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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Szanowne Panie Dyrektor, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Rodzice, Uczniowie 

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy złożyć Wam życzenia 

Wesołych Świąt! Bez zmartwień, 

Z barszczem, z grzybami i karpiem, 

Z gościem, co niesie szczęście! 

Czeka nań przecież miejsce. 

Wesołych Świąt! A w Święta, 

Niech się snuje kolęda. 

I gałązki świerkowe 

Niech Wam pachną na zdrowie. 

Wesołych Świąt, a z gwiazdką – 

Pod świeczek łuną jasną, 

Życzcie sobie jak najwięcej – 

Zwykłego ludzkiego szczęścia. 

 

Samorząd Uczniowski z Opiekunami 

 

 

Karolina i Ewa z Samorządu Uczniowskiego 
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UWAGA! WAŻNA SPRAWA! 

Na pomoc Olkowi! 

#LawinaDobra 

 

 

Gdy tylko dowiedzieliśmy się, że starszy brat naszego kolegi ze szkoły potrzebuje 

bardzo drogiej operacja w USA, wszyscy w szkole zaczęli się zastanawiać, jak pomóc jego 

rodzinie w zebraniu środków. Sytuacja Olka poruszyła serca nas wszystkich. Plan działań dostał 

swoją nazwę LAWINA DOBRA.  

Zrealizowaliśmy wiele pomysłów m.in.:  

KONKURS NA PLAKAT promujący Lawinę Dobra. 

CHALLENGE ŻYCZLIWYCH - w challenge’u życzliwych można było wysłać SMS i w ten sposób 

wesprzeć oficjalną zbiórkę na stronie siepomaga.pl 

DZIEŃ PIZZY - panie z cateringu szkolnego przygotowały pyszną pizzę, którą sprzedawali 

uczniowie, a cały dochód wsparł konto Olka. 
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BIEG MIKOŁAJKOWY - zanim zaczęliśmy biegać, znaleźliśmy sponsorów, którzy opłacili każde 

przebiegnięte kółko wokół szkolnego boiska. Oczywiście pieniądze zasiliły konto zbiórki  

dla Olka. 

 

 

 

SŁODKA PRZERWA - Rada Rodziców ku wielkiej radości uczniów uruchomiła szkolny sklepik! 

Podczas przerw mogliśmy kupić przepyszne babeczki, ciasta, galaretki, pączki i wiele innych 

pysznych rzeczy. Wszystkie zebrane pieniądze zostały przeznaczone na zbiórkę.  
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LICYTACJE na FB - na których można kupić piękne rzeczy, a przede wszystkim pomóc Olkowi! 

Niektóre akcje były takie atrakcyjne, że organizatorzy postanowili je powtórzyć, a tym 

samym zwielokrotnić szansę na zebranie wystarczających środków na operację Olka. 

Mam nadzieję, że nie pominęłam żadnej inicjatywy, bo każda była tak samo ważna!!! Kolejny 

raz udowadniamy, że razem możemy wszystko!!! Wierzę, że uda się zebrać Rodzinie Olka tę 

ogromną sumę na operację, która uratuje mu życie!!! Olek jesteśmy z Tobą!!! 

Ewa Koronkiewicz, Samorząd Uczniowski 
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BIEG MIKOŁAJKOWY DLA OLKA 

#LawinaDobra 

6 grudnia w naszej szkole odbył się bieg sponsorowany w celu zebrania pieniędzy  

na operację dla Olka. Była to kolejna akcja zorganizowana przez SP 68 pod hasłem 

#LawinaDobra. Akcję zorganizowały Pani Danuta Kwiatkowska oraz Pani Beata Żarska, inni 

nauczyciele też bardzo pomogli. Od samego rana trwały przygotowania – rozwieszanie ozdób 

i plakatów, robienie gorącej czekolady, drukowanie certyfikatów i przygotowanie piosenek. 

Już o godzinie 8 rano pierwsza gromada dzieci wydeptała nasze nowe boisko, z którego 

mieliśmy okazję skorzystać. Dzieci zaskoczyła wizyta samego św. Mikołaja, który wraz z nimi 

przebiegł pierwsze kółka. W całej akcji bardzo pomogli uczniowie z klasy 8c. Chłopaki 

prowadzili rozgrzewki, motywowali dzieci do dalszego biegania oraz zajmowali się atmosferą 

poprzez dobieranie świątecznych piosenek. W tym czasie dziewczyny rozdawały gorącą 

czekoladę, cukierki oraz certyfikaty (najmłodszym również kolorowanki) dzielnym biegaczom. 

W trakcie tej wspaniałej imprezy odwiedziła nas telewizja – TVP 3 Wrocław, w celu pokazania 

naszej akcji. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy byli zachwyceni, biegali z uśmiechami  

na twarzy, a na koniec robili pamiątkowe zdjęcia i pili pyszną czekoladę      . 

Zuzia I., Kinga S. 8c 
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#Lawinadobra dla Olka 

Wszyscy w szkole się staramy  

i Olkowi pomagamy. 

 

Trzeba milion już uzbierać, 

nie ma co w słowach przebierać. 

 

Przyjacielu, sypnij groszem, 

nie bądź obojętny, proszę! 

 

Bohaterem możesz zostać, 

musisz tylko temu sprostać. 

 

Proszę, wejdź na siępomaga, 

to jest bardzo ważna sprawa. 

 

Gdy pomagasz, to ktoś może 

kiedyś również Ci pomoże. 

 

Wojtek I. 7a 
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CARITAS, czyli Miłość 

Słowo Caritas pochodzi z języka łacińskiego i oznacza Miłość, Miłowanie. W jaki sposób 

możemy ją okazać? Oczywiście przez przytulenie kogoś, uśmiech, czy nawet i całus! Ale Miłość, 

pisaną wielką literą „M”, możemy okazywać przez bycie „Z” drugim człowiekiem i „DLA” 

drugiego człowieka. W szczególnym, świątecznym miesiącu, jakim jest grudzień, chcieliśmy 

jako Szkolne Koło „Caritas” pokazać, co to oznacza. 

Co roku, 5 grudnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji  

w piątek, 3 grudnia, wolontariusze Caritasu z naszej szkoły rozdawali serduszka z sentencjami 

świętego Jana Pawła II oraz słodkim drobiazgiem. 

Tego samego dnia kilkoro uczniów z klasy 7a wraz z s. Adrianą udały się do sklepu 

Biedronka, aby wziąć udział w akcji „Tak. Pomagam. Zbiórka Żywności”. To dopiero początek 

naszej działalności w tym roku szkolnym.  

Jeśli ktoś miałby ochotę dołączyć do nas i poczuć się jak wolontariusz - serdecznie 

zapraszamy! Prosimy zgłaszać się do s. Adriany lub p. Ali Kozłowskiej.  

Pamiętajcie: dobro wraca!  

         p. Ala Kozłowska 
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CAŁY WROCŁAW CZYTA 

CZYTANIE RÓŻEWICZA PO WROCŁAWSKU 

 

W grudniu dobiega końca Rok Tadeusza Różewicza ogłoszony w związku  

z przypadającą 9 października 100 rocznicą urodzin tego wybitnego Poety. Pod opieką Pani 

Joanny Adamowskiej i Pani Barbary Sołtys wzięliśmy udział w uroczystych obchodach Roku 

Tadeusza Różewicza we Wrocławiu. 22 września razem z kolegami z naszej szkolnej gazetki 

uczestniczyliśmy w wydarzeniu „Czytanie Różewicza po wrocławsku”, które zostało 

zorganizowane przez WCDN i Uniwersytet Wrocławski w ramach akcji Cały Wrocław Czyta  

w Ogrodzie Botanicznym. Spotkanie to upamiętniało Tadeusza Różewicza – wybitnego, 

związanego z Wrocławiem twórcę, który zmarł 7 lat temu. 

Na początku spotkania odbyło się wręczenie nagród nauczycielom – zwycięzcom 

konkursu na najlepszy limeryk o Różewiczu. Następnie mieliśmy przyjemność wysłuchać 

nagrania, na którym sam Tadeusz Różewicz recytował swoje wiersze. Potem poznaliśmy 

interpretacje jego utworów w wykonaniu wszystkich chętnych uczestników spotkania.  

Po uroczystym otwarciu uczniowie rozeszli się po Ogrodzie Botanicznym, by wziąć udział  

w rozmaitych konkurencjach i zabawach. Reprezentacja naszej gazetki podzieliła się na dwie 

grupy – pierwsza poszła układać krzyżówki związane z poetą oraz Wrocławiem, natomiast 

druga udała się spróbować swoich sił w recytacji z rekwizytami. Obie grupy zostały nagrodzone 

za swoje starania: otrzymaliśmy tomiki wierszy poety oraz okolicznościowe publikacje 

związane z Rokiem Różewicza.  

Oprócz zadań, które wykonywaliśmy, było też wiele innych zabaw. Reprezentacje 

pozostałych szkół tworzyły roślinną podobiznę poety z tego, co znalazły w Ogrodzie 

Botanicznym, jeszcze inne postanowiły wyrzucić do ,,śmietnika historii” wydarzenia, które 

chcielibyśmy usunąć z naszych dziejów. Odbyły się również zabawa w ciepło-zimno oraz quiz 

wiedzy o Różewiczu. 

Po zakończeniu wydarzenia całą grupą udaliśmy się do kawiarni na terenie Ogrodu 

Botanicznego na ciepłą herbatkę i czekoladę. Wszystkim podobało się to spotkanie, było to 

ciekawe upamiętnienie wrocławskiego poety. 

 

Zuzia I., Kinga S. 8c 

 

 

A Wy co wiecie o Tadeuszu Różewiczu i naszym mieście, z którym Poeta był związany przez 

ponad czterdzieści lat? Spróbujcie rozwiązać krzyżówki, które ułożyliśmy w Ogrodzie 

Botanicznym      . Powodzenia!       
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12 
 

 
Tola i Kinga recytują wiersze Tadeusza Różewicza 

 

 
Lena i Julia, podążając za słowami Poety,  

wyrzucają na śmietnik haniebne karty naszej historii 
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Redaktorzy Gazetki Szczęśliwka wraz z Opiekunami 
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CAŁY WROCŁAW CZYTA – CIĄG DALSZY!!!       

Wyprawa do Ogrodu Botanicznego to nie jedyna akcja w ramach akcji Cały Wrocław 

Czyta, w której wzięliśmy udział. 1 października nasza społeczność szkolna po raz pierwszy 

uczestniczyła w VI Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa Na Czytanie”.  

 

Debiut naszej Szkoły w VI Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa Na Czytanie” był udany! Akcja 

powiodła się dzięki powszechnemu udziałowi całej szkolnej paczki od pierwszoklasisty pani 

Justyny (na wycieczce) do pani Natalii z administracji z ulubionym czytnikiem… 

Według danych przekazanych przez sztab organizacyjny Samorządu pod dowództwem 

pani Eli, który monitorował stopień „zaczytania”, okazało się, że 90% uczestników przyniosło 

własne książki i to było najciekawsze! Zdarzały się na giełdzie prawdziwe perełki z domowych 

bibliotek; „zabytkowe” białe kruki, najnowsze hity księgarskie czy bardzo atrakcyjnie graficznie 

wydane książki. Wszystko to można było oglądać i podczytywać po sąsiedzku i w grupach. 

Każde miejsce do czytania było dobre; w kinie 7 klasy czytały „Czarny młyn”, który później 

obejrzały w adaptacji filmowej, w gabinecie dyrektorskim królowała poważna literatura 

pedagogiczna. Na korytarzach pojawiła się „Ania z Zielonego Wzgórza”, kowboje rodem z 

Dzikiego Zachodu, a w klasach 7-8 zaistniały wiersze Różewicza za sprawą pani Joanny, autorki 

książek o poecie. Nie zabrakło też lektury w języku oryginału, jak „zameldowali” na Facebooku 

nasi Angliści o „Charlie and the Chocolate Factory”. 

W ostatniej chwili dwie Mamy przyniosły do szkoły zapomniane w domu „książki do 

czytania na przerwie”, no cóż - zaniosłam je dzieciakom do klasy… I tak powyższe zdarzenie 

potwierdza fakt, że Rodzice też uczestniczyli w tej dobrej zabawie! Do zobaczenia w przyszłym 

roku!!! 

Barbara Sołtys 
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Pożeracze książek z klas 6a i 6b       
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Książek nie czyta się bezkarnie! Nasi Czytacze z klas 6a i 6b oraz 7a dzięki miłości  

do słowa pisanego odnieśli spektakularne sukcesy w IX Ogólnopolskim Dyktandzie 

Niepodległościowym. Michał G. zwyciężył na Dolnym Śląsku i zajął drugie miejsce w Polsce!!! 

Pozostali reprezentanci SP 68 też zajęli wysokie miejsca. Zobaczcie sami       

 

 

Młodsi Mistrzowie Ortografii w Liceum nr XIV w oczekiwaniu na eliminacje międzyszkolne 
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Wąsopad 

Czy wiecie czym jest Wąsopad (z j. ang. Movember)? Jeśli nie, to najwyższy czas się 

dowiedzieć! 

Dużym problemem w dzisiejszych czasach jest to, że mężczyźni bardzo niechętnie 

chodzą do lekarza. Wszelkie statystyki wskazują, że panowie znacznie rzadziej niż kobiety 

wykonują badania okresowe. Męskie zdrowie, nawet w XXI wieku, często okazuje się tematem 

tabu. Nierzadko jest to przyczyną niezdiagnozowanych chorób. W konsekwencji dochodzi  

do poważnych powikłań, a nawet śmierci. Z tego powodu niezwykle ważne jest uświadamianie 

chłopców, że regularne badania są sprawą priorytetową. 

Wąsopad to ogólnoświatowa kampania informacyjna, której celem jest zwiększanie 

społecznej świadomości dotyczącej męskich problemów zdrowotnych. Akcja odbywa się 

cyklicznie od 2004 roku i trwa przez cały miesiąc. Symbolem kampanii są wąsy, mężczyźni 

zapuszczają je, aby zwrócić uwagę na problem. W Polsce akcja stała się popularna w latach 

2012-2013. Do kampanii przyłączyli się ludzie świata sportu oraz show biznesu, co znacząco 

przyczyniło się do jej promocji. Mimo rosnącej popularności Wąsopadu, akcja wciąż nie jest 

jeszcze wystarczająco nagłaśniana.  

Z tego powodu w naszej szkole zorganizowano kampanię edukacyjną, której zadaniem 

jest uświadamianie chłopców uczęszczających do SP 68 o konieczności przeprowadzania 

badań okresowych. Uczniowie pod opieką Pani Angeliki Jabłońskiej przygotowali plakaty 

promocyjne oraz fotobudkę i rekwizyty. Na długiej przerwie można było zrobić sobie zdjęcie  

z papierowymi wąsami przy wąsopadowym standzie. Akcja cieszyła się dużą popularnością, 

uczniowie chętnie brali udział w obchodach kampanii, przy której bardzo dobrze się bawili 

Emilia R. 7a  
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ERASMUS I CARE 

 

Cześć! Może nie wiesz, że ostatnio do naszej szkoły przyjechali goście z różnych krajów. 

Gościliśmy 5 uczniów i 3 nauczycieli z Hiszpanii, 3 uczniów i 2 nauczycieli z Estonii oraz 1 ucznia 

i 2 nauczycieli z Macedonii czyli razem aż 16 osób.  

Oprócz stacjonarnej wizyty mieliśmy spotkania na platformie Teams z reprezentantami 

innych krajów, którzy przez pandemię, niestety, nie mogli nas odwiedzić, czyli z osobami z 

Finlandii i Czech. Gospodarzami byliśmy my – polska grupa międzynarodowego projektu 

Erasmus I CARE.  

Pierwsi goście przyjechali w niedzielę, piątego grudnia, a ostatni wyjechali w sobotę 

jedenastego grudnia. Mieszali w hotelu Campanille koło Wroclavii, gdyż przez sytuację 

covidową nie mogli nocować u nas w domu. Podczas wymiany byliśmy kilka razy w szkole. 

Oprócz tego zwiedziliśmy najpiękniejsze miejsca Wrocławia. Wielokrotnie byliśmy w rynku, 

wybraliśmy się także do Hydropolis i Muzeum Etnograficznego.  

Naszymi szkolnymi opiekunami byli Pan Piotr Łak, Pani Beata Żarska i Pani Iwona 

Szyma. Nauczyciele przygotowali nam bardzo ciekawe warsztaty o ekologii, a Pani Lidia 

Woźniak pomagała na naszych spotkaniach z tłumaczeniem z języka polskiego na angielski.  

Na zakończenie odbyło się w szkole przyjęcie mikołajkowe połączone z Wigilią. 

Spotkanie to bardzo wiele nam dało. Dowiedzieliśmy się więcej o Wrocławiu, krajach 

partnerskich, nawiązaliśmy nowe znajomości i mocno poćwiczyliśmy składne wypowiadanie 

się po angielsku      . Zdjęcia naszej grupy możecie odnaleźć na Facebooku naszej szkoły, zaś 

więcej informacji o projekcie – na YouTube na kanale Icare erasmus. 

Karolina L. 7A 
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Frohe Weihnachten!    Wesołych Świąt!    Craciun Fericit! 

 

Grudzień jest drugim miesiącem naszej współpracy z uczennicami i uczniami z Colegiul 

Vasile Alecsandri w Iasi. 

Pierwsze zadanie projektowe, polegające na napisaniu w języku niemieckim tzw. 

Steckbriefów (w których uczniowie się przedstawiali) i umieszczeniu ich na platformie 

eTwinning, jest już za nami. Oto efekty naszej pracy: 
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W grudniu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie szkół 

partnerskich wykonali kartki świąteczne z życzeniami. W wykonywaniu kartek świątecznych 

brali udział uczniowie klas 7c, 7a i 8b. Kartki zostały już wysłane i mamy nadzieję, że jeszcze 

przed świętami dotrą do naszych koleżanek i kolegów z Iasi. Oprócz tego uczniowie klasy 7c 

projektowali kartki świąteczne w Canvie. Zobaczcie sami. 

Justyna Rospond-Naruszewicz 
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Przygotowania do Świąt (nie tylko) w 5c 

Święta to magiczny czas, który spędzamy z bliskimi. Niedługo uczniowie udadzą się  

do domów, aby celebrować je z rodzinami. Zanim tak się stanie, będziemy je obchodzić  

w klasie. W końcu koledzy i koleżanki ze szkolnych ławek to osoby bardzo sobie bliskie      . 

Oprócz towarzystwa, które jest najważniejsze, istotne są także prezenty, choinka oraz wigilijna 

wieczerza. Nasza klasa postanowiła zadbać o to, aby każdemu udzielił się świąteczny nastrój  

i wszyscy mogli poczuć magię tego niezwykłego czasu. Do świąt przygotowywaliśmy się  

przez dwa tygodnie! 

Pierwszym świątecznym akcentem były mikołajkowe prezenty! Na jednej z lekcji 

wychowawczych losowaliśmy imiona osób, dla których mamy przygotować upominek. Cała 

zabawa polegała na tym, że nikt nie wiedział, kogo wylosował! Dowiedzieliśmy się dopiero  

w dzień wręczania prezentów! Prezenty, oczywiście, były trafione i sprawiły nam dużo radości. 

Kolejnym elementem, za sprawą którego poczuliśmy świąteczny klimat, była klasowa 

choinka, którą przyniosła Lena. Na lekcji wychowawczej rozpakowaliśmy ją i wspólnie 

złożyliśmy. Zadanie to zajęło nam trochę czasu, ale efekt był doskonały! Wszyscy przy tym 

świetnie się bawiliśmy. Następnie przystąpiliśmy do rozpakowania bombek oraz łańcuchów, 

którymi przystroiliśmy nasze świąteczne drzewko. Kiedy choinka została ubrana, wszyscy 

poczuli magię Świąt i zaczęli robić sobie pamiątkowe zdjęcia. 

Najważniejszym z wydarzeń związanym ze Świętami jest jednak klasowa Wigilia, na 

którą czekaliśmy przez ostatnie dwa lata! Spędzenie czasu na rozmowach i wspólnym 

kolędowaniu jest czymś, czego bardzo potrzebujemy. W organizację tego wydarzenia  

z przyjemnością zaangażowała się większość uczniów. Każdy obiecał, że przyniesie ciasto, 

owoce, napoje i inne pyszności. Już nie możemy się doczekać! 

Lena F. i Marcelina W. 5c 
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OPOWIADANIA ŚWIĄTECZNE 

 

Jak prawie złapałam Świętego Mikołaja? 

 

W tamtym roku zanim przyszli goście, ustawiłam telefon, który posłużył mi jako 

kamera. Chciałam, żeby nagrywał choinkę, bo tam w Wigilię Święty Mikołaj zostawia prezenty. 

Prezenty zawsze leżą tam już 5 minut przed kolacją. Pewnie jesteście ciekawi, czy przyłapałam 

Świętego Mikołaja?  

Przed kolacją poszłam na dół się przebrać w sukienkę, w końcu chciałam wyglądać  

w ten dzień odświętnie. Zajęło mi to maksymalnie 5 minut. Podeszłam do babci, by zapytać, 

czy mogę jej w czymś pomóc. Kiedy przechodziłam obok salonu, zobaczyłam prezenty  

pod choinką. Zapytałam babci, czy ktoś jeszcze tu był, ale ona odparła, że nikogo oprócz niej  

i kota tam nie było.  

Przypomniałam sobie, że mam ustawioną kamerę i ucieszyłam się, że wszystko się 

nagrało. Postanowiłam pójść i sprawdzić nagranie. Ku mojemu zdziwieniu na filmie przez 5 

minut była widoczna choinka, potem ktoś albo coś odwróciło kamerę, było widać tylko czarny 

ekran, następnie kamera się odwróciła i było widać prezenty pod choinką! Pomyślałam sobie, 

że to o to chodzi w magii Świąt. Wesołych Świąt!!!      .  

Julia P. 5c 

 

 

 

Amelka 3b 
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Potrójna niespodzianka 

 
        Szymon 3b 

 

Cała historia zaczęła się ode mnie. Jestem Lila, mam 11 lat i nie wierzę w Świętego 

Mikołaja. A w jaki sposób te fakty przyczyniły się do mojej historii? Zacznijmy od początku. 

Święta nadchodziły, a moja rodzina (mama, tata, mój młodszy brat Krzyś i kotka Fela) 

już się do nich szykowali. Choinka była już prawie ubrana. Mimo iż Boże Narodzenie dopiero  

za miesiąc, mama już zastanawiała się, kogo tym razem zaprosić. Fela właśnie upatrzyła sobie 

najlepszą drogę na czubek choinki, a Krzyś nawet nie zwracał na drzewko uwagi. Tylko tata, 

nie licząc mnie, mówił, że do Świąt jeszcze dużo czasu. Moja mama namówiła mnie, by napisać 

list do Świętego Mikołaja. Ale ja nie wiedziałam, co pisać. 

- Dobra, poproszę o nowy telefon i tak, jak zawsze, dostanę coś innego - pomyślałam  

i zrealizowałam mój pomysł. 

Minęły 3 tygodnie, a Święta już jutro. Mama postanowiła, że przyjdą do nas babcia  

i dziadek. Feli udało się raz przewrócić choinkę, jednak ta prawie ją zgniotła, więc po raz drugi 

już nie próbowała. Ja miałam tylko jeden problem - wciąż zastanawiałam się, jak złapać 

Świętego Mikołaja, czyli moich rodziców. Mój brat wierzy w Świętego Mikołaja, ale nie ja.  

Ustawiłam mój aparat na szafie, aby choinka była dobrze widoczna. Włączyłam 

nagrywanie i czekałam. Chwilę później mama oznajmiła, że na chwilę wychodzi i zaraz wróci. 

Tata kilka minut po niej zrobił to samo. Trochę tak z moim bratem siedziałam i patrzyłam  

na choinkę, kiedy ktoś zapukał do drzwi. Szybko wstałam i je otworzyłam, jednak nie 

zobaczyłam ani mamy, ani taty. Przede mną stał Święty Mikołaj!  

- Ho, ho, ho. Czy mieszkają tutaj grzeczne dzieci? - zapytał Mikołaj znanym mi głosem. 

Wiedziałam, że to mama, ale żeby nie psuć zabawy Krzysiowi, nic nie powiedziałam. 

- Oczywiście, że mieszkają! - krzyknął mój brat. 

- A więc dobrze - powiedziała „mama-Święty Mikołaj”. 
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 Już chciała wręczyć nam prezenty, kiedy za nią stanął drugi Święty Mikołaj z delikatnie 

naderwaną brodą. Wszyscy stanęliśmy jak wryci, a ja ledwo powstrzymałam się przed 

wybuchem śmiechu. Jednak wciąż nic nie powiedziałam. Myślałam, że w tamtej chwili Krzyś  

w końcu zrozumiał, że przed nim nie ma Świętego Mikołaja, a tym bardziej dwóch. Ale on 

myślał, że to para Świętych Mikołajów - pan Święty Mikołaj i pani Mikołajowa. Nikt nie zdążył 

nic powiedzieć, bo przyszedł trzeci Mikołaj. Nie wiem, co wtedy pomyślał sobie Krzyś, ale ja 

ryknęłam śmiechem i żeby nie palnąć niczego głupiego poszłam do salonu. Wszyscy po jakimś 

czasie do mnie dołączyli, a trzej Mikołajowie zostawili pod choinką prezenty. Mama i tata zdjęli 

kostiumy i zaczęli się śmiać. Jednak jeden Mikołaj został w przebraniu. 

- No dawaj, dziadku, zdejmij ten kostium - powiedziałam, ale mama powiedziała mi, że 

dziadkowie jeszcze nie przyjechali. Wszyscy popatrzyliśmy na Świętego Mikołaja. To było 

niemożliwe! 

Eliza S. 5c 

Spotkanie z Mikołajem 

Czy wierzycie w Świętego Mikołaja? Jeśli nie, to koniecznie przeczytajcie nasze trzy 

historie o spotkaniu z nim. Jesteśmy pewne, że od razu uwierzycie. 

Pewnej mikołajkowej nocy smacznie spałam. Nagle, nie wiedzieć czemu, przebudziłam 

się. Było ciemno, niespodziewanie usłyszałam zaskakujące dźwięki, odgłosy przypominały 

jedzenie i picie. Pomyślałam, że ktoś zjada pierniczki, które zrobiłam dla Świętego Mikołaja. 

Byłam pewna, że nie jest to ani mama, ani tata, ani tym bardziej siostra. Czyżby naprawdę 

przyszedł do nas Święty Mikołaj?! Byłam podekscytowana, nie wiedziałam, co o tym myśleć, 

czy to wszystko dzieje się naprawdę? A może to tylko sen?! Następnego ranka zobaczyłam 

prezenty na biurku. Teraz jestem przekonana, kogo słyszałam w nocy. Od tego momentu 

wierzę w Mikołaja jeszcze mocniej i wy też powinniście. 

Marcelina W. 5c 

 

Emilia M. 3b 
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W środku grudniowej nocy obudziły mnie odgłosy kroków. Zaniepokojona pobiegłam 

do rodziców. Okazało się, że śpią, a więc to nie oni chodzili po mieszkaniu. Zmartwiłam się, 

ponieważ pomyślałam, że włamał się złodziej. Przerażona obudziłam rodziców  

i opowiedziałam im o swoich obawach. Oni jednak odparli, że musiałam się przesłyszeć  

i poprosili, żebym wróciła do łóżka. Pamiętając o tym, co słyszałam, położyłam się  

z niemałym niepokojem. Zaraz po przebudzeniu zobaczyłam prezenty i od razu domyśliłam się, 

kto chodził po domu zeszłej nocy... 

Maja M. 5c 

 

 

          Ola P. 3b 

 

Nadchodził świt. Obudziłam się i wyjrzałam przez okno z nadzieją, że uda mi się 

pooglądać gwiazdy. Przez okno można było dostrzec piękny krajobraz. Drzewa przystrojone 

były puszystym śniegiem, w oddali widać było dużego bałwana, którego minionego dnia 

ulepiły dzieci. Na jednej z gałęzi siedziała sowa, wyglądała bardzo mądrze. Oczywiście były też 

gwiazdy, a tej nocy wyglądały szczególnie pięknie. Nagle stało się coś niesamowitego!  

W blasku księżyca zobaczyłam sanie, które leciały po niebie. Spojrzałam szybko na choinkę. 

Leżał pod nią wielki stos prezentów.  

Lena F. 5c 
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          Aleks 3b 

 

L.L. 3b 
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Polecamy! 

„Kwiat kalafiora” 

Ostatnio przeczytałam książkę pt. „Kwiat kalafiora”. Jej autorką jest Małgorzata 

Musierowicz. Akcja rozgrywa się na Jeżycach w Poznaniu. Utwór opowiada o perypetiach 

rodziny Borejko. Głównymi bohaterami są Gabriela, Ida, Patrycja, Ignacy i Melania Borejko.  

Gabrysia jest opiekuńcza, zabawna, miła, kochana. Opisać ją można jako rosłą  

i dorodną siedemnastoletnią sportsmenkę, która nie jest fanatyczką elegancji. Bohaterka ma 

blond włosy, długie nogi, szerokie i stanowcze brwi, inteligentne brązowe oczy, rumianą, 

myślącą i dość silnie piegowatą twarz. Zazwyczaj ubiera się w wytarte dżinsy ,,Odra”, burą 

kurtkę i nieokreślonego koloru beret filcowy, wciśnięty byle jak na krzywo przyciętą blond 

czuprynę.  

Ida ma czternaście lat, jest chuda, rudowłosa i odziana w za duże palto odziedziczone 

po starszej siostrze – Gabrieli. Chciałaby być brunetką, ponieważ mogłaby malować usta  

na wiśniowo.  

Natalia mawia o sobie, że jest pomarańczową blondynką i jest to trafne określenie, jej 

włosy są dokładnie koloru marchewki.  

Najmłodsza, Patrycja, jest zasadniczo podobna do barokowego aniołka z różowego 

alabastru. Zgodnie z tą wizją wokół pulchnej buzi ma wijące się, złote loczki.  

Tata dziewczynek – Ignacy Borejko – jest filologiem klasycznym i bibliotekoznawcą.  

To łagodny, spokojny człowiek, zapalony miłośnik książek. Cechuje go erudycja, często 

posługuje się zwrotami łacińskimi. Zwykle zatopiony w filozoficznych rozważaniach, stanowi 

wzór dla wszystkich członków rodziny. 

Mama – Melania Borejko – jest z wykształcenia ekonomistką, na co dzień zajmuje się 

korektami dla wydawnictw. Pisze książki, na podstawie jej utworów dwie sztuki wystawiono 

w teatrze. Jest filigranowa i bardzo szczupła. Ma czterdzieści lat, ale wygląda na więcej, gdyż 

jej twarz nosi ślady wszystkich kłopotów, których nie dopuściła do głębin świadomości.  

W opisywanej książce największe wrażenie zrobiła na mnie sytuacja, gdy Pyziak tańczył 

walca z Gabrysią w Sylwestra i znienacka ją pocałował. Kiedy wyobraziłam sobie ten moment, 

bardzo się cieszyłam i zarazem byłam zdumiona. Inną ciekawą sytuacją był moment, w którym 

Robrojek wybiegł z przyjęcia razem z Gabrysią i chciał jej pomóc, gdy mama pojechała  

do szpitala. 

Ta książka uczy, że gdy dzieje się jakieś niebezpieczeństwo w rodzinie, warto być 

wsparciem dla drugiej osoby.  

Czytając ten utwór, troszeczkę denerwowałam się tym, co wydarzy się w następnym 

rozdziale. Zachowanie Robrojka naprawdę mnie zaskoczyło, nie spodziewałam się takiego 

zwrotu akcji. Książka spodobała mi się od razu, gdy zaczęłam czytać pierwsze strony. Była 

bardzo ciekawa. Na pewno mogę ją dodać do listy moich ulubionych. 

Maja P. 7a 
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Z cyklu  

I LEKTURA SZKOLNA MOŻE BYĆ INSPIRUJĄCA 
 

W zimowym czasie zachęcamy Was do przeczytania „Opowieści z Narnii”. 

 

 

 

Julia P. 6b 
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Julia P. 6b 

 

Maksymilian B. 6b 
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Maksymilian B. 6b 

 

Kasia P. 6a 
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Kasia P. 6b 

 

 

 

Sara T. 6a 
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Emila J. 6a 

 

 

Na długi, zimowy wieczór - oprócz ciekawych książek - polecamy świąteczną krzyżówkę, 

którą przygotował dla Was Paweł B. z 6a.  

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt!!!       
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Anastazja Z. 3b     Emilia M. 3b 

 

L.L. 3b 

 


