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Grudzień   2021                                                                 NR 8 

          

 

 

Po raz ostatni witamy w Starym  2021 Roku. 

Zapraszamy do czytania najnowszego numeru gazetki! 

 

 

W tym numerze: 

  

 Czwórkowe listy do Świętego Mikołaja. 

 Mikołajki w Żyrardowie. 

        Świąteczne Życzenia. 

        Mikołaj Rej – patron naszej szkoły. 

        Felietony – ukochana zabawka      
z   dzieciństwa. 
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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. 

                                                   Cyprian Kamil Norwid 

                 

 
Kochany Święty Mikołaju!  
Mam na imię Inka. W tamtym roku przyniosłeś mi piękne prezenty. 

Bardzo za nie dziękuję! Ale mam jeszcze nieco inne marzenia. Bardzo 

bym chciała, aby zwierzęta ze schronisk znalazły nowy dom. Spraw, 

aby miały wielki wybieg, przytulne budy oraz opiekę weterynarza. 

Poprosiłabym Cię też o zdrowie dla moich bliskich i mały upominek 

dla mnie w postaci kamizelki jeździeckiej w kolorze niebieskim :) Ps. 

Pozdrawiam Ciebie oraz całą Twoją ekipę. Inka 

 

 

 

Drogi Mikołaju! 

Jestem Kuba, mam 11 lat. Czekałem na Ciebie caaaaały rok. Pomyślałem, 

że po rozwiezieniu prezentów będziesz głodny, dlatego przygotowałem 

dla Ciebie trochę słodkości. Mam nadzieję, że choinka Ci się spodoba.           

W tym roku starałem się pomagać Rodzicom i Dziadkom. Bardzo bym Cię 

prosił o następujące prezenty: piłkę do nogi, książkę o wędkarstwie, 

budzik snajpera, bluzę z kapturem i jeśli wystarczy miejsca w worku, to 

mogą być jakieś słodycze. 

Życzę Ci spokojnej podróży i Wesołych świąt Bożego Narodzenia. 

Pozdrawiam Twoją załogę.;) 

Kuba Boguszewicz 
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 Kochany Święty Mikołaju!  

Okres nadchodzących świąt Bożego Narodzenia jest dla wielu osób 

bardzo smutny, w szczególności dla dzieci. Dużo osób żyje w biedzie. 

Brakuje im pieniędzy i jedzenia, mimo tego, że organizujemy dla nich 

wiele zbiórek. Często marzą o ciepłej herbacie, czasami nawet o 

miejscu, gdzie mogą usiąść przy kominku i poczytać ulubioną 

książkę. Mam do Ciebie wielką prośbę, bardzo pragnę, aby  w Twoim 

wielkim czerwonym worku znalazło się miejsce na symboliczne, 

chociaż małe prezenty dla dzieci oraz osób potrzebujących. 

Widziałam, że w pracy pomagają Ci elfy i renifery, więc może 

spełnisz moje marzenie? Prezenty na pewno umiliłyby im ten 

świąteczny czas.   Wesołych świąt Bożego Narodzenia! 

Twoja ulubienica  - Zosia. 

 
 

Kochany Mikołaju! 
Mój list w tym roku na pewno Cię zaskoczy. Prezenty od Ciebie dostaję 
już prawie 12 lat. Zawsze myślałam o sobie. Tym razem proszę Cię o to, 
żebyś pomógł ciężko pracującym lekarzom, pielęgniarkom, 
pielęgniarzom, naukowcom, którzy codziennie walczą o nasze życie        
i zdrowie. Myślę, że mógłbyś   podarować Im niezbędne narzędzia do 
pracy, aby mogli skuteczniej walczyć z chorobami.  Proszę też, byś 
uszczęśliwił każdego człowieka i zwierzę na świecie. Każdy zasługuje na 
szczęście. Wierzę, że Ci się to uda! Udanych świąt Bożego Narodzenia 
życzy Aurelia. 
 
Ps W moim  domu przy kominku przygotowałam dla Ciebie i Twoich 
pomocników własnoręcznie wykonane ciasteczka. 
 
                                                                                 Aurelia Andrychowicz 
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Kochany Mikołaju! 
 
W tym roku starałam się być pomocna. 
Pomagałam rodzicom w sprzątaniu, dobrze się uczyłam i przez cały rok 
czekałam na tę chwilę, kiedy cała rodzina razem w wigilię usiądzie do 
stołu, zjemy kolację i porozmawiamy. A potem rozdamy prezenty, 
będziemy się świetnie bawić i zapanuje miła atmosfera. Co roku razem        
z moimi kuzynami śpiewamy kolędy, lepimy bałwana oraz gramy                      
w planszówki.  Bardzo chciałabym, abyś w tym roku również nas odwiedził      
i sprawił, żeby te święta były jeszcze bardziej magiczne niż poprzednie. 
 
        Julia Przyborowska 
Drogi Mikołaju! 
Mam na imię Marek. Co roku otrzymuję od Ciebie wspaniałe prezenty. 
Bardzo się z nich cieszę i serdecznie dziękuję. Jednak w tym roku moja 
prośba jest zupełnie inna. Proszę Cię o to, a wiem, że posiadasz wielką 
moc, aby pandemia Covid-19 wreszcie się skończyła! Ludzie przestaliby  
przez nią cierpieć, umierać, moglibyśmy normalnie chodzić do szkoły      
i spotykać się z kolegami po zajęciach. 
                                                                                                                                                 
Twój wielki fan         Marek Miecz      
                                                                                                                                            
 
Ps. Pod kominkiem znajdziesz przygotowane przeze mnie cynamonowe 
ciasteczka i mleko. 
 

Drogi św. Mikołaju! 

Mam na imię Mateusz, chodzę do klasy 4 c. Zawsze prosiłem o prezenty dla 

siebie, ale zauważyłem, że wokół nas są osoby bardziej potrzebujące. Chciałbym 

Cię prosić o pomoc osobom bezdomnym, chorym dzieciom, które walczą z ciężkimi 

chorobami... Może spytaj wspaniałe elfy o to, czy spakują przepiękne prezenty do 

wielkich kolorowych pudeł. Poproś pracowite renifery, żeby jak najszybciej 

dotarły do osób potrzebujących. Właściwie ja o nic w tym roku nie proszę, bo 

wiem, że trzeba pomóc innym. Świetnie byłoby podarować im zabawki, książki. 

Na pewno ucieszą się z prezentów. A Tobie, św. Mikołaju życzę radości                   

z rozdawania niespodzianek. 

                                                                                Mateusz Ulewicz 
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Drogi św. Mikołaju! 

W tym roku nie chcę dostać żadnych prezentów.   

Chciałbym, aby skończyła się pandemia, 

żeby wszyscy mieli co jeść. Pragnę, aby wszyscy spotkali 

się z rodziną i byli szczęśliwi. To byłoby wspaniałe, ponieważ przedmioty 

nie są najważniejsze, tylko to, aby w święta być z najbliższymi. 

Byłoby cudownie, gdybyś spełnił moje prośby. 

Pozdrawiam Franek 

 

      Franciszek Wodzyński 

 

                                             DROGI MIKOŁAJU!  

 

 

Piszę ten list do Ciebie, abyś  

spełnił moje marzenia. Marzę  

o tym, żeby nie było już epidemii, 

żeby na ziemi panował pokój, nie było  

głodu ani żadnych wojen. Nie było też  

terrorystów,ani wielkich wypadków.  

 

 

                                                          Wiem też, że dużo osób w czas  

                                                          Bożego Narodzenia cierpi na  

                                                          ciężkie choroby bardzo proszę, żeby  

                                                          wyzdrowiały i miały przyjemne święta.  

                                                          Oraz, żeby dzieci z domu dziecka też  

                                                          mogły dostać wymarzony prezent.  

                                                          Dziękuje Ci też za prezenty z tamtego roku.  

 

Maja Zielińska 
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Drogi Mikołaju!  

Piszę ten list do ciebie, żebyś spełnił moje marzenia. Chciałabym, żeby na Ziemi 

panował pokój, nie było głodu, żeby każde dziecko miało prawo 

do nauki. Pragnęłabym, żeby zniknęło kłusownictwo, a lasy tropikalne 

nie płonęły. Najbardziej chciałabym, żeby COVID się skończył! Chcę być także 

lepszym człowiekiem.  Bardzo się ucieszę, jeżeli to się spełni.   

Pozdrawiam Cię serdecznie. 

Małgosia  

 

Małgorzata Jodłowska 

                        

 
Drogi Mikołaju, 
Mam nadzieję, że będziesz mógł spełnić moje życzenie. Chciałbym Cię 
prosić tylko o jedną rzecz: żeby skończył się ten chaos z pandemią, bo 
wszędzie trzeba nosić maski, które są nieprzyjemne. Cały czas na ziemi 
umierają setki ludzi i cierpi przez to wiele osób. 
 
                                                         Pozdrawiam Hubert Puta                        

 

 

 

 

Adres Świętego Mikołaja:  

Santa Claus 

Santa Claus Main Post Office 

FI-96930 Arctic Circle 

FINLAN 
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Mikołajki w Żyrardowie 
                        

                 Dnia 5 grudnia 2021 o godzinie 16.00 rozpoczęły się mikołajki na 

Placu Jana Pawła II. Zaczęły się koncertem z kolędami. Obok znajdował się 

namiot z piernikami i gorącą czekoladą – była przepyszna. Chwilę potem 

przyjechał Mikołaj z prezentami i przygotowanymi różnymi konkursami             

z nagrodami. Przed rozdaniem prezentów przedstawiciele Rady Miasta, zastępca 

Prezydenta miasta, Święty Mikołaj wraz z widownią odliczali czas do zapalenia 

lampek na wielkiej choince. Pomocnica Mikołaja zaśpiewała piosenkę 

wprowadzającą do zabaw konkursowych. 

               Wybrano parę osób na scenę, które złożyły życzenia świąteczne 

Mikołajowi. Zaproszono również na scenę dzieci ,które tańczyły do różnych 

piosenek. Inne zaproszone osoby miały powiedzieć wierszyk albo zaśpiewać 

fragment  wybranej świątecznej piosenki. Wszyscy dostali upominki, którymi 

były słodycze. Wystawiono  bardzo ładne ozdoby świetlne oraz namioty,           

w których można było kupić balony, zabawki, a nawet watę cukrową. Na koniec 

na placu można było spotkać szczudlarzy przebranych ze elfa oraz anioła. 

                Zabawa trwała do godziny 18.00. Było zabawnie i przyjemnie, ozdoby 

świetlne dodawały klimatu, jednak mimo darmowej gorącej czekolady 

zmarzłyśmy nieźle!  Za rok również się wybierzemy! 

Anastazja Kłosińska i Oliwia Wolniewicz kl. 7b 
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!!!Rozwiązanie zagadki poprzedniego numeru!!! 

Poprawna odpowiedź to utwór E. E. Schmitta „Oskar i pani Róża”. 

Postać to Róża – wolontariuszka. 

Za poprawne rozwiązanie zagadki nagrodę otrzymują Maja Dymecka kl. 8a, 

Natalia Michalak kl. 8a, Szymon Paciorkowski kl. 8c 

 

 

 

 

 

 

 

6 grudnia obchodziliśmy  Święto Patrona Szkoły – czyli popularne mikołajki. 

Oto wiersz napisany z tej okazji. 

 

Nasza szkoła 

W naszej szkole zawsze dużo się dzieje, 

Nigdy nudą nie wieje. 

Wielkiego mamy patrona, 

Bardzo ważna to persona. 

Mikołaja Reja wszyscy znają, 

To dzięki niemu Polacy swój język mają. 

Bardzo dużo apeli mamy, 

Na różne wycieczki wyruszamy. 

Wiele rzeczy już umiemy, swą wiedzę pokazujemy. 

 

 

Dominika Kosmatka klasa 5b 
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Po przeczytaniu felietonu Umberto Eco „Jak 

cudownie było bawić się pluszowym misiem…” 

uczniowie klasy 7 b wspominali swoje ulubione 

zabawki z wczesnego dzieciństwa. 

 

Po przeczytaniu felietonu Umberta Eco “Jak cudownie było bawić się pluszowym misiem” 

przypomniał mi się mój pluszowy miś o imieniu Michał. Dostałam go        w wieku dwóch lat. 

Był on moją ulubioną zabawką. Gdy się czułam źle, on przy mnie był, a gdy byłam szczęśliwa 

on nadal był obok mnie. Jak wychodziłam, zawsze z nim. Ten miś był dla mnie bardzo ważny. 

Wiążą się z nim wspaniałe wspomnienia. Do tej pory mam go w domu. Uważam, że zabawki 

teraz tak szybko się nie psują, jak kiedyś, ale mój pluszak przetrwał do tej pory, tylko wyblakł. 

Teraz też, gdy jestem smutna, wyciągam go i przytulam. 

Anastazja Kłosińska 7B 

Po przeczytaniu felietonu Umberto Eco pt. "Jakże cudownie było bawić się pluszowym 

misiem" przypomniałam sobie o swojej dawnej maskotce z wczesnego dzieciństwa. Był to 

mały pluszowy miś którego nazwałam Kremówką, ponieważ miał on kolor kremowy. 

Uwielbiałam się nim bawić, zabierałam go ze sobą wszędzie, na każdy spacer, wakacje itd. 

Dostałam go na moje pierwsze urodziny od babci, jednak nie zachował się on u mnie na 

długo, bo gdy pewnego dnia byłam z rodzicami na spacerze, wypadł mi z ręki, a o jego 

zaginięciu zorientowałam się po powrocie do domu. Miałam wtedy około 5 lat i strasznie za 

nim płakałam - podobno ponad tydzień. Oczywiście miałam potem mnóstwo innych zabawek, 

ale żadnej nie uwielbiałam tak jak tej. W dzisiejszych czasach jest bardzo duży wybór 

zabawek, wszystko można znaleźć w Internecie i kupić, mimo to nie wszystko jest wytrzymałe i 

dobrej jakości. Jednak nadal możemy kupić pluszaki i zabawki, które będą nam towarzyszyć 

przez całe dzieciństwo, a nawet i później. 

Oliwia Wolniewicz 

Po przeczytaniu felietonu Umberto Eco pt. „Jak cudownie było bawić się pluszowym misiem” 

przypomniały mi się moje ulubione zabawki z wczesnego dzieciństwa - były to trzy pluszowe 

kotki. Pierwszy był rudy i miał białe paski, nazywał się Puszek. Drugi zaś był biały w rude 

plamy ,nazywał się Rudy. Trzeci był biały i miał czarne plamki - był to Czarny. Dostałam je 

od cioci wieku 3-4 lat. Bardzo długo zabierałam je ze sobą wszędzie: na wakacje, w podróż, 

do kuzynów, a nawet towarzyszyły mi podczas snu. Nie pamiętam dokładnie, jak się nimi 

bawiłam, ale przypominam sobie kilka szczegółów. Gdy rodzice budowali mi namiot z koców i 

krzeseł, przyrządzałam tam jedzenie z folii aluminiowej dla moich pluszowych kotów. 

Oczywiście do mojego namiotu zabierałam też mnóstwo innych pluszaków i robiłam tam 

,,moje małe królestwo zabawek’’. 
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A co do trwałości zabawek… Uważam, że jest to prawdą ,że w dzisiejszych czasach zabawki 

są tańsze i szybciej się psują. Kiedyś zabawki były trudniej dostępne, 

droższe i bardziej wytrzymałe. Myślę jednak, że jest możliwość, aby dzieci mogły poświęcić 

dzieciństwo jednej zabawce, gdy o nią dbają. 

Laura Chlebda 

Felieton Umberto Eco „Jak dobrze było bawić się pluszowym misiem’’ przypomniał mi 

ulubioną zabawkę wczesnego dzieciństwa. Moja ulubioną zabawką z dzieciństwa również był 

miś. Dostałam go z okazji Świąt Bożego Narodzenia od cioci. Miś był moim ulubionym 

pluszakiem oraz przyjacielem. Zawsze mogłam się do niego przytulić. Był brązowego koloru, 

z białymi łapkami. Uszy misia były niewielkie, brązowe tak, jak reszta futra. Oczy miał małe, 

czarne, lekko zasłonięte futerkiem. Nos również malutki, czarny pokryty drobnym meszkiem. 

Brzuszek, jak u misiów dość grubiutki. Zabierałam go dosłownie wszędzie do parku, do 

sklepu. Bez niego nie mogłam się nigdzie ruszyć. Woziłam go w wózku na spacery. Gdy po raz 

pierwszy poszłam do szkoły, wtedy znalazłam nowe koleżanki i kolegów, ale miś był zawsze na 

pierwszym miejscu. Po tylu latach zabawy był zniszczony i zabrudzony, ale mama wyprała go 

i znowu był czysty. Czasami jeszcze się z nim bawię i lubię się do niego przytulać. 

W dzisiejszych czasach mamy do wyboru bardzo dużo różnego rodzaju zabawek. Jedne są 

trwałe i można się nimi bawić przez wiele lat, inne zaś są jednorazowego użytku. Zależy to od 

ceny i dbałości o daną rzecz. 

Oliwia Świątek 

Felieton Umberto Eco ,,Jak dobrze było bawić się pluszowym misiem,, przypomniał mi 

zabawkę z wczesnego dzieciństwa. Był to resorek. Pamiętam, że jak byłem mały, nadałem mu 

dosyć śmieszne imię. Brzmiało ono „Nóż” 

Nóż był najlepszym samochodem w mojej kolekcji. Wygrywał każde zawody. Był również 

mistrzem świata. Niestety, niedawno mi się zgubił, ale wciąż mam nadzieję, że go odnajdę. 

Pewnego razu wziąłem go na dwór i zacząłem się nim bawić na trawie. Niefortunnie wypadł 

mi z rąk. Bardzo długo go szukałem, ale go nie odnalazłem. Jak się później okazało, rok po 

tym incydencie, bawiąc się w małym basenie, znalazłem go. Byłem bardzo zadowolony. Nóż 

po tak długiej przerwie od treningów i zawodów ,wciąż był najlepszy i pokonywał wszystkich 

rywali, którzy stanęli na jego drodze. Zdarzały się konkursy, w których nie prezentował 

najwyższej dyspozycji i znajdował się nawet poza 1 dziesiątką. Ta zabawka naprawdę jest 

przeze mnie obdarzona sentymentem i uważam, że byłaby świetną pamiątką po moim 

dzieciństwie. Naprawdę szkoda tej zguby. 

Radosław Staniak 
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Z opłatkiem - Kajetan 

Kraszewski 

Ojców to naszych obyczaj prastary, 

Polskiego kraju maluje dostatek, 

Symbol braterstwa, miłości i wiary; 

Święty opłatek. 

Dawniej po dworach chadzali kwestarze - 

Przy nich katechizm powtarzały dziatki, 

I z Bożym słowem przynosili w darze 

Białe opłatki. 

Lecz świat dzisiejszy, który w nic nie wierzy, 

Co nie jest złotem, bogactwem, dostatkiem, 

Co - Boże odpuść - nie mówi pacierzy, 

Gardzi opłatkiem. 

Ale my - czcimy, co obyczaj święci, 

Czy ty za światem, czy ja w naszej chacie, 

Więc ten opłatek w dowód mej pamięci 

Przyjm, miły bracie. 

 
Kajetan Kraszewski z Romanowa do brata, Józefa Ignacego 

Kraszewskiego przebywającego na wygnaniu, w Dreźnie 
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