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Pięknie ubrana pachnie choinka. 

Przy stole siedzi cała rodzinka 

i wszyscy razem życzymy Wam 

   szczerze, 

radosnych Świąt w miłości i wierze. 

 

 

http://magia-swiat.web21.pl/wp-content/uploads/2014/10/szopka648.gif


Administracja Gimnazjum składa świąteczne życzenia: 

 

,,Dobrych ocen, dobrego zrozumienia 

między nauczycielami i uczniami oraz 

aby proces nauczania przynosił 

satysfakcję i zadowolenie dla nas 

wszystkich.’’ 

Dyrektor gimnazjum  

Zbigniew Maciejewski 

 

,,Dookoła więcej optymizmu i spokoju na 

cały rok.’’ 

Pani Jadwiga Pumpaławiczienie 

 

,,Деревьяуснулиподбелымснежком, 

Природа похожа на зимнюю сказку... 

Пусть счастье и радость придут с Рождеством 

И год будет добрым и самым прекрасным.‘‘ 

Pani JulianaBuiko 

 

,,Niech Śwęta Bożego Narodzenia do każdego domu wzniosą miłość, oczekiwanie, 

życzliwość i zrozumienie.’’ 

Pani EdytaKod 

 

,,Wishing you a very happy New Year! 

Full of love, hope and blessing ☺ 

Pani Marina Beganskienė 

 

,,MutluNoeller!  

Sağlıkveiyişanslar size!’’ 

(Wesołych Świąt! 

Zdrowia i powodzenia dla Was!) 

Pani ElnaraChurlu 

 



Świąteczny blok mleczny 

Składniki: 
 
Imbirowe ciasteczka300 g 

Twaróg                         400 g 

Masło 200 g 

Słodkie zagęszczone mleko, słodzone 200 g 

Suszona żurawina                    100 g 

Suszone brzoskwinie                 100 g 

Pomarańcze                            1 sztuka 

Sposób przygotowania: 

• Obrać pomarańcze, odłożyć je. 

• Suszone brzoskwinie pokrojone w kostkę, żurawinę i wyciśnięty sok z pomarańczy zamieszać i 

zostawić na pół godziny. 

• Wałkiemrozgniatamy ciastka. 

• Do miski włożyć twaróg, dodać słodkie zagęszczone mleko, masło i startąskórkę pomarańczy. 

Wymieszać na jednolitą masę. 

• Następnie wszystkie składniki łączymy w jedną masę: obrane pomarańcze, owoce, rozgniecione 

ciastka i masę twarogową.  

• Wykładamy do foremki, wyłożoną papierem do pieczenia i wstawiamy do lodówki na noc. 

• Blok gotowy. SMACZNEGO! 

 

Ciasteczka rumowe 

Składniki: 
1/4 szklankikwaśnej gęstej śmietany 
1/2 łyżeczki rumu 
200 g mąki 
120 g masła (schłodzone) 
16 g cukru waniliowego 
150 g cukru 
3 żółtka (lub 1 jajko) 

Sposób przygotowania: 

• Rum wymieszać ze śmietaną. Do miski lub na stolnicę wysypać mąkę, dodać schłodzone masło, 
cukier wanilinowy, śmietanę z rumem oraz 50 g cukru (resztę cukru odłożyć) i wszystko to 
zagniatać, siekając składniki nożem lub mikserem. Można rozcierać rękoma aż powstanie drobna 
kruszonka, następnie dodać żółtka lub jajko i zagnieść na jednolite ciasto kruche, łącząc składniki w 
kulę. 

• Ciasto rozwałkować. 

• Rozwałkowane ciasto położyć na stolnicy posypaną cukrem. To ciasto rozwałkować o grubości 0,5 
cm. 

• Przy pomocy foremek wycinamy ciastka.  

• Uformowane ciastka przekładamy na blachę, wyłożoną papierem do pieczenia. UWAGA! Cukrem do 
góry. 

• Wstawić do piekarnika 180 stopni C i piec około 15 minut do lekkiego zarumienienia. 

• SMACZNEGO! 

https://www.kwestiasmaku.com/blog-kulinarny/ciasteczka-amoniaczki


Czas marzeń i prezentów. Prawdziwi 

marzyciele – to nasi nauczyciele! 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzę o gwiazdce z nieba – pani 

Liljana Bochaniewicz. 

 

Święty Mikołaju poproszę 

Cię wypełnić moją malutką 

prośbę: "Proszę tylko o 

podróż dookoła świata" - 

pani Teresa Masłowska. 

 

Nasza szkoła jest najlepszą i uczymy 
się pilnie, nie późnimy się na lekcje, 
ale… czasami coś nam przeszkadza 
podtrzymywać ten wysoki poziom 
szkoły, dlatego pani Juliana Buiko 

prosi o pudełko na telefony 
komórkowe dla 30osób. 

 

Chcę, żeby w moim domku 

było zawsze ciepło i 

przytulnie, dlatego poproszę 

Św. Mikołaja o kominek – 

pani Irena Franckiewicz 

 

W tym roku św. Mikołajmusi się napracować, 
aby spełnić marzenia pani Ireny Kisiel, a 

marzy ona o własnym samolocie, domu w 
Paryżu albo na brzegu morza! 

 
 

A pani Zita Jankauskienė marzy o 

tym, by byłoby jak najwięcej 

śniegu na święta! 

 

Zima obiecuje być mroźną, 

dlatego, by nie zamarznąć,pani 

Jelena Tamašauskienė prosi o 

ciepłe futro, NATURALNE. 

 

W zimowe, mroczne 

wieczory:pani Ania 

Mackelmarzy opodróży do 

Tajlandii, pani Irina 

Aniukštienė– o Japonii, a pani 

Elnara Čurlu – o podróży do 

Egiptu, by zaczerpnąć gorącego 

słońca. 

 

Pani Rasa 

Šventoraitytė w 

dzieciństwie marzyła 

o kalejdoskopie. W 

tamtych czasach był 

to wartościowy 

prezent. 

Pani Honorata 

Wołyniec marzy o 

milutkim malutkim 

kotku, z którym będzie 

spędzać ferie zimowe. 

Pani Emilia Wołodko marzy 

o siostrzyczce, którą będzie 

mogła serdecznie 

opiekować się. 

Jesteśmy zdumieni, skąd 

tyle energii mają nasze 

panie na sport po tak 

ciężkiej pracy. A więc pani 

Gražina Zigmantaitė 

marzy o modnym stroju 

narciarskim, a pani Inessa 

Sinkiewicz- o nowych 

łyżwach. 
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            Nie tylko Święty Mikołaj...  
 

W HOLANDII.. 

Tam Mikołaj, czyli Sinterklaas, przybywa już 

w ostatnią sobotę listopada statkiem z 

dalekiej Hiszpanii. Następnie podróżuje po 

kraju na białym koniu, rozpytuje, czy dzieci 

były grzeczne. Prezenty rozdaje już 5 

grudnia. Pomaga mu w tym Zwarte Piet – 

Czarny Piotruś, który rzuca w tłum małe 

pierniczki i cukierki. 

  
We WŁOSZECH.. 

La Befana – to złośliwa wróżka, która 

lata na miotle i przynosi prezenty 

grzecznym dzieciom w nocy z 5 na 6 

stycznia. Niegrzeczne dzieci strasznie się jej boją, bo za 

swoje uczynki mogą otrzymać worek popiołu, czosnek albo 

cebulę. Jednak żeby cokolwiek od La Befany otrzymać, 

trzeba wieczorem przygotować jej kieliszek wina i 

cytrusy.  

*Postać ta wywodzi się z legendy o narodzinach Jezusa. Gdy Befana dowiedziała się od Trzech Króli, spóźniła się 

z powitaniem Dzieciątka, dlatego po dzień dzisiejszy lata na miotle i podrzuca przez komin prezenty z nadzieją, 

że któryś trafi do małego Jezusa.* 

 

W CZECHACH I SŁOWACJI.. 

Mikołaj, zwany tu Mikuláš, przybywa 6 grudnia – w 

magiczny sposób zjeżdża na złotej nitce 

zwisającej z nieba. Wraz z nim zjawiają się anioły 

i czart. Przynosi ze sobą wielką ciężką księgę, w której zapisane są informacje, 

czy dziecko było grzeczne. Aby dostać prezenty, dzieci czyszczą swoje buciki i 

ustawiają je na parapecie okna. 

 



NAPISZ DO MIKOŁAJA!  
 

Do Mikołaja naprawdę można wysłać list, a później już tylko 

oczekiwać na odpowiedź. To fantastyczna niespodzianka dla dzieci! W Europie 

jest kilka znanych adresów. 

 

● Najpopularniejszy jest fiński adres Mikołaja. W Finlandii znajduje się wioska Mikołaja, 

usytuowana na wzgórzu w kształcie ucha – charakterystyczny kształt ma zagwarantować, że 

wszystkie życzenia i marzenia dzieci zostaną spełnione. 

Santa Claus 

Arctic Circle 

96930 Rovaniemi 

FINLAND 

● Niemiecki Mikołaj zawsze odpowiada na listy w jednym z 16 języków (także po 

polsku!), którymi się posługuje, a do odpowiedzi dołącza mały upominek. List 

opieczętowany jest specjalną mikołajową 

pieczątką. 

An den Weihnachtsmann 

Weihnachtspostfiliale 

16798 Himmelpfort 

GERMANY 

● Listy można również pisać do polskiego Mikołaja, który ma siedzibę na Dolnym 

Śląsku. 

Biuro Listów do Świętego Mikołaja 

Polska Wioska Świętego Mikołaja 

Przystanek Mikołajów 

57-215 Srebrna Góra 

POLSKA 

 

Ile krajów, tyle różnych tradycji związanych z dawaniem prezentów. Najważniejsza jest 

na pewno radość z obdarowywania i spędzania tego świątecznego czasu z 

najbliższymi. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEmdqAt8HmAhXHxaYKHQ-XDZcQjRx6BAgBEAQ&url=http://ulex.ru/category/avto-podarki/&psig=AOvVaw16gMkIG9PbYbykOmVJ70Jn&ust=1576835182099368
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEmdqAt8HmAhXHxaYKHQ-XDZcQjRx6BAgBEAQ&url=http://ulex.ru/category/avto-podarki/&psig=AOvVaw16gMkIG9PbYbykOmVJ70Jn&ust=1576835182099368
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEmdqAt8HmAhXHxaYKHQ-XDZcQjRx6BAgBEAQ&url=http://ulex.ru/category/avto-podarki/&psig=AOvVaw16gMkIG9PbYbykOmVJ70Jn&ust=1576835182099368
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEmdqAt8HmAhXHxaYKHQ-XDZcQjRx6BAgBEAQ&url=http://ulex.ru/category/avto-podarki/&psig=AOvVaw16gMkIG9PbYbykOmVJ70Jn&ust=1576835182099368
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEmdqAt8HmAhXHxaYKHQ-XDZcQjRx6BAgBEAQ&url=http://ulex.ru/category/avto-podarki/&psig=AOvVaw16gMkIG9PbYbykOmVJ70Jn&ust=1576835182099368

