne. W naszej szkole zebraliśmy około 4 kilogramów sta-
rych, zużytych telefonów i zaproponowaliśmy hasło: „Jeśli starą Nokię masz oddaj, 
a uratujesz las”. Wyniki konkursu ogłoszone będą dopiero w styczniu 2016r. na 
stronie www.ekophone.pl 
Akcja zbiórki strych telefonów komórkowych była trafionym pomysłem. Uczniowie 
chętnie pozbywali się niepotrzebnych telefonów ze świadomością dobrego uczyn-
ku dla środowiska – akcja miała na celu również podniesienie świadomości mło-
dzieży szkolnej w dziedzinie ekologii. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę ze szkodli-
wości telefonów komórkowych dla środowiska naturalnego, dlatego akcja stała się 
okazją do uświadomienia tego problemu. Telefony komórkowe zawierają wiele 
szkodliwych dla zdrowia i silnie toksycznych pierwiastków m.in. ołów i kadm i gdy 
znajdą się na wysypisku są zagrożeniem szczególnie dla wody i gleby. Nie można 
zapomnieć o plastikowych obudowach telefonów, których rozkład trwa czasem kil-
kaset lat. Poprzez przeprowadzoną akcję pomogliśmy uczniom zrozumieć, że ich 
działania mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją. Mamy nadzieję, że dzięki 
właściwym postawom i nawykom ekologicznym nasza planeta będzie z roku na rok 
czystsza i bezpieczniejsza. 
Zebrane przez nas telefony zostaną przekazane specjalistycznej firmie recyklingo-
wej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych. 
W naszej szkole postanowiliśmy nagrodzić uczniów, którzy przynieśli najwięcej tele-
fonów. Oto wyniki: 
I miejsce –  Małgorzata Habieda klasa IVb 
II miejsce –  Justyna Urbaniak klasa III gimnazjum 
Norbert Kowal klasa Ia 
Stanisław Niepsuj klasa IIb 
III miejsce – Agata Urbaniak klasa III gimnazjum 
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Uczniowie z klasy III piszą bajki i opowiadania 

 W klasie trzeciej SP wyłaniają się różne talenty: muzyczne, aktorskie, plastyczne, 
także i autorskie. Uczniowie wykazują chęci pisania własnych bajek i opowiadań. W kla-
sie zorganizowany został konkurs na najciekawszą bajkę lub opowiadanie o Biedronce. 
Oto prace uczniów klasy III, a najdłuższe opowiadanie uczennicy Martyny Flagi pt. 
"Biedronka Lucynka" powędrowało do uczniów klasy IIB, z zachętą, by dzieci go prze-
czytały.    

„Biedronka” 

Dawno temu żyła Biedronka o imieniu Justyna. Pewnego dnia wy-
szła ze swojego domku, by zgrabić leżące na ziemi jesienne liście. Nagle 
powiał mocny wiatr, który porwał ją nad brzeg morza, kładąc pod sosnę, z 
której ciekła żywica. Jedna z jej kropel uwięziła biedronkę, a fale morskie 
zepchnęły ją w głąb morza. Wiele lat minęło, a zatopiona żywica z bie-
dronką zamieniła się w złocisty bursztyn.  

Pewnej nocy podczas sztormu bursztyn został wyrzucony na plażę, 
po której właśnie spacerował mężczyzna. Znalazł kamień, pochwalił się 
żonie, bo bursztyn wyglądał okazale. Teraz leży w szkatułce, a tym, co go 
oglądają opowiada, że dawno już na świecie żyły biedronki.  

                                                                                               Kacper Jamróz 

„Bajka o pięknej biedronce” 

Kiedyś żyła biedronka Hela. Siedząc na pąku ró-
ży rozmyślała o tym, jak wyglądają inne biedron-
ki. Zapytała o to mrówkę,  która właśnie obok 
przechodziła. – Chyba są czerwone i mają duże, 
czarne kropki i sześć nóg – odpowiedziała mrów-
ka. Słuchając z zadziwieniem biedronka stwier-
dziła, że to właśnie ona taką jest. Dla pewności 
porozmawiała jeszcze z pająkiem, który właśnie 

plótł nić pajęczą. Ten stwierdził, że biedronki mają jeszcze piękne skrzydła i 
czułki, czarne oczy oraz że na pewno ona jest taką biedronką. Uwierzyła w 
to biedronka, bo wszystkie inne owady opowiadały o niej z zachwytem. 
Dlatego, kiedy zobaczymy biedronkę zawsze wypowiadamy słowa: jaka 
ś l i c z n a !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Magdalena Stalmach 
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„Pracowita biedronka” 

Pewnego, ciepłego lata biedronka o imieniu Kropka pracowała bardzo 
ciężko gromadząc zapasy jedzenia na zimę w swojej spiżarni. Obok jej domku 
sąsiad żuczek odpoczywał sobie spokojnie, śmiejąc się z zapracowanej sąsiad-
ki. Czas płynął żuczkowi spokojnie, do dnia, kiedy na dworze zrobiło się 
chłodniej. Powiał silny wiatr i szybko nadeszła zima. Żuczek wnet zoriento-
wał się, w czy tkwił jego błąd. Nie zgromadził żadnych zapasów na zimę.  

Udał się jednego dnia do Kropki prosić o pomoc. Ta miała dobre serce, 
poczęstowała żuczka swoimi zapasami, lecz „leniuszkowi” nakazała, by w 
przyszłe lato popracował nad swoim zachowaniem. 

                                                                                                  Anna Raczek  

„Biedronki” 

Do wiosennego ogrodu pewnego dnia przyfrunęły biedronki. – Jak tu 
ładnie, tyle pięknych kwiatów, odpocznijmy chwilkę – powiedziała jedna z 
nich. Wtem usłyszały wołanie: - Ratunku! Ratunku! Oj, boli! Kto mi pomoże? 
Biedronki uważnie rozejrzały się dookoła. Ujrzały krzak róży, który pięknie 
rozkwitł, a złośliwe mszyce zajadały się w najlepsze zielonymi listeczkami. 
Biedronki tak mocno uderzały swoimi skrzydełkami o pąki, że wszystkie zło-
śliwe mszyce pospadały na ziemię. – Dziękuję wam – szepnęła róża i jeszcze 
mocniej zapachniała. – Teraz polecimy, ale odwiedzimy cię jeszcze na pewno 
– powiedziały biedronki i pofrunęły pod niebo. 

                                                                                                Kacper Moryc 

„Biedronka Marysia” 

Biedronka Marysia ogromnie lubiła spotykać się z przyjaciółmi. Razem 
z żuczkiem Kamilkiem i muchą Elą mieszkała na łące nieopodal cudnego za-
gajnika. Ulubioną ich zabawką była piłka zrobiona z trawy. Niestety, była  za 
lekka, więc poleciała raz z wiatrem, aż na ruchliwą ulicę. Nikt z owadów nie 
chciał tam sfrunąć, bo wszyscy bali się pojazdów. Biedronka, jako, że najbar-
dziej odważna, o mały włos nie wpadła pod pojazd rowerzysty, który wła-
śnie mknął z dużą prędkością. Lecz udało się odzyskać piłkę, a mistrzowie 
gry obiecali sobie, że nie będą już zbyt mocno piłki kopać.  

                                                                                               Kamil Murzyn 



„Biedna biedronka” 

Dawno, dawno temu żyła sobie szczęśliwie mała biedronka o imieniu Stefcia. Wcze-
snym rankiem przygotowywała się do zimy, gdy nagle powiał silny wiatr i porwał ją, aż 
nad brzeg morza. Wiatr spowodował również to, że z drzew spadały liście, a nawet kropla 
żywicy z pobliskiej sosny. Ta zatopiła biedronkę na wiele, wiele lat. Leżąc w morskiej głębi 
zamieniła się w bursztyn, który pewien nurek przypadkiem wyłowił. Zabrawszy ze sobą do 
domu, zauważył biedronkę w środku. Teraz bursztyn jest jego ulubionym szlachetnym ka-
mieniem.  

                                                                                           Kacper Poradzisz 

Zaczarowana biedronka 

Pewnego dnia biedronka o imieniu Gosia wyszła 

na łąkę zgrabić liście. W jednym momencie zerwał 

się silny wiatr i zabrał biedronkę pod drzewo igla-

ste, z którego skapywała żywica. Następnie wielka 

fala porwała Gosię wprost do morza. Po wielu stu-

leciach biedronka zamieniła się w bursztyn, które-

go jakiś rybak znalazł na brzegu morza. Podarował 

go córeczce i był to jej talizman. 

                                                                                          
Aleksandra Górka 

Samotna biedronka 

Biedronka Helcia była bardzo samotna, nie miała przyjaciół, wszyscy zaśmiewali się z 

niej, że nie potrafi znaleźć koleżanki, ani kolegi. Jednego dnia zobaczyła na podwórku 

dziewczynkę, też samą. Zapytała ją, jak ma na imię. 

 –Ania - odpowiedziała dziewczynka.  

To bardzo ładne imię – rzekła biedronka.  

Co porabiasz na podwórku, przecież mieszkasz w dolinie? – spytała dziewczynka. 

Szukam przyjaciela.  

Chętnie z tobą się zabawię! 

Odtąd obie były już przyjaciółkami.  

                                                                                                       Bartosz Habieda 
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 W dniu dzisiejszym uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przebrani za aniołów 

 i pomocników Świętego Mikołaja wraz z Świętym Mikołajem odwiedzili przedszkolaków. 

Święty Mikołaj wręczył wszystkim grzecznym dzieciom prezenty. Dzieci odwdzięczyły się 

pięknym śpiewem i recytacją wierszy. Ten dzień na pewno długo pozostanie w ich pamię-

ci. 

U. Kucała 

 Zima, to moja ulubiona pora roku, ponieważ w grudniu mam urodziny oraz przychodzi do 

nas Święty Mikołaj z prezentami. Chciałam opisać moje spotkanie z Mikołajem, które było rok te-

mu, ponieważ w tym roku dopiero czekam na Jego wizytę. 

 W dzień Świętego Mikołaja ktoś dzwoni do drzwi, pobiegłam otworzyć - patrzę, a tu On – 

Mikołaj we własnej osobie. Miał czerwoną czapkę, czerwony kubraczek, brodę, okulary i czarny pa-

sek i buty. Zapytał się mnie czy mam na imię Daria i czy byłam grzeczna? Potem kazał czekać swo-

im reniferom i wszedł do salonu. Na plecach dźwigał ciężki czerwony worek, rozpakował go i wrę-

czył prezenty całej mojej rodzinie. Był bardzo miły i kochany. Za jego wizytę dałam Mikołajowi 

prezent – namalowałam dla niego rysunek oraz poczęstowałam go kubeczkiem mleka i pierniczkami, 

które upiekłyśmy i ozdobiłyśmy dzień wcześniej razem z mamą i siostrą. Na koniec Mikołaj poprosił 

mnie, abym mu pokazała, gdzie miesz-

kają moi kuzyni, bo dla nich też ma 

prezenty, oraz obiecał, że wróci do Nas 

za rok. Już nie mogę się doczekać.  

W tym roku napisałam do Niego list z 

prośbą o skrzypce...I mam wielką na-

dzieję, że w tym roku zobaczę renife-

ry… 

Daria Zabłocka 
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Mikołaj w naszej szkole 

Spotkanie z Mikołajem 



  Pewnej zimowej nocy, a dokładniej  było to w gwiazdkę siedziałam przy kominku i czytałam 

moją ulubioną książkę ,,Harry Potter i Czara Ognia". Bardzo mnie zaciekawiła, że nawet nie patrzyłam 

na zegarek. Ale gdy już sprawdziłam zobaczyłam, że była już 23. Postanowiłam pójść już spać, bo 

oczy same mi się zamykały, a po drugie to było bardzo późno. Usłyszałam coś na dachu, ale 

pomyślałam, że spadł z niego śnieg, więc nie przejęłam się nim. Po raz drugi usłyszałam dziwne kroki 

więc postanowiłam wyjść z domu żeby sprawdzić co się dzieje, strasznie się wtedy bałam. Wyszłam 

na dwór i zauważyłam sanie z reniferami, nikogo nie było na siedzeniu więc postanowiłam wejść na 

sanie. Po chwili zauważyłam Mikołaja z bliżającego się do sań, nie mogłam w to uwierzyć schyliłam 

się, aby mnie nie zauważył, bo wsydziłam się. Za nim się obejrzałam szybowaliśmy w powietrzu. W 

pewnej chwili sanie przechiliły się dziwnie i wpadłam na kolana mikołajowi. Byłam czerwona nie ty-

lko z zimna, ale także ze wstydu. On zaśmiał się i powiedział: 

- Ho!Ho! Kogoż my tu mamy? Jak się tu znalazłaś? 

- Eeee yyy - odpowiedziałam. 

- Pewnie ci zimno - mówiąc podał mi koc - przykryj się kocem i opowiadaj! 

- Więc.... yy... 

- Nie wstydź się dziecinko! - uśmiechnął się mikołaj. 

W tamtej chwili poczułam, że mikołaj jest bardzo miłym człowiekiem i nie powinnam się go bać. 

Zaczęłam więc mówić.: 

- Zauważyłam sanie na moim podwórku, więc postanowiłam do nich wejść, wiem, że źle zrobiłam, 

przepraszam. 

- E tam, nic się nie stało, jak masz na imię dziecino? 

- Jaa? yy. Justyna ?? 

- Bardzo ładne imię! Nic się nie stało, Justyna! Niestety jesteśmy już daleko od Twego domu więc 

będziesz musiała poleciec ze mną jeszcze do kosmosu. Uwierz jest tam dużo osobników, którzy też 

oczekują prezentów! Ho,ho:) 

- Dobrze. 

Lecieliśmy ponad półtorej godziny, ale nie nudziło mi się, bo mikołaj opowiadał mi dużo swoich his-

torii . 

W końcu dolecielismy, ale na początku mikołaj nałożył sobie kombinezon i mi też go dał. Podobny 

był trochę do stroju elfa. Ruszyliśmy w drogę, tam pukaliśmy do domów kosmitów i wręczaliśmy im 

prezenty, dostałam jakieś dziwne użądzenia od kosmitów za to, że pomagam mikołajowi. Byłam dum-

na z siebie! 

O 5 nad ranem mikołaj przywiózł mnie do domu i powiedział: 

- Dziękuje ci Justyno za pomoc! Mam dla ciebie wspaniałą nagrodę. 

- Och, nie trzeba! 

- Ach, trzeba! :) 

Zaraz do pokoju wskoczyła moja siostra Klaudia i zaraz zawołała mamę. Mama jak zobaczyła Mikołaj 

zemdlała aż ja tata musiał z podłogi zbierać. Jak mam juz sie ocudziła Mikołaja już nie było.  Mama 

tylko nabawiła się wielkiego guza na środku głowy a ja zyskałam nowego przyjaciela :) 

Justyna 
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 Mikołajowa przygoda 



  Pewnej ciemnej nocy zdarzyło się coś magicznego. Kiedy słodko spałam, o północy nagle, ktoś 

jakby uderzył w moje okno. Zbudziłam się i podeszłam do okna odsunęłam firankę i zobaczyłam poro-

że. Myślałam że to sen przetarłam oczy i poroża już nie było , ale za to pojawił się renifer. Delikatnie 

uchyliłam okno i on wpadł do mojego pokoju. Powiedziałam-Cicho! bo obudzisz rodziców ,pewnie je-

steś bardzo głodny przyniosę ci coś do jedzenia. Cichutko przeszłam obok rodziców ,a kiedy przynio-

słam  jedzenie to zobaczyłam koło renifera małego elfa który spał,  nagle się zbudził i bardzo się mnie 

przestraszył .-Nie bój się mnie, przecież nie gryzę pewnie ty też jesteś głodny proszę, poczęstuj się po-

wiedziałam z uśmiechem. Mały elf na początku się bał , ale potem zaburczało mu w brzuchu więc sku-

sił się  na jeden kęs i od razu mu zasmakowało. –Dziękuję za zaopiekowanie się Rudolfem nigdy nam 

nie uciekał  chyba, że chciał Cię zabrać do domu Świętego Mikołaja i Rudolf chyba trafił w dziesiątkę to 

ty nazywasz się Alicja Duda zapytał elf? Tak to ja –odparłam jak najszybciej. No to co chcesz z nami po-

jechać. Zmartwiłam się o rodziców , ale elf  powiedział że wrócimy  kiedy zechcę . Ubrałam się  ciepło  

czyli fioletowy sweter , grube niebieskie spodnie i ciepłe skarpetki .No to ruszamy czy nie – odparłam z 

radością . Kiedy wsiadłam na Rudolfa ten wyleciał przez okno ,zamknęłam oczy z przerażenia, a elf po-

wiedział żebym się nie bała. Otwierałam je powoli a kiedy otworzyłam to nie mogłam uwierzyć że la-

tam na reniferze to było takie piękne czułam się tak lekko i tak szybko lecieliśmy. Kiedy wylądowaliśmy 

wszystkie elfy zebrały się  na placu Świętego Mikołaja. A On sam  ucieszył się że nareszcie przyjecha-

łam, jeden z elfów który miał na imię Dzwonek odparł.-Choć ze mną Święty Mikołaj cię oczekuje. We-

szłam do środka i zauważyłam wesołego pana który bardzo lubi swoją pracę.- Witaj droga Alu cieszę 

się że wreszcie przyszłaś już nakryto do stołu choć! choć!. Kiedy zobaczyłam stół strasznie się zdziwiłam 

bo był taki długi że końca nie było widać,- siadaj Alu mamy tu różne smakołyki. Poczęstowałam się jed-

nym, a nawet dwoma ciasteczkami  które były takie pyszne że, aż ślinka cieknie. Kiedy pałaszowałam 

ciasteczka Mikołaj powiedział czy zechcę z nim porozdawać prezenty całemu światu i od razu odpowie-

działam. -Tak bardzo. Wyszliśmy z Mikołajem na plac , a sanie były już gotowe wsiadłam do nich.- Czy 

masz zapięte pasy? zapytał Święty Mikołaj -Tak jestem gotowa do startu  i ruszyliśmy w przestworza 

tak było pięknie i cudownie chciałam żeby było tak zawsze. Odwiedziliśmy  wszystkie kraje całą ziemie, 

aż nagle mi się przypomniało że muszę wrócić do mojego domu poprosiłam Mikołaja czy mnie odwie-

zie, a on z radością to zrobił. Rodzice i cała rodzina nie wiedzieli gdzie ja jestem , nagle  usłyszeli mój 

głos popatrzyli w górę i zobaczyli sanie z reniferami  i mnie w środku sań. Powiedziałam Mikołajowi 

żeby wylądował  rodzice podbiegli do sanek i przytulili się mocno myśleli że zaginęłam -Przyniosłam 

wam wszystkim prezenty!. Pożegnaliśmy Mikołaja i weszliśmy do naszego ciepłego domu przebrałam 

się, a mama zrobiła mi ciepłe kakao i potem najlepsze na koniec rozpakowywanie prezentów!. Na zaw-

sze nie zapomnę tej wspaniałej i  magicznej nocy.  

Alicja Duda klasa IVb 
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Moje spotkanie z Mikołajem 



  Dawno temu żył sobie chłopiec, który miał na imię Mikołaj. Jego rodzicami byli bar-
dzo mili ludzie, ale biedni. Raz tata podarował mu źrebaczka, którego chłopiec miał wyką-
pać w rzece. Cztery lata później ten chłopiec został księdzem i musiał zmagać się z proble-
mami. Źli ludzie podpalili katedrę oraz porwali Mikołaja i innych wierzących w Jezusa. 
Król, który tym zarządził wnet zmarł, natomiast nowy król wypuścił wszystkich na wol-
ność. I stał się cud. Mikołaj zobaczył, że katedra jest cała, bardzo się zdziwił, że na świecie 
żyją ludzie, którzy wierzą w Jezusa. Mikołaja nazwali świętym.  

Dagmara Bardel klasa IIB   

 Już od samego rana zaczęły się przygotowania do Wigilii. Mama marynowała karpia 
oraz łososia. Lena przygotowywała zastawę do stołu. Tata z Szymonem pojechali kupić su-
szone owoce na kompot. Gdy przyjechali do domu mama zaprosiła Lenę, żeby rozpakowała 
zakupy. Podczas rozpakowywania zakupów znalazła w torbie ulotkę, w której pisało: „Kup 
prezenty najbliższym już dziś, Mikołaj tego za ciebie nie zrobi”. 

Lena szybko pobiegła na górę do swojego pokoju, usiadła przed komputerem i wpi-
sała adres strony  internetowej z ulotki. Nie mogła uwierzyć własnym oczom, na stronie 
internetowej pisało, że św. Mikołaj nie istnieje i, że to rodzice podkładają prezenty pod 
choinkę. Nagle, pies Leny Puszek, wyskoczył na klawiaturę komputera i wcisnął niechcący 
pewien przycisk. Spowodowało to zmianę strony internetowej, na której pisało, że św. Mi-
kołaj, gdy tylko wzejdzie pierwsza gwiazdka  sprawdza, czy wszyscy już siedzą przy stole 
i czy może dyskretnie podłożyć prezenty. Lena miała wiec plan, że gdy pójdzie do cioci 
Kasi po sianko, skryje się za wierzbą i może wtedy zobaczy św. Mikołaja jak sprawdza, 
czy wszyscy już siedzą przy stole.  

Lenka! – wołała zniecierpliwiona mama. 
Już idę! – zawołała Lena. 
Mamo, czy św. Mikołaj istnieje? – zapytała zaciekawiona. 
No pewnie, że istnieje – odpowiedziała zaniepokojona mama. 
Przecież św. Mikołaj nie istnieje, to ściema! – krzyknął Szymon.  
Istnieje, istnieje, a teraz idź Lenko po siano do cioci Kasi – powiedziała mama. 
Dobrze mamo, tylko się ubiorę – powiedziała zachwycona Lena.  
Lena dotarła na miejsce i wzięła sianko. 
Lenko, przypadkiem nie zgubiłaś czerwono – białej broszki? – spytała ciocia. 
Nie, ale mogę ją wziąć i spytać koleżanek – odpowiedziała Lenka.  
Dobrze, weź ją – odparła ciocia Kasia. 

Lenka włożyła piękną broszkę do kieszeni i poszła. Gdy wracała do domu, przypomniała 
sobie, że miała się schować za wierzbą. Zrobiła to i za chwilę zauważyła sanie zaprzęgnięte 
w renifery, a na nich duży wór.  
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Ten jeden dzień w roku 

 
Magia Świąt 



Lenka nie mogła się powstrzymać i z ciekawości schowała się w saniach za wielkim 
workiem. Nagle do sań wsiadł Mikołaj. I w tej chwili broszka, którą wzięła od cioci 
zaczęła świecić. Św. Mikołaj zauważył to i zdziwił się, a gdy odkrył wór zobaczył 
Lenkę.  
Czy jesteś prawdziwym św. Mikołajem? – spytała podekscytowana Lena.  
Jestem najprawdziwszym św. Mikołajem – odpowiedział św. Mikołaj. - Skąd masz 

Lenko ta broszkę? 
Moja ciocia Kasia ją znalazła i mi ja dała – odpowiedziała Lena. 
To jest moja broszka, pewnie jak zaglądałem do domu, czy już wszyscy usiedli przy 

stole, ją zgubiłem – oznajmił św. Mikołaj.  
Lenko nikomu nie mów o naszym spotkaniu, bardzo cię proszę – powiedział św. Mi-

kołaj.  
Czy przeczytałaś może tą karteczkę, którą ci zostawiłem tam, gdzie zostawiłaś dla 

mnie list? – spytał św. Mikołaj? 
Nie, ale, jak wrócę do domu, to ją przeczytam – powiedziała Lena. 
Lenko, tu masz mój adres, napisz czasem coś do mnie, acha, i jeszcze jedno, powiedz 

swemu bratu, że św. Mikołaj naprawdę istnieje – powiedział św. Mikołaj.  
Tymczasem w domu mama się niecierpliwiła i miała już dzwonić do cioci Kasi, 
gdzie jest Lenka, lecz św. Mikołaj dążył na czas i sprawił, że Lenka znalazła się już 
w domu.  
Lenko no wreszcie jesteś, idź teraz popatrz przez okno czy nie ma pierwszej gwiazd-

ki – powiedziała mama.  
Dobrze mamo – odparła Lenka. 
Mamo! Mamo! Już jest – po chwili zawołała. 
No dobrze wiec siadajmy do stołu – oznajmiła mama.  

           Wszyscy zasiedli przy stole i pomodlili się. Gdy jedli pyszne, wigilijne potrawy Lena 
ukradkiem obróciła się za siebie i zobaczyła św. Mikołaja, jak podkłada prezenty 
pod choinkę. Kiedy już wszyscy zjedli, połamali się opłatkiem i złożyli sobie życze-
nia. Śpiewali też razem kolędy. Potem rozpakowali prezenty. Lenka dostała wyma-
rzoną świnkę morską i lalkę. Gdy dzieci poszły na górę pobawić się ze świnką mor-
ską, mama powiedziała do taty: - To dziwne, że każdy dostał po dwa prezenty, prze-
cież na przykład nie kupowaliśmy świnki morskiej Lence. 
To nie może być sprawka nikogo innego, tylko św. Mikołaja – powiedział tata. 
Kochanie wyjrzyj przez okno, tam leci Mikołaj i do nas macha! – ze zdziwieniem za-

wołała mama. 
Tymczasem Lenka przypomniała sobie, że miała przeczytać karteczkę, którą zostawił 
jej św. Mikołaj. Na kartce było napisane tak: „Nie zapomnij o tym, że zwierzęta o 
dwunastej w nocy mówią i zapytaj Puszka, co chciałby dostać od Mikołaja za rok?”. 
Lena spytała Puszka i nie mogła uwierzyć własnym oczom, Puszek odpowiedział jej, 
że chciałby dostać dużą gumową kość.  
Lena! Szymon! Ubierzcie się ciepło i zejdźcie na dół, zaraz idziemy na pasterkę!- za-

wołała mama.  
W kościele na pasterce było radośnie. Wszyscy śpiewali kolędy. Gdy wracali z pa-
sterki Szymon powiedział:  
Patrzcie, tam jest św. Mikołaj.  
– Przecież ty nie wierzysz w św. Mikołaja – powiedziała mama. 
Wtedy wszyscy zaczęli się śmiać, z wyjątkiem Szymona.  
 

Julia Jasek klasa V  
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Na ten dzień czekałam cały rok. Pobiegłam szybko zobaczyć pod choinkę czy już są. Ależ by-
łam rozczarowana, nie było ich. Gdzie są prezenty?.W klasie moje koleżanki też żaliły się, że nie maja 
prezentów. Zapytałam Kasi- Wiesz gdzie mieszka święty Mikołaj? Wiola powiedziała że wie , tylko to 
daleka droga. Nie miałyśmy wyjścia musiałyśmy sprawdzić co się stało , dlaczego nie ma prezentów, 
przecież byłyśmy grzeczne.  

Spotkałyśmy się w nocy o 24 00  w umówionym miejscu obok starego drewnianego domu. Wyru-
szyłyśmy pieszo przez las do krainy Mikołaja. Nie wiem jak długo szłyśmy, ale do dzisiaj na to wspo-
mnienie nogi mnie jeszcze bolą. 

Z oddali zobaczyłyśmy fabrykę świętego Mikołaja. OOO ile tu było zabawek, wymknęłyśmy się 
i pobiegłyśmy do chatki świętego Mikołaja. Święty nie był w dobrym humorze. Zdziwił się na nasz wi-
dok, ale zaprosił do pokoju. Weszłyśmy i zapytałyśmy się –Dlaczego nie dostałyśmy prezentów?. On na 
to ;Jakich prezentów?. Kasia wykrzyknęła-Przecież dzisiaj są święta. Coo? Mikołaj z wrażenia musiał 
usiąść.  
Naprawdę? Dzisiaj?.    Nikt nie dostał prezentów-odparł Mikołaj 
Wiola krzyknęła Ufff to dobrze, bo myślałam że byłyśmy niegrzeczne i dlatego nie dostałyśmy prezen-
tów. 

Mikołajowi nie poprawił się humor. Wyjaśnił nam, że jego zaufany renifer Przypominacz wziął 
sobie wolne , ponieważ urodził mu się synek i nikt mu nie przypomniał, że są święta. Kasia powiedzia-
ła, że możemy mu pomóc w rozdawaniu prezentów, ale najpierw napiszemy na niebie list o opóźnieniu 
z przeprosinami od świętego Mikołaja. Super pomysł. 

Tej nocy  ciężko pracowałyśmy z elfami, żeby wszystkie prezenty znalazły się u dzieci. I tak 
Mikołaj wszystkich obdarował zasłużonymi prezentami. 

Małgorzata Habieda klasa IVB 

Pewnego dnia z moją klasą pojechaliśmy na wycieczkę do muzeum świętego Mikołaja. Po 

przyjściu do muzeum mogliśmy zobaczyć sekrety Mikołaja, jego ubrania ,buty. Oglądaliśmy wszyscy 

zaciekawieni, Aż nagle usłyszeliśmy Ho Ho Ho. To nie był głos mojej mamy, ani cioci, które zawsze 

przebierały się za niego, to był najprawdziwszy święty Mikołaj. 

Mikołaj zapytał: Czy są  u grzeczne dzieci. Wszyscy oczywiście odpowiedzieli, że tak. Nagle 

zobaczyliśmy sanie Mikołaja wypełnione po brzegi prezentami. Mikołaj zaczął rozdawać prezenty, 

gdy przyszła moja kolej okazało się, że nic już nie zostało. Już prawie płakałam, ale Mikołaj zawołał 

mnie do siebie i powiedział, nie mam już prezentów ale możesz powiedzieć życzenia a ja je spełnię. 

Myślałam nad prezentem, takim który by mi sprawił przyjemność . I powiedziałam Mikołajowi że 

chcę żeby wszystkie dzieci na świecie były szczęśliwe. Mikołaj trochę się zasmucił i powiedział ,że 

on może tylko przez jeden dzień w roku sprawić, że dzieci będą szczęśliwe i obiecał mi że do końca 

świata będzie sprawiał dzieciom przyjemność 6 grudnia. 

 

 

Basia Habieda 
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 Spotkanie ze Świętym Mikołajem 

 
Spotkanie ze Świętym Mikołajem 
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Składniki na dwie małe foremki: 

 1 szklanka mąki pełnoziarnistej 

 1 szklanka mąki tortowej 

 1 jajo 

 1/2 szklanki oleju 

 1 szklanka mleka 

 2 łyżki miodu, najlepiej ciemnego gryczanego 

 do szklanki cukru ok. 3/4 szklanki 

 1 1/2 łyżeczki kakao 

 1 1/2 łyżeczki cynamonu 

 1 1/2 łyżeczki przyprawy do piernika 

 1/2  łyżeczki gałki 

Dodatkowo: 

 30 g mlecznej czekolady 

 30 g gorzkiej czekolady 

 3-4 łyżki mleka ok 50 ml 
żurawina, migdały i/lub posypka cukrowa do dekoracji 

 

 

 

 

 
1,5 kg mąki 
1,5 szklanki cukru 
1 margaryna 
250 g miodu 
0,5 szklanki wody 
20 g amoniaku 
1 niepełna łyżka sody 
przyprawa korzenna (ja dodaję 2 op z Prymatu) 
5 jajek 

 
Mąkę wymieszać z przyprawami i sodą. Wodę miód, margarynę i cukier zagotować zdjąć z ognia i bardzo po-
wolutku dodać amoniak. Mąkę zalać gorącą zalewą, ciągle mieszając dobrze wyrobić, gdy przestygnie dodać po 
jednym jajku ciągle wyrabiając. wystudzić ciasto, otoczyć w mące i przechowywać ok. 3 tyg. na dolnej półce w 
lodówce. 
Piec małe pierniczki lub piernik w blaszce, po czym przełożyć marmoladą i polać polewą czekoladową.   

 

Przygotowanie: 

1. Piekarnik nastawiamy na 180 stopni. Bez 

termoobiegu. Góra dół. Foremki smarujemy olejem i 

wysypujemy mąką lub bułką tartą. 

2. Składniki wrzucamy do miski i miksujemy 5 minut. 

3. Przelewamy do foremek do 3/4 wysokości. 

4. Pieczemy ok 45 minut, po 40 sprawdzamy 

patyczkiem czy są już gotowe. Wyciągamy z piekarnika 

i studzimy. Zimne dekorujemy czekoladą roztopioną z 

mlekiem, posypujemy bakaliami. 
Smacznego!! 

RAZEM 

 

 Ciasteczka 

Świąteczny piernik 
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