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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI 
  

Tym razem spotykamy się w przepięknej, chłodnej 

porze roku – zimie. W tym numerze „Uczniaka” 

zamierzamy pokazać Wam zimę widzianą oczami dzieci, 

rozpoczynając od ich świątecznych marzeń i licznych 

wyobrażeń Mikołajów, poprzez ważne zaproszenie do wspólnego pomagania, 

kończąc na noworocznych postanowieniach i karnawale i feriach.  

Ponieważ Boże Narodzenie to czas wolny, proponujemy wiele ciekawych 

tekstów świątecznych. To opowieści, które stworzyli nasi koledzy i koleżanki. 

Wzruszające, a czasem zabawne. Różne, jak różni są nasi Czytelnicy, czyli 

Wy… Na pewno warte przeczytania. Polecamy je z całych sił. Święta, dzięki 

nim zostaną z nami na dłużej.  

 Wszystkim Czytelnikom życzymy miłej lektury. 

    Redakcja „Uczniaka” 

 

 

Drodzy Czytelnicy 

„Uczniaka”! 

 

Składamy Wam 

najserdeczniejsze życzenia  

wiary w Mikołaja i czar 

Nowego Roku, 

zdrowia, radości i sukcesów. 

Życzymy wielu 

fantastycznych chwil z rodziną 

 i przyjaciółmi,  

żeby szczęście i miłość zawsze Wam towarzyszyły,  

uśmiech nie znikał z Waszych twarzy,  

a marzenia się spełniały. 
 

Redakcja „Uczniaka”  
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12 stycznia 2020 r. – 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

BRZEŹNO POMAGA! 
W tym dniu spotykamy się w sali OSP i wspieramy akcję Jurka Owsiaka. 

Wszystkich mieszkańców naszej miejscowości i okolic zapraszamy  

do wspólnej zabawy w szczytnym celu. 

 

Okres bożonarodzeniowy sprawia,  że więcej i chętniej myślimy o innych. 

Pomagają w tym organizacje i stowarzyszenia. Również nasza szkoła 

uczestniczy w akcjach mających na celu pomoc innym. Od lat bierzemy udział 

w „Górze Grosza”, a także gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.  

W tym roku nasza szkoła wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie 

po raz pierwszy organizuje z tej okazji własną „miniimprezę”. Występy naszych 

koleżanek  i kolegów spowodują, że 12 stycznia myślą wrócimy do Bożego 

Narodzenia. W sali OSP pojawią się również goście z Kostrzyńskiego Klubu 

Karate „Shotokan Kruk” oraz zaprzyjaźnieni strażacy z OSP Brzeźno, którzy 

uatrakcyjnią niedzielne popołudnie. Dzięki paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 

w Brzeźnie będzie też możliwość wzięcia udziału w licytacji na rzecz WOŚP  - 

u. Nie zabraknie też kawy i cista, które przygotowują wspólnie panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Siedleczku.  

Najważniejszy będzie jednak tego dnia szczytny cel i pomoc. Datki  

do puszek na WOŚP będą zbierać nasi wolontariusze, którymi w tym roku: Maja 

Balcerek z kl. VI, Antonina Graczyk i Honorata Szulc z kl. VII oraz Sebastian 

Puszkarek i Martyna Obarska – z kl. VIII.  

Zapraszamy do wspólnego pomagania!  
Honorata Szulc 

  



UCZNIAK 

Grudzień 2019 r. Styczeń 2020 r.      Strona 4 / 20 

 

Świąteczne opowieści…. pisane i rysowane  

    
 Grudzień zawsze sprzyja różnorakim wypowiedziom o tematyce 

bożonarodzeniowej. Nie inaczej było i w tym roku. Nasze koleżanki i koledzy 

nie zawiedli. Przed nami pokaźna dawka ciekawych tekstów, wspaniałych 

rysunków oraz oryginalnych projektów kartek świątecznych.  

Zachęcamy do poświęcenia kilku chwil na lekturę, podziwiając 

jednocześnie prace plastyczne, które znajdują się w całym numerze „Uczniaka”. 

Autorom gratulujemy pomysłowości i talentu! 

 

 

Z pamiętnika choinki 
 

 Otworzyłam oczy i zobaczyłam dwóch mężczyzn. 

Byli wysocy i szczupli. Na głowach mieli grube, włochate 

czapy zasłaniające oczy. Próbowałam przypomnieć sobie 

cokolwiek z mojego życia, ale pamiętałam tylko mamę, 

której postać utkwiła w mojej pamięci. Była bardzo wysoka 

i miała na sobie sukienkę w pięknym odcieniu emeraldu. 

Niestety, gdy miałam zaledwie dwa miesiące, zabrali ją 

jacyś niscy mężczyźni, którzy zaczęli rozrąbywać jej pień, 

po czym wynieśli ją za ogrodzenie i umieścili w dziwnej maszynie, przez którą 

owinięta została w białą, pajęczą nić! Jedyne, co zdążyła mi powiedzieć, to:  

Nie martw się o mnie, dziecko. Pojadę teraz gdzieś, gdzie będzie mi znacznie 

lepiej, niż tutaj. Nie rozumiałam, o co mogło jej wtedy chodzić... O jakim 

lepszym miejscu mówiła? Miałam się już wkrótce dowiedzieć... 

    - Hej, ty! - usłyszałam za sobą głos, który wyrwał mnie z tych myśli - jesteś 

świerkiem serbskim, prawda? 

    - Umm... Tak, zgadza się - odpowiedziałam – masz rację. 

    - Hmm... Coś mi się w tobie nie podoba - powiedział głos za mną - Jesteś zbyt 

drobna jak na świerk! 

    - To z pewnością wada genetyczna. No cóż... nie każdy może być taki piękny 

i okazały jak ja! - dodał ktoś inny. 

 Już teraz wiedziałam, że była to sosna. Faktycznie. Była piękna, duża 

i miała mnóstwo zielonych i gęstych igieł. Wyglądała naprawdę elegancko. A ja, 

mimo że miałam już półtora roku, wciąż nie byłam wielkim okazem. Przez ten 

cały czas musiałam znosić "zaczepki" innych świątecznych drzew. 

Rys. Ignaś Banasiak 
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 Pewnego razu podeszły do mnie dwie osoby, chłopak i dziewczyna. Ona 

miała blond włosy i zielone oczy, a on ciemne, krótkie włosy oraz niebieskie 

oczy. Mimo, że nie byłam najpiękniejszym i największym drzewem, spojrzeli na 

mnie i uśmiechnęli się. 

     - Weźmy tę choinkę, Natanie - powiedziała dziewczyna, po czym dodała - 

jest urocza. 

    -  Nie będzie za mała? Nasza klasa jest duża - odpowiedział. 

    -  Ta jest idealna! - krzyknęła. 

    -  Dobrze, skoro tak mówisz... Poprosimy o to drzewko, sir - odparł chłopak, 

zwracając się do sprzedawcy. 

 Nagle stało się niekomfortowo. Czułam, jak grunt pod moim pniem 

podnosi się. Zostałam wykopana wraz z korzeniami  

i włożona do wielkiej donicy. Jechałam w samochodzie, "siedząc" 

pomiędzy tylnym siedzeniem a bagażnikiem. Ta pozycja nie była 

zbyt wygodna, na szczęście podróż nie trwała długo. 

 Nagle poczułam, jak ktoś mnie podnosi. Był to silny 

mężczyzna. Weszliśmy po schodach, a on położył mnie na ziemi.  

    - Czy to miejsce wam odpowiada? - spytał. 

    - Tak, myślę, że tu będzie idealnie. Dziękujemy – 

odparł chłopak. 

    Mężczyzna wyszedł, a dziewczyna wyciągnęła kartonowe pudełko, w którym 

znajdowały się szklane... bombki... Tak! Widziałam je już kiedyś, gdy pewna 

miła staruszka rozkładała swój stragan na pobliskim targowisku. Po chwili 

poczułam łaskotanie - tak, para zawieszała je na mnie. To było przyjemne 

uczucie.  

    Nadszedł dzień 20 grudnia - wtedy odbywało się... wigilijne spotkanie 

klasowe. Widziałam uśmiechy na twarzach ludzi. Zauważyłam, że to ja 

sprawiam im wielką radość. Czułam, że ktoś jest szczęśliwy z powodu mojej 

obecności. To było niesamowite.  

    Nagle wszyscy wstali i zaczęli sprzątać talerzyki i sztućce. Czułam, że 

spotkanie dobiega końca. Ale, co ze mną?  

    Po raz kolejny ujrzałam mężczyznę, który wcześniej zaniósł mnie do sali. 

Znów siedziałam w tym samym miejscu co wcześniej. Zasnęłam... 

     Gdy się obudziłam, zobaczyłam, że jestem w ogrodzie. Jestem... wkopana  

w ziemię. Wtedy zobaczyłam dziewczynę, która mnie kupiła. Uśmiechnęła się  

i podziękowała mi za wywołanie uśmiechu na twarzy jej kolegów i nauczycieli, 

po czym dodała, że teraz zamieszkam w jej ogrodzie. Byłam szczęśliwa.  

Martyna Obarska 

Projekt:. Adam Hedzielski 
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Tajemnicza ręka Mikołaja 
 

Pewnego zimowego wieczoru tuż przed Wigilią, 

Jane, jak co roku, oglądała filmy z poprzednich świąt. 

Nagle w jednym z nich zauważyła czyjąś rękę, 

wkładającą coś pod choinkę. Zdziwiona obejrzała ten 

fragment jeszcze trzy razy, aby być pewną, że jej się nie 

przewidziało, ale dłoń była prawdziwa. 

-Will! - zawołała - Will! Chodź, zobacz, co 

znalazłam! 

  -Idę! - powiedział chłopak i podszedł do dziewczynki. 

-Święty Mikołaj istnieje!- oznajmiła Jane i włączyła bratu fragment filmu. 

-To była ciocia Kate - powiedział Will. 

-Ale to było rok temu! Ciocia była w Brazylii!- krzyknęła. 

-Jesteś pewna?- zapytał chłopak. 

-Tak!- odparła i wyszła z salonu. Brat pobiegł za nią. 

-Mam pomysł. W Wigilię po południu, kiedy mama pojedzie do pracy, 

zastawimy pułapkę i włączymy kamerę - powiedział i poszedł w stronę swojego 

pokoju. - A teraz lepiej idź już spać. 

Wreszcie nadeszło wigilijne popołudnie. Mamy od dwudziestu minut nie 

było już w domu. 

- Jane! Jane! Chodź!- zawołał Will. 

- Już? Biegnę. Tylko musimy zrobić to szybko!- krzyknęła dziewczynka  

i pobiegła do salonu. Will pognał do piwnicy po sznurek, starą grzechotkę 

i kamerę. Pułapka składała się ze sznurka oplecionego wokół mebli  

i doczepionego do grzechotki wiszącej na haczyku. Żeby nagrać Mikołaja, 

dzieci zamontowały kamerę. Jane i Will położyli się w pokoju obok i czekali 

jakieś dwie godziny, po czym oboje 

zasnęli. Nagle grzechotka zadzwoniła 

i dzieci obudziły się. Wyszły z pokoju. 

-To on! Tam jest święty Mikołaj! 

- wrzasnęła dziewczynka.  

Przy kominie stał wysoki 

mężczyzna w czerwonym ubraniu  

z workiem prezentów, ale kiedy tylko 

usłyszał jakieś podejrzane odgłosy, 

które pochodziły z kąta pokoju, zaraz uciekł przez komin. 

Projekt: Antonina Graczyk 

Projekt: Justyna Gorbeczka 
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-Jest na dachu! Zakładaj kurtkę!- powiedział Will i sam w ułamku 

sekundy również dobiegł  

do przedpokoju. Oboje ubrali się 

i wyszli na zewnątrz. Tam 

zobaczyli wielkie sanie, które 

powoli leciały nad ich głowami. 

- Chcę zobaczyć to z bliska! 

-powiedziała dziewczynka, 

wspięła się na lampę i wskoczyła 

do sań. 

- Co ty robisz?!?- krzyknął 

Will. 

- Taka okazja może się nie powtórzyć! - odpowiedziała siostra, a chłopak 

wskoczył do sań razem z nią. Po chwili coś zatrzęsło saniami. Will wyjrzał  

z tylnego miejsca i zobaczył świętego Mikołaja. 

- Zimno mi- szepnęła bratu do ucha Jane. - Czy Mikołaj nie ma jakiegoś 

koca?- zapytała i od razu otrzymała odpowiedź. 

- Nie wiem, ale coś wymyślę.- powiedział chłopiec, nie zwracając uwagi 

na to, co zamierza zrobić jego siostra. Dziewczynka dotknęła niczego nie 

spodziewającego się Mikołaja, a ten przestraszył się tak bardzo, że musiał 

zahamować. 

- Co wy tu robicie, dzieciaki?- zapytał starzec w czerwonym płaszczu. 

- No bo ja cię widziałam… A potem widziałam sanie… I do nich 

wskoczyłam – odparła zawstydzona 

Jane. 

- Trzeba was odwieźć  

do domu. Gdzie mieszkacie? - spytał 

Mikołaj. 

-Na Harley Street – 

odpowiedział Will i polecieli  

do domu. 

Kiedy dzieci dotarły już na 

miejsce, przysięgły sobie,  

że o swojej przygodzie nie powiedzą 

nawet mamie. Wiedziały też,  

że nigdy o niej nie zapomną. 

Judyta Ciesielka 

  

 Projekt: Patrycja Balcerek 

Rys. Marysia Kozubska-Antunes 
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Najgorsze Boże Narodzenie  
 

 W tym roku, zresztą jak zawsze, 

przygotowywaliśmy się do Bożego Narodzenia. Jak 

zawsze pojechaliśmy też po zakupy świąteczne,  

po prezenty, jedzenie i inne takie rzeczy związane  

z Bożym Narodzeniem. Mama zgodnie z tradycją 

przygotowała dwanaście potraw. Ja i moje rodzeństwo 

ubraliśmy choinkę i przyozdobiliśmy dom od 

wewnątrz. Tata powiesił ozdoby na dachu budynku 

i postawił w ogrodzie błyszczące renifery.  

 Byliśmy gotowi na święta i przyjazd rodziny. Ale stało się coś 

nieoczekiwanego, nie  przyjechał do nas żaden z zaproszonych gości. Bardzo się 

tym zmartwiliśmy. Mogło stać się coś złego – pomyśleliśmy. Czekaliśmy tak  

w niepewności, martwiąc się przez całe popołudnie. Nadal nikt nie przyjeżdżał. 

Stwierdziliśmy, że zjemy kolację w swoim gronie. Tak właśnie zrobiliśmy,  

a potem rozpakowaliśmy prezenty. Zapytałam mamę czy wie o czymś 

niepokojącym.  

- Wiesz co się z nimi wszystkimi stało? 

- Nie kochanie, nie wiem - odpowiedziała mama. 

- Może utknęli w korku? - zapytał tata. 

- Niemożliwe, o korkach powiedzieliby w telewizji, a nawet w radiu - 

zaprzeczyła mama. 

- Nie wiem, co się mogło stać, nie odbierają telefonu - powiedział tata. 

 Zapadła cisza. Wszyscy stwierdziliśmy, że zostawimy ten niepokojący 

temat i zajmiemy się sobą. Po dwudziestej trzeciej pojechaliśmy na pasterkę.  

W drodze powrotnej zaczęliśmy się źle czuć. Nagle…usłyszałam wielki huk. 

 Obudziliśmy się w szpitalu. Lekarz powiedział, że mieliśmy dużo 

szczęścia, że przeżyliśmy poważny wypadek. Powiedział też, że mama miała 

trochę mniej szczęścia. Miała złamaną nogę. Tacie, mnie i mojemu  rodzeństwu  

nic się nie stało, mieliśmy tylko kilka siniaków, stłuczeń i tyle.  

 Lekarz powiedział, że mama ma się oszczędzać. Następnego dnia 

wróciliśmy wszyscy do domu. Zgodnie z zaleceniami lekarza, mama 

odpoczywała, a my nadal zastanawialiśmy się, co się właściwie stało i gdzie  

byli Ci wszyscy goście.  

 Mama wróciła do zdrowia, ale nadal nic się nie wyjaśniło.  Z powodu tej 

niewyjaśnionej sytuacji i tego wypadku tegoroczne święta były takie okropne! 

Najgorsze Święta Bożego Narodzenia w moim życiu. I jednocześnie najbardziej 

tajemnicze.          Nicole Kubacha   

Projekt: Emilia Nowicka 
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W Krainie Świętego Mikołaja 

 
 Wszystko zaczęło się na Biegunie Południowym 

około XV wieku w Krainie Świętego Mikołaja. Był to 

okrutny dyktator nie zważający na cierpienie 

poddanych, czyli elfów. Dzięki świątecznej magii 

mógł tworzyć różne surowce, z których następnie 

wykorzystywał do produkcji zabawek lub słodyczy. 

Jego na początku dobre uczynki z czasem dla tysięcy 

elfów przerodziły się jednak w koszmar. 

 Najlepszy elf Mikołaja, Maksym, który miał dość cierpienia swoich 

przyjaciół i krewnych, postanowił coś z tym zrobić. Najpierw poszedł do szefa  

i powiedział mu, że wszyscy mają dość jego tyranii, tego, że są batożeni 

korbaczami za zbyt wolną pracę, że ich zapłata to tylko parę ciastek i mleko 

renifera. Mikołaj nie odpowiedział mu, tylko kazał go ukarać. Po tym 

wydarzeniu Maksym zaplanował zamach stanu. 

 13 września w fabryce Mikołaja rozpoczął się strajk. Mikołaj wściekł się 

i kazał wysłać swoją pingwinią gwardię, by opanowała sytuację. Sam natomiast 

został w pałacu. I na to czekał Maksym. Gdy Mikołaj dysponował jedynie 

minimalną obstawą, oddział arabskich najemników wszedł do zamku, biorąc  

do niewoli jego i jego podwładnych. Mikołaj nie miał wyboru. Podpisał więc 

konstytucję, która dawała elfom liczne prawa obywatelskie, a jemu zostawiała 

tytuł władcy i gwarantowała godne życie.  

 I taki stan rzeczy utrzymuje się do dziś. Elfy są zadowolone i najedzone. 

Mikołaj zatrzymał bogactwa i dalej czasem roznosi prezenty, ale tylko 

najgrzeczniejszym, bo rynek 

przejęły Chiny. Kraina Świętego 

Mikołaja rozwinęła się niebywale. 

Powstały tutaj firmy prywatne, 

muzea, biblioteki i galerie. 

I najważniejsze - średnia długość 

życia mieszkańców Krainy 

Świętego Mikołaja wzrosła  

z dwudziestu pięciu  

do osiemdziesięciu lat. 

Karol Jędrzejewski 

Projekt: Dorota Lawrenz 

Rys. Weronika Ciesielka 
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Świąteczna wysypka  

 
 Święta Bożego Narodzenia to piękny czas miłości, 

przebaczania oraz refleksji. Bywa, że jest to jedyna okazja  

w roku, aby podczas wigilijnej kolacji spotkać się 

z najbliższymi.  Także my na wigilijnej kolacji zawsze gościmy 

całą rodzinę. Składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem 

i rozpakowujemy prezenty. Myślałam, że w tym roku będzie tak 

samo, ale pomyliłam się. 

 W Wigilię wstałam wcześnie rano, ponieważ  

czekałam na ten dzień cały rok i nie zamierzałam go zmarnować. Spojrzałam 

przez okno, a tam cudowna, zimowa pogoda. 

 - Ale pięknie! - krzyknęłam z radością. 

Nagle do mojego pokoju weszła mama i powiedziała: 

 - Ciszej! Za chwilę obudzisz tatę. 

 - Dobrze, już będę cicho. Ciebie zdążyłam już obudzić. Przepraszam. 

 - To nie Ty mnie obudziłaś, tylko twój brat. Zadzwonił do mnie  

i powiedział, że ma dla Ciebie niespodziankę. 

 - Niespodzianka?! Dla mnie?! 

 - Tak, ale nie chciał mi powiedzieć jaką. Stwierdził, że zobaczysz po 

wigilijnej kolacji - odparła mama - A teraz chodź mi pomóc. 

 Kiedy mama powiedziała mi o niespodziance, byłam jeszcze szczęśliwsza 

i jeszcze bardziej nie mogłam doczekać się wieczoru. 

 Trwały przygotowania do Wigilii. Prawie wszystko było już gotowe. 

Wystarczyło tylko nakryć do stołu i czekać na gości. Wreszcie przyjechali, 

bardzo się ucieszyłam, mając nadzieję, że to mój brat z żoną. Kiedy otworzyłam 

drzwi, okazało się, że przyjechała babcia z dziadkiem i ciocia Karolina, która 

trzymała pluszowego misia. 

 - Wesołych Świąt! - wykrzyknęli. 

 - Wesołych Świąt! - odpowiedziałam radośnie. 

 - To dla Ciebie kochana - odparła ciocia, wręczając mi misia. 

 - Dziękuję! - odpowiedziałam i przytuliłam ją. 

 Po chwili ktoś zapukał do drzwi. Szybko podbiegłam do okna 

i zobaczyłam, że to mój brat. Zaczęłam skakać z radości i szybko udałam się  

do drzwi. Kiedy je otworzyłam, do domu wbiegł śliczny, malutki, brązowy 

piesek, a zanim wszedł Marcel z Eweliną. 

 - O, to twój prezent! - powiedział brat, wskazując na pieska. 

Wskoczyłam mu w ramiona, krzycząc: 

Rys. Weronika Ciesielka 

Projekt: Paulina Jaśkowiak 
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 - Dziękuję! Jesteś najlepszym bratem na świecie! Lepszego prezentu nie 

mogłam sobie wymarzyć! 

 Po chwili podeszłam do szalonego pieska i przytuliłam go. Nagle 

zaczęłam kichać, a po chwili na mojej skórze pojawiła się wysypka.  

 - Kinia, co się dzieje? - mama podeszła do mnie i powiedziała do mojego 

taty, że pojedzie ze mą do szpitala. 

 W szpitalu, po badaniach lekarskich, lekarz powiedział, że mam alergię  

na sierść psa, jednak w tym przypadku możliwe jest posiadanie czworonożnego 

przyjaciela. Okazało się, że muszę przestrzegać kilku zasad. Bardzo się 

ucieszyłam, że nie rozstanę się z moim nowym przyjacielem, jednak musiałam 

zostać jeszcze kilka dni w szpitalu, na wypadek, gdyby mój stan się pogorszył. 

 W tym roku święta spędziłam inaczej niż zawsze, ale nie byłam z tego 

powodu smutna, ponieważ w domu czekał mój wymarzony prezent. 

Kinga Jaśkowiak 

 

Z życia reniferów 

 
 Na północy Laponii mieszkał Święty Mikołaj z elfami i reniferami. Elfy 

codziennie pracowały nad prezentami, gdyż do Świąt Bożego Narodzenia 

zostało parę dni. Renifery, czyli między innymi: Fircyk, Kometek, Pyszałek, 

Profesorek, Tancerz, Rudolf Czerwononosy oraz ten najszybszy – Błyskawica, 

od miesiąca codziennie rano trenowały swoją wytrwałość i szybkość. 

 Tuż przed świętami renifery przyszły jak codziennie na trening. Pojawili 

się wszyscy oprócz Błyskawicy. Fircyk i  Kometek myśleli, że tamten śpi, więc 

poszli go obudzić. Okazało się, że Błyskawicy nie ma w stajni. Zdziwieni 

wybiegli na zewnątrz z krzykiem 

 Wszyscy zaczęli szukać najszybszego renifera, ponieważ bez niego nie 

udałoby się dostarczyć prezentów wszystkim dzieciom. Po kilku godzinach 

jeden z elfów znalazł ślady kopyt renifera. Wszyscy wraz z Mikołajem 

postanowili iść po śladach. Dotarli do opuszczonej szopy w głębi lasu, gdzie 

uwięziony był Błyskawica. Opowiedział on Mikołajowi historię, jak został 

porwany. 

 Złodzieje chcieli okup, ale Mikołaj z reniferami pokrzyżował im plany. 

Wszyscy byli szczęśliwi, że odnaleźli przyjaciela. Uratowany Błyskawica wraz 

z wybawcami udał się do domu, aby przygotować się do dostarczania paczek 

dzieciom.  

 Ta przygoda nie mogła przecież zniszczyć świąt, na które wszyscy 

czekają. 

Agata Pleszewa 
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Magiczne Krupówki 
 

 Święta  Bożego Narodzenia zazwyczaj spędzam 

w domu ze swoją rodziną. W tym roku tata podarował całej 

rodzinie bilety na wyjazd do wioski Świętego Mikołaja. 

Byliśmy bardzo zadowoleni. Wyjazd zaplanowany był na 24 

grudnia. 

 Tego dnia obudziliśmy się o szóstej rano, aby o ósmej 

być już na miejscu zbiórki. Mama zabrała piżamy, 

szczoteczki do zębów i grube kurtki. Wiedziała,  

że w Laponii panuje niska temperatura. Franek i ja 

spakowaliśmy zabawki, tata w tym czasie przygotowywał 

śniadanie. Nagle zadzwonił telefon. Odebrał tata. 

 - Dzień dobry, biuro podróży informuje, że wyjazd 

do wioski św. Mikołaja zostaje przełożony na 19 stycznia – oznajmił głos  

w słuchawce. 

 - Dzień dobry. Bardzo mi przykro. W takim razie proszę skreślić nas 

z listy uczestników  - odpowiedział tata. 

 - Dobrze. Przepraszam bardzo. Do widzenia – powiedziała kobieta. 

 - Do widzenia – powiedział zasmucony tata. 

 Słysząc to, byłam załamana, ale wiedziałam, że tata coś wymyśli. 

Postanowiłam, że nie będę mówić o tym ani mamie, ani Frankowi. Tata 

oznajmił mi, że wybierzemy się do Zakopanego. Wyjechaliśmy planowo o 7:30. 

Podczas podróży mama domyśliła się, że nie jedziemy na lotnisko i zapytała: 

 - To nie jest droga na lotnisko. Czy ktoś może mi wyjaśnić, co się dzieje? 

  - Niespodzianka! – powiedział tata. 

 Gdy minęliśmy Kraków, Franek zaczął szukać w internecie miejsc, które 

moglibyśmy odwiedzić. Wyszukał wiele miejscowości, ale nie znalazł  

Zakopanego. 

 Po długiej podróży dotarliśmy do celu. Na ulicach było bardzo kolorowo. 

Drogi pokrywał śnieg. Wybraliśmy się na Kasprowy Wierch, aby pojeździć  

na nartach. Następnie, zmęczeni, poszliśmy do restauracji, aby zjeść kolację,  

a później wróciliśmy do hotelu. Kolejne dni spędziliśmy równie przyjemnie. 

 Przyznam, spodziewałam się Wigilii w innym kraju, ale uważam,  

że te święta były doskonałe. Krupówki, na których panowała świąteczna 

atmosfera, dostarczyły mi niezapomnianych wrażeń. To było idealne Boże 

Narodzenie.         Antonina  Graczyk 

Projekt: Ewelina Ossowska 
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Świąteczny cud 
 

 Nela z rodzicami mieszkała w niewielkim domku 

na  obrzeżach miasta. Miała dwie młodsze siostry, które 

kochała ponad życie, mimo że czasami potrafiły ją  

nieźle zdenerwować. Ona sama miała dziesięć lat i była 

bardzo dojrzała  jak na swój wiek. 

 Rodzinny spokój zburzył wypadek, któremu uległ 

tata. Pracując na dachu, upadł na ziemię i złamał 

kręgosłup. Stan jego zdrowia był ciężki, a uszkodzenia,  

jakich doznał, wymagały kosztownej operacji. Na domiar złego rodzina straciła 

źródło dochodów. 

 Zbliżały się Święta  Bożego Narodzenia, a Neli pękało serce, zarówno  

z powodu taty, jak i na widok płaczącej ukradkiem mamy. Dziewczynka zdała 

sobie sprawę, że te święta będą wyglądały inaczej niż do tej pory. Ze łzami  

w oczach wspomniała radosne chwile z ubiegłego roku i przyrzekła sobie,  

że musi znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji. 

 Jedyna rzecz, która przyszła jej do głowy, to list do Świętego Mikołaja. 

Poprosiła w nim o zdrowie dla taty, o jedzenie i choćby drobne upominki 

dla młodszych sióstr. Wrzuciła list do skrzynki i z nadzieją wróciła do domu. 

 Nadszedł dzień Wigilii. Nela wstała wyjątkowo wcześnie i wyjrzała przez 

okno. Na zewnątrz było jak w bajce, wszystko przykrył puszysty śnieg. 

Dziewczynka weszła do pokoju gościnnego i z niedowierzaniem przecierała 

oczy. Na środku domu stała pięknie przystrojona choinka, a pod nią kolorowe 

pudła z prezentami. Na kanapie w towarzystwie starszego pana siedziała mama 

i wesoło rozmawiała.           

 Okazało się, że to wszystko zasługa Neli, a dokładnie listu, który zamiast 

trafić do adresata, został znaleziony koło skrzynki przez pana Tomasza. Tego 

starszego pana bardzo wzruszyła historia 

Neli i jej rodziny, dlatego postanowił im 

pomóc. Zakupił  wszystkie potrzebne rzeczy 

oraz obiecał, że zorganizuje zbiórkę  

pieniędzy na operację taty. Serce Neli 

przepełniło się radością i zrozumiała,  

że te święta są naprawdę inne, pełne magii. 

Zrozumiała, że warto mieć nadzieję 

i marzenia.     Nadia Migacz 

Projekt: Honorata Szulc 

Rys. Paulina Jaśkowiak 
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Pluszowy miś – prezent uniwersalny 
 

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy wszyscy czytelnicy „Uczniaka”  

z pewnością dostają mnóstwo prezentów. Na pewno wielu naszych 

najmłodszych kolegów i koleżanek pod choinką znajduje też maskotki 

i przytulanki. Wśród nich z całą pewnością można spotkać pluszowe misie, 

jedne z najpewniejszych i najsympatyczniejszych świątecznych prezentów. 

Ponieważ pluszowe misie mają już grubo ponad sto lat, a niedawno obchodziły 

swoje święto (25 listopada, Dzień Pluszowego Misia), poprosiliśmy naszych 

najmłodszych kolegów, żeby opowiedzieli nam o swoich ulubieńcach. 

 

 

 

 . 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mój ulubiony miś ma na imię 

Pimpek. Jest biało-niebieski. 

Bardzo go lubię. 
Wojtek, kl.1 

Dominik jest moim ulubionym misiem. 

Jest czarno-biały i malutki. Lubię go 

dlatego, że jest moim najlepszym 

przyjacielem. 
Szymek, kl. 1 

Mój ulubiony miś jest brązowy 

i ma czarny nosek. Uwielbiam  

z nim spać. 
Ewelinka, kl.1 

 

Moim ulubionym misiem jest Łatek. Ma tak 

na imię, ponieważ jest biały i ma czarne łatki. 

Jest duży. Kocham go, bo jest moją 

przytulanką. Mam go od sześciu lat.  
Julka, kl. 1 

Mój ulubiony misiek to Sówka. Jest 

szara i nie za duża. Lubię się z nią 

bawić. Sówka jest moją przytulanką. 
Dominik, kl.1 
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Ewelinka, oddział przedszkolny  

Bartek to mój miś-przyjaciel. Jest duży 

i czarno-biały. Śpi ze mną w łóżku. Gdy 

jest mi smutno, przytulam się do niego. 
Marcel, kl.1 

 

Mam dwa misie, które kocham. Mają na 

imię Nietoperek i Tedi. Nietoperz jest szary 

i ma fioletowe oczy. Mam go krótko, bo 

tylko tydzień, ale już zdążyłem go polubić. 

Tedi jest żółty i ma brązową muszkę. Jest 

bardzo duży. Lubię z nimi spać.  
Michałek, kl. 1 

Mój misiek ma na imię Godzilla. Jego imię 

brzmi strasznie, ale dla mnie jest najlepszym 

przyjacielem. Jest czarny i bardzo duży. 

Towarzyszy mi, gdy śpię. 
Alanek, kl.1 

 

 

Pawełek to mój ulubiony miś. 

Jest brązowy i malutki. Bardzo 

go lubię. 
Antek, oddział przedszkolny 

 

Mój ulubiony misiu ma na 

imię Puchatek. Jest duży 

i żółty. Puchatek jest moją 

przytulanką. Lubię się nim 

opiekować.  
Adaś, oddział przedszkolny 

 

Mój ulubiony miś jest żółto-

zielony. Jest mały. Bardzo 

lubię się bawić się nim  

w przedszkolu. 
Ewelinka, oddział przedszkolny 

Mój ulubiony miś jest duży  

i biały. Lubię się z nim bawić. 

Śpię z nim i jest on moją 

przytulanką. 
Dorotka, oddział przedszkolny 

 

 

Moim ulubionym misiem jest 

Nietoperz. Jest on koloru 

czarnego. Uwielbiam się z nim 

bawić. 
Agatka, oddział przedszkolny 

 

Zuzia jest moją przytulanką. 

Jest biała i malutka. Lubię  

z nią spać. 
Martynka, oddział przedszkolny 

Antonina Graczyk 
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Wielka zabawa, czyli karnawał 
 

 Karnawał to okres zimowych bali i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej  

w dniu święta Trzech  Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową, która 

daje początek oczekiwaniu na Wielkanoc. 

 Nazwa „karnawał” pochodzi od włoskiego słowa „carnevale”, które 

znaczy „karnawał, zapusty”, ale także „okres zabaw” czy – przenośnie – 

„błazeństwo, błazenadę”.  

 

Karnawał na świecie 
 Najbardziej widowiskowe karnawały odbywają się w Rio de Janeiro, 

w Wenecji oraz na Wyspach Kanaryjskich i w Niemczech. Największym po 

karnawale w Rio pod względem liczby odwiedzających go turystów jest Notting 

Hill Carnival w Londynie. Co roku w ciągu dwóch dni przyciąga ponad 1,5 mln 

turystów. 

 

 Karnawał w Londynie 

 Karnawał Notting Hill – coroczny festiwal trwający dwa dni (niedziela 

i poniedziałek, tzw. Bank Holiday Monday) w sierpniu w dzielnicy  Notting 

Hill. Począwszy od 1959 roku impreza odbywała się w styczniu, 

w 1965 przeniesiono ją na obecny termin. 

 Festiwal zapoczątkowali imigranci z Karaibów, 

gdzie karnawałowa tradycja jest bardzo silna. Lokalne 

społeczności marzyły o stworzeniu święta, które zjednoczyłoby 

karaibskich mieszkańców z dzielnicy Notting Hill. Pod koniec lat 

50.  Afroamerykanie byli narażeni na ciągłe naciski społeczne. 

Spotykali się w klubach północnego Londynu, w których mogli się 

bawić swobodnie. Z biegiem czasu karaibskie społeczności zaczęły dzielić się 

swoją kulturą z milionem ludzi z całego świata. Współczesny karnawał rozciąga 

się na długości 5 kilometrów. W paradzie biorą udział przebrane 

w kostiumy zespoły tańczące w rytm muzyki. 

 

 Karnawał w Wenecji 

 Nie wszyscy wiedzą, że Wenecja słynie nie tylko  

z kanałów i szalenie romantycznej atmosfery, ale również 

z karnawału. Tak, tak - wenecki karnawał to wydarzenie, 

które naprawdę warto zobaczyć. To barwne widowisko, pełne 
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śmiechu, zabawy i radości, każdego roku przyciąga do Wenecji turystów nie 

tylko z całych Włoch, ale z całego świata. Oficjalnie karnawał w Wenecji 

(Carnevale di Venezia) trwa kilka do kilkunastu dni - do okolic Wielkiego 

Postu. 

 Głównym miejscem, w którym odbywają się karnawałowe wydarzenia – 

pokazy artystyczne czy konkursy - jest plac św. Marka. To właśnie tutaj,  

na wielkiej scenie, zwanej największą salą balową Europy można spotkać 

najwięcej osób przebranych w bogato zdobione stroje z poprzednich epok. 

Niezbędnym elementem każdej kreacji jest oczywiście wenecka maska. Drugim 

miejscem, w którym możecie liczyć na karnawałowe atrakcje jest Piazzetta San 

Marco, czyli placyk położony obok placu nazwanego imieniem tego samego 

świętego. 

 

 Karnawał w Rio de Janeiro  

 W bardziej egzotycznej Brazylii karnawał 

jest największym świętem ludowym, obchodzonym 

na cztery dni przed Popielcem. Tak jak u nas, 

również tam, wyznacza początek Wielkiego Postu.  

 Brazylijski karnawał charakteryzują bloki karnawałowe, czyli grupy, 

które maszerują ulicami brazylijskich miast. Początkowo były one nazywane 

blokami brudasów i tworzyły je lokalne społeczności w ubogich dzielnicach.  

W 1889 r. policja po raz pierwszy zezwoliła na przemarsz ok. dwudziestu 

bloków.  

Obecnie podczas karnawału  

w ulicznych blokach bawią się miliony ludzi. 

W 2004 roku karnawał w Rio został wpisany 

do Księgi Rekordów Guinnessa jako 

największy na świecie. W 2014 roku  

na ulicach Rio bawiło się 5 mln osób, z 

czego prawie milion stanowili turyści. 

 Karnawał uliczny zaczyna się przed 

oficjalną datą rozpoczęcia karnawału  

na Sambodromie, pierwsze bloki wychodzą 

na ulice już w drugiej połowie stycznia. 

Liczba bloków zmienia się systematycznie,  

z roku na rok jest ich coraz więcej.   

 

Antonina Graczyk  
Rys. Julia Juchacz 
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„Uczniak” na ferie 

Niebawem będziemy cieszyć się 

zimowymi feriami. Nie wszyscy jednak może 

wiedzą, że w starożytnym Rzymie określenie 

to oznaczało dni odpoczynku poświęcone 

obrzędom religijnym na cześć któregoś  

z bóstw. My podczas ferii staramy się 

aktywnie spędzić czas. Pamiętamy jednak  

o bezpieczeństwie.  

Jak bezpiecznie spędzić ferie?  Kilka 

rad „Uczniaka” 

 Wychodząc bawić się na świeże 

powietrze, dostosuj ubranie do warunków 

pogodowych tak, aby nadmiernie 

nie wychłodzić swojego organizmu. W okresie zimowym podczas długich 

zabaw i spacerów należy zaopatrzyć się w ciepły napój (najlepiej 

przechowywany w termosie). 

 Na zabawy na śniegu, takie jak: zjazdy na sankach, nartach oraz jazda  

na łyżwach, wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od ulic, skrzyżowań 

i innych ciągów komunikacyjnych. 

 Przebywając w pobliżu jezdni pamiętaj, że w okresie zimowym droga 

hamowania pojazdów ulega 

znacznemu wydłużeniu. Ponadto 

w tym okresie widoczność na drodze 

jest ograniczona, co powoduje 

wydłużenie czasu reakcji na 

zagrożenie na drodze. 

 Zanim rozpoczniesz zjazdy z górki 

sprawdź trasę zjazdu, usuń z niej 

wszelkie przedmioty mogące 

stworzyć zagrożenie, np.: kamienie, 

gałęzie. 

 Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie należy 

przechodzić przed zjeżdżającymi po torze (w poprzek toru). 
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 Przed przystąpieniem do zjazdu z górki należy sprawdzić stan techniczny sań 

lub innych przedmiotów do tego służących. 

 Nie ślizgaj się na nawierzchniach służących do komunikacji ogólnej, tj.: 

chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia 

stanowi ryzyko złamań kończyn dla osób korzystających z tych ciągów 

komunikacyjnych. 

 Unikaj zabaw oraz przebywania w miejscach, z których zwisają sople lodu, 

ponieważ stanowią one duże zagrożenie dla Twojego życia i zdrowia. 

Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, stanowią również sople 

zwisające z balkonów i dachów. Jeśli je zauważysz, powiadom osobę 

dorosłą, która podejmie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. 

 Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż reakcja kierowcy na takie 

zachowanie może spowodować do powstania wypadku drogowego lub 

kolizji.  

 Nie rzucaj w inne osoby śnieżkami z ubitego śniegu, kawałkami lodu lub 

śnieżkami z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to 

do obrażeń ciała. 

 Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, sanki należy 

połączyć w sposób bezpieczny, grubą, wytrzymałą liną, tak, aby nie 

odczepiły się podczas jazdy. 

 Nigdy nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż skutki takiego zachowania 

mogą okazać się tragiczne. 

 Zawsze informuj rodziców/opiekunów, gdzie i z kim będziesz przebywał.  

 Pamiętaj, że zimą 

szybko robi się ciemno - 

używaj elementów 

odblaskowych na odzieży 

zewnętrznej. 

 Najbezpieczniej 

jest bawić się pod opieką 

dorosłych opiekunów. 

Dobrej i bezpiecznej 

zabawy! 

 

Zebrała: Antonina Graczyk 

Fotografie: Honorata Szulc 
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Nowy Rok – nowe postanowienia 
  

 Początek roku to czas podejmowania nowych inicjatyw i przedsięwzięć. 

To czas, gdy myślimy o tym, co chcielibyśmy zmienić, poprawić, wprowadzić. 

Również nasi Czytelnicy mają swoje plany i postanowienia. Wszystkim 

życzymy, by udało się wcielić je w życie! Poniżej niektóre z nich. 
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 Nauczę się jeździć na wrotkach. 

 

 Będę krócej spać w dniach wolnych od zajęć szkolnych. 

 

 Będę słuchać rodziców. 

 

 Postaram się być grzecznym.  

 

 Postaram się być bardziej odpowiedzialna.  

 

 Będę wypełniać swoje obowiązki domowe.  

 

 Postaram się być milszym dla innych. 

 

 Chciałabym nauczyć się jeździć na łyżwach.  

 

 Nauczę się szyć ubranka dla mojego kotka. 

 

 Chcę więcej czasu poświęcać czynnościom, które sprawiają mi przyjemność.  

 

 Ograniczę używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. 

 

 Będę się więcej uczyć. 

 

 Poznam trochę język hiszpański. 

 

 Chciałbym więcej czasu poświęcać na treningi jazdy na mojej hulajnodze. 

 

Rys. Marcel Grześkowiak

 

Rys. Ewelina Lawrenz 


