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Radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

i dużo zdrowia, szczęścia w Nowym Roku

wszystkim Uczniom i Nauczycielom

życzą 

Redaktorzy „ Zachariaszka”

    W tym roku z powodu pandemii nie ma  w szkole tradycyjnego kiermaszu świątecznego,

    nie obejrzymy wspólnie jasełek, nie ubierzemy klasowej choinki. Ale od czego są wspomnienia? 

    Na fotografii nasi koledzy z klasy trzeciej w przedstawieniu jasełkowym w ubiegłym roku. 



MAGIA ŚWIĄT - WSPOMNIENIA Z DZIECIŃSTWA

Nasza koleżanka Julia Rybińska zapytała Panią Magdalenę Kolarską- Krawiec o 
bożonarodzeniowe wspomnienia:

„Święta Bożego Narodzenia były dla mnie zawsze magicznym czasem. Szczególnie zapadła mi 

w pamięć jedna z Wigilii, ostatnia spędzona razem z babcią od strony taty. 

Kolację zorganizował wtedy brat mojego taty z żoną i zaprosił całą rodzinę. Było kilkanaście osób, 

wszyscy składali sobie życzenia, na stole stało dwanaście potraw, a ja miałam wtedy 5 lat i bardzo chciałam 

wszystkich spróbować i pamiętam, że bałam się, że nie zmieszczę takiej ilości jedzenia, bo nie wiedziałam, że

wystarczy tylko kilka kęsów z każdego dania :) 

Ta Wigilia utkwiła mi też w pamięci dlatego, że szliśmy do wujka z moją mamą i tatą na nogach. 

Droga wiodła koło lasu, szliśmy ponad pół godziny, a z z nieba sypał gęsty śnieg. Pamiętam taką 

niesamowitą ciszę wokół, przerywaną tylko od  czasu do czasu szczekaniem psów. Naprawdę było jak w 

bajce! :) Ja jechałam na sankach, a sanki ciągnął mój tata. Dodatkowo towarzyszył mi ogromny misiek - pies

Pluto - którego dostałam od Mikołaja i którego uparłam się, żeby zabrać ze sobą. Kiedy byliśmy już niedaleko

domu wujka usłyszeliśmy, że ktoś głośno kaszle. Okazało się, że to mój kuzyn (15 letni) podjadał w kuchni 

karpia i zakrztusił się ością. Na szczęście udało mu się ją wykrztusić ,ale słychać go było chyba w całej wsi :D

W moim domu zawsze ubieraliśmy choinkę dopiero w Wigilię, prezenty przynosił Św. Mikołaj 6 

grudnia, a pod choinką już nic nie zostawiał. Kiedy byłam starsza, to zawsze jeździłam z rodzicami na 

Pasterkę.”



Julka Rybińska dowiedziała się również, jakie Boże Narodzenie pamięta z dzieciństwa 
pani Renata Wierzbiak:

„Pierwsze wspomnienie związane z moimi świętami w dzieciństwie to śnieg. Święta zawsze 

były białe, a śnieg zazwyczaj sięgał do kolan. Było biało i bardzo mroźno. 

W domu święta obchodziliśmy tradycyjnie i rodzinnie, wigilia, pasterka, wspólne śpiewanie kolęd. 

A w kolejne dni odwiedzanie najbliższych. W tamtych czasach nie mieliśmy tradycji prezentów pod choinką. 

Prezenty były wcześniej, dostawaliśmy je 6 grudnia od Mikołaja.

 W moich rodzinnych stronach bardzo rozwinięta jest tradycja kolędników. Dotyczyła ona przede 

wszystkim dzieci, które chodziły od domu do domu i śpiewając kolędy przy okazji zarabiały trochę pieniędzy. 

Pamiętam, że jednego roku umówiliśmy się z całą klasą, że będziemy razem kolędować. Podzieliliśmy się na 

dwie grupy, zrobiliśmy sobie przebrania i kolędowaliśmy przez trzy dni. Zebrane fundusze przeznaczyliśmy na

klasową wycieczkę do Warszawy.  Kolędowanie dotyczyło również dorosłych. Nie zbierali oni oczywiście 

pieniędzy, przychodzili tylko na chwilę wspólnego śpiewania, gościny czy rozmowy, czasami wyciągali też 

kogoś z domowników żeby dołączył do ich grupy i szli dalej. Bardzo miło wspominam dziś tamte czasy. „

Na szczęście w naszej okolicy piękne tradycje świąteczne są pielęgnowane i przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Na fotografii kolędująca w naszej szkole Grupa „Przyjaciele”
 w skład której wchodzą m.in. nasi uczniowie, absolwenci i rodzice



Urszula Żyła

NIESAMOWITA PRZYGODA LUIZY

Do  krainy  Pineski  (za  górami,  za  lasami)  przybył  Święty  Mikołaj.  Pewna

dziewczynka o imieniu Luiza czekała na niego od tak dawna, że straciła już nadzieję,

że  ją  kiedykolwiek  odwiedzi.  "Przychodzi  tylko  do  grzecznych  dzieci.  Może  nie

jestem dosyć grzeczna..." - myślała ze smutkiem. 

Aż tu pewnego dnia Luiza zobaczyła kogoś przed drzwiami. Dziewczynka nie

wiedziała, kto to jest. Wszyscy myśleli, że do krainy Pineski przybył Święty Mikołaj.

Jednak okazało się, że w saniach był tylko jego wysłannik Elf. 

Miał skośne uszy, brązowe oczy, długą siwą brodę i olbrzymie stopy. 

- Kim jesteś? - zapytała Luiza.

– jestem  wysłannikiem  Świętego  Mikołaja  i  mam  na  imię  Mietek.  Moim

zadaniem  jest  dostarczyć  dzieciom  prezenty.  A  dla  Ciebie  mam  coś



wyjątkowego. 

Mietek  powiedział  dziewczynce,  że  Mikołaj  w zamian  za  pomoc  w dostarczeniu

prezentów zaprasza ją do swojej krainy i fabryki zabawek. 

Luiza  była  zdziwiona  taką  propozycją,  ale  po  chwili  zgodziła  się.  Mietek

zabrał ją do  wielkich  sań  z  ośmioma  reniferami  i  olbrzymią  ilością  prezentów.

Całą  noc  rozwozili  prezenty,  a  gdy  dotarli  do  ostatniego  domu  Luiza  była  tak

zmęczona, że zasnęła. Wtedy Mietek zabrał ją do krainy Mikołaja. Obudziła się leżąc

na  wielkim miękkim i  bardzo  wygodnym łóżku,  na  którym był  gruby  włochaty

kocyk. Nie wiedziała gdzie jest, wyszła z pokoju i zobaczyła Mikołaja siedzącego 

w fotelu. 

Okazało  się,  że  Mikołaj  ma  złamaną  nogę  i  dlatego  nie  mógł  dostarczyć

prezentów dzieciom. Święty bardzo podziękował Luizie za pomoc.

- Możesz wybrać tyle zabawek ile chcesz z mojej fabryki – powiedział.

Luiza popadła w zachwyt i od razu poszła szukać zabawek. Gdy dotarła do fabryki

zobaczyła mnóstwo Elfów pracujących przy produkcji zabawek. Zapytała  jednego z

nich, gdzie może znaleźć zabawki. 

 - W piątym regale na dolnej półce – uśmiechnął się Elf. Tak więc Luiza poszła od

razu szukać swojej wymarzonej lalki, długo szukała i przebierała w lalkach, aż 

w końcu znalazła tę swoją jedyną i wymarzoną. Miała długie jasne włosy, piękną

niebieską sukienkę i czerwone buciki. 

Dziewczynka  udała  się  z  powrotem  do  Mikołaja  i  życzyła  mu  szybkiego

powrotu  do zdrowia.  Podziękowała  serdecznie  za  prezent  i  pobiegła  do  sań,  aby

Mietek odwiózł ją z powrotem do domu. Luiza opowiedziała o swojej przygodzie

rodzicom a oni tylko się uśmiechnęli i miała wrażenie, że chyba jej nie wierzą. 



Julia Rybińska

PODRÓŻ DO FABRYKI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Do krainy Pineski (za górami, za lasami) przybył Święty Mikołaj. Pewna dziewczynka o 

imieniu Luiza czekała na niego od tak dawna, że straciła już nadzieję, że ją kiedykolwiek odwiedzi. 

"Przychodzi tylko do grzecznych dzieci. Może nie jestem dosyć grzeczna..." - myślała ze smutkiem. 

Aż tu  w środku nocy Luizę obudziły kroki, wzieła więc latarkę zeszła po schodach i zobaczyła kogoś 

w czerwonej czapce z białym pomponem na końcu. Pomyślała: „To jest przecież Święty Mikołaj!”

- Już myślałam, że nigdy nie przyjdziesz- powiedziała z przejęciem.

- Ho, ho, ho, a dlaczego miałbym do ciebie nie przyjść, do tak grzecznej dziewczynki-  odpowiedział 

niezwykły gość.

- Sama nie wiem. Czekałam na Ciebie chyba z miesiąc...

- Wiesz Luizo, mam tyle dzieci do odwiedzenia na całym świecie. Przepraszam cię, że tak długo 

czekałaś.

- Nie smuć się Mikołaju, przygotowałam dla ciebie ciastka i mleko – odpowiedziała Luiza.

- Dziękuje, jesteś bardzo grzeczną dziewczynką, ale teraz muszę lecieć moimi magicznymi saniami 

do innych dzieci. Chcesz polecieć ze mną? - powiedział Święty Mikołaj.

- A mogę? - zapytała dziewczynka.

- Oczywiście.

- A  więc bardzo chcę! - odpowiedziała ze szczęściem.

- Zabiorę cię do mojej fabryki – obiecał Mikołaj. Po kilku minutach byli już na miejscu.

-  Jaka duża! - powiedziała Luiza

– O tak, to prawda, pracują tu tysiące elfów - powiedział Święty Mikołaj. - Pomagają mi w  

pakowaniu prezentów. Luizo,  muszę Cię teraz zabrać do domu, żeby twoi rodzice niczego 

się nie dowiedzieli. Za rok znowu przyjdę do Ciebie o tej samej godzinie i tego samego dnia, 

ale teraz idź już spać. Dobrej nocy!



SZCZYPTA HUMORU NA ŚWIĘTA

Jasio mówi do mamy:

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z 

matematyki.

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich 

mówi:

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować.

- Wiem, ale mama mi kazała. 

Przedszkolak pyta kolegę:

- Co dostałeś na gwiazdkę?

- Trąbkę.

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!

- W jaki sposób?

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed 

łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno:

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd...

Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.

Na to chłopiec:

- Nie, ale babcia jest. 




