
 

 

 
 

NIIEPUBLICZNE SZKOŁY UMIEM                                                GRUDZIEŃ  2014 
 
 

 „Pomódlmy się w Noc Betlejemską,   
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 
by wszystko się nam rozplątało, 

węzły, konflikty, powikłania. 
 

Oby się wszystkie trudne sprawy 
porozkręcały jak supełki, 

własne ambicje i urazy 
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.” 

 
KS. JAN TWARDOWSKI 

   
 

 
 

                                               „A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna” –  
odwiedziny szczególnego grudniowego gościa 
 

                                       W poszukiwaniu Mikołaja –  
                         wyprawa Mateusza, Maćka i Janka do Kina Wrzos  
                              
      Pani Stasia i jej cuda – czyli piernikowy zawrót głowy w UMIEM 
 
                                   „ Śpiewajcie i grajcie Mu” –  
                     pierwsze Święta Bożego Narodzenia na Wysokim 

      
 

 
 A ponadto: 

 
Z kącika PSTB – formy naszej działalności - SZKOLENIA 

 



UMIEM NA „ WYSOKIM” POZIOMIE                                                                       GRUDZIEŃ 2014 
 
 

1 

 

Na grudniową 

nutę… 
 
 
 
 

 
 

- Rety, rety, co się dzieje? 
- Grudzień w kalendarzu szaleje. 

 
 
 Tak, tak, Nasi Drodzy Czytelnicy, niepostrzeżenie listopad przeszedł w grudzień. 

Tylko zła Pani Zima wcale nie chce być tak bardzo zła i oszczędza nas, jak może. Nic 

jednak nie zmienia faktu, że dużymi krokami zmierzamy ku końcowi 2014 roku. Dla nas 

wszystkich był to czas ogromnych zmian – teraz po tych czterech miesiącach możemy 

śmiało powiedzieć – że zmian na lepsze. Nie ma nic bardziej pokrzepiającego, niż słowa 

wzruszonej mamy ucznia, która stwierdza, że bardzo cieszy, się, że jej dziecko chodzi do 

tak dobrej szkoły.  

 Grudzień jest najlepszym momentem na małą „ucieczkę” w przeszłość. 

Podsumowując nasze działania, pragniemy w tym miejscu trochę powspominać szkolne 

wydarzenia minionych kilku miesięcy.   

 

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKÓŁ 

  Wielki remont – przygotowanie środowiska terapeutycznego. 

 1.09.2014 – godz. 9.00 – uroczyste       i pełne wzruszeń rozpoczęcie Nowego 

roku szkolnego w UMIEM. 

 2.09.2014 – bez daty końcowej 

 - rozpoczęcie zajęć 

edukacyjnych - czyli pierwsze 

koty za płoty: kształtowanie, 

rozwijanie i doskonalenie 

umiejętności ułatwiających 

niezależne funkcjonowanie. 
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 15.09.2014  - odwiedziny fotografa i profesjonalna sesja zdjęciowa w parku. 

 Odsłony naszej pracy na facebook – owym profilu Szkół 

 27 – 28.09.2014 – I Śląska Konferencja Behawioralna w Zabrzu. Pani Dyrektor 

Nela Grzegorczyk – Dłuciak otrzymała statuetkę - wyróżnienia za propagowanie 

ABA w Polsce.  

 Wycieczka w góry Uczniów z kl. II/III 

 

 

 Początek drugiego miesiąca nauki – doskonalenie i nauka nowych umiejętności     

z zakresu niezależnego funkcjonowania 

 Piątkowe kuchenne rewolucje 

z Panią Asią na czele : lody, 

gofry, naleśniki, tosty 

 Zdobywanie umiejętności w 

terenie – wyprawa do 

bankomatu, a następnie do 

Baru za rogiem 

 14. 10. 2014 – Wielkie święto – Dzień 

Nauczyciela 

 

 

 3. 11. 2014 – otwarcie nowych drzwi do Szkół – wielkie wydarzenie na Wysokim 

 

 Przybyli w nasze skromne progi Wolontariusze, którzy bardzo nas wspierają w 

pracy. 

 Odwiedziła nas także specjalistka 

od zjawisk meteorologicznych          

i badała pogodę z Uczniami Szkoły 

Podstawowej  

 Pod koniec listopada Nasi 

Uczniowie, wspólnie ze swoją 

wychowawczynią oraz jedną z 
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mam, przygotowali piękne kartki świąteczne ( zestaw tych kartek stał się 

nagrodą dla jednej z uczestniczek konkursu dotyczącego naszej gazetki  ). 

 28. 11. 2014 – Pierwsza duża impreza szkolna – Andrzejki na Wysokim poziomie. 

Jak sami widzicie, Drodzy Czytelnicy, zadziało się u nas bardzo dużo dobrego.  

A jeszcze tyle przed nami.  

 

 Wracając do grudnia. Jak każdy dobrze wie, jest to miesiąc bardzo przyjemny, 

przede wszystkim uwielbiany przez dzieci. Jedyny miesiąc w roku, kiedy worek            

z prezentami pęka, i to dwukrotnie. Najpierw przychodzi Mikołaj, a następnie 

znajdujemy upominki pod choinką. Sama radość!!!.  

 Ogólnie rzecz ujmując, piękny miesiąc z dużą dozą klimatu świątecznego          

Od początku grudnia czuło się u Nas tą nadchodzącą małymi kroczkami nutkę Świąt. 

A jak tworzyliśmy ten cudny klimat? Oj staraliśmy się bardzo. Na początek 

przeżyliśmy odwiedziny niespodziewanego gościa. Czy takiego zupełnie 

niespodziewanego? No przecież w kalendarzu napisali, kto 6 grudnia przychodzi do 

grzecznych dzieci  Ale jednak ten Mikołaj i jego przybycie było bardzo zaskakujące. 

Ale to nie wszystko w ramach mikołajkowych upominków. Uczniowie kl. II/III Szkoły 

Podstawowej sami postanowili poszukać Mikołaja. W tym celu wybrali się na 

wyprawę do Kina Wrzos. Zawitała do nas również Pani Stasia. Jakie ona potrafi 

wyczarować piernikowe cuda. Z jej pomocą wszyscy Uczniowie Szkół UMIEM piekli,    

a następnie dekorowali świąteczne pierniki. Przysłowiową wisienką na Świątecznym 

torcie okazały się Jasełka, przygotowane przez Uczniów i terapeutów oraz Wigilijna 

wieczerza, o którą zadbali Nasi fantastyczni i zawsze zaangażowani Rodzice. 

 

 Cytując jednego z Naszych Uczniów: „Hej, Ludzie idą święta…” pragniemy Was 

zaprosić do lektury, ostatniego w tym roku kalendarzowym, numeru Umiem na 

„Wysokim” poziomie. Bawcie się dobrze oraz wzruszajcie się, tak jak My się bawiliśmy 

i wzruszaliśmy przez cały ten miesiąc.  

 

      Redakcja Umiem na „Wysokim” poziomie 
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Z kącika PSTB –  

formy naszej działalności - 

SZKOLENIA 

      

 
 
 Koniec roku kalendarzowego skłania do pewnych refleksji, zrobienia małego          

„rachunku sumienia” oraz na wyeksponowaniu, tego, co dobre i przydatne. Dlatego też   

w ramach drobnych „przechwałek” – w dobrym, tego słowa znaczeniu – chcielibyśmy 

rozpocząć wspólną z Państwem podróż po zakątkach Naszych PSTB – owych form 

działalności.  

 Organem prowadzącym Niepubliczne Szkoły UMIEM jest Polskie Stowarzyszenie 

Terapii Behawioralnej. PSTB działa od 14 lat. W tym czasie wydarzyło się dużo, a nawet 

można śmiało rzec, że bardzo wiele dobrego. Główną ideą Stowarzyszenia jest 

wielokierunkowa profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami 

emocjonalnymi i intelektualnymi oraz ich rodzinom.  

Najważniejsze przedsięwzięcia i osiągnięcia PSTB,  

o których trzeba wspomnieć to: 

1) Uzyskanie statusu członka afiliowanego Association for Behavior Analysis 

International- Międzynarodowego Stowarzyszenia Analizy Behawioralnej.  

2) Inicjowanie wraz z Fundacją Barbary Piaseckiej - Johnson powstawania                 

na terenie różnych miast Polski ośrodków terapeutycznych dla dzieci                       

z zaburzeniami rozwojowymi.  

3) Organizowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Dziecko i dorosła osoba 

z autyzmem- jak można im efektywnie pomóc?" (Kraków, 20-21.10.2006r).  

4) Współorganizowanie Pierwszej Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Terapii 

Behawioralnej Osób z Autyzmem (Gdańsk, 7-9.06.2002r).  

5) Organizowanie (od 2008 r.) cyklu Ogólnopolskich Konferencji Nauczycieli 

Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog!”; dotychczas odbyły się 3 konferencje,   
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w których każdorazowo uczestniczyło około 500 nauczycieli z terenu całego 

kraju.  

6) Prowadzenie Ambulatorium Terapii Behawioralnej- w ramach jego działalności 

odbywają się konsultacje diagnostyczne, instruktażowe i terapeutyczne dzieci 

z zaburzeniami rozwojowymi; z opieki i prowadzenia programów domowych 

skorzystało już przeszło 800 rodzin z terenu całego kraju.  

7) Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej (ZIK)- w ramach którego 

oferowana jest krótkotrwała i intensywna pomoc osobom z zaburzeniami 

rozwojowymi znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach  życiowych   

(np. ograniczony dostęp do edukacji, prezentuje trudne zachowania lub ma 

trudna sytuację życiową).  

8) Stworzenie i koordynowanie (od 2001 r.)  rozbudowaną ofertą systemu szkoleń 

pogłębiających znajomość problematyki zaburzeń rozwojowych oraz stosowania 

terapii; szacujemy, że w ostatnich 5 latach z naszej oferty szkoleń korzysta 

corocznie średnio 700 osób na rok.  

9) Stworzenie we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologii Behawioralnej 

systemu potwierdzania  i weryfikacji kompetencji zawodowych terapeutów 

behawioralnych.  

10)  Wydawanie periodyku informacyjnego „Krok za krokiem”, w którym 

publikowane są artykuły m.in. światowej sławy specjalistów w dziedzinie 

nauczania osób autystycznych.  

11)  Współpraca z kilkunastoma krajowymi ośrodkami i organizacjami                     

(m.in. w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Częstochowie, Sandomierzu, Warszawie, 

Chorzowie), których najogólniej pojmowaną misją działalności jest zapewnienie 

efektywnej rewalidacji osobom autystycznym.  

12)  Opieka merytoryczna nad kadrą kilku krajowych placówek, w których 

realizowana jest edukacja osób autystycznych w oparciu o techniki behawioralne. 

13)  Prowadzenie ogólnodostępnego Punktu Poradniczo- Prawnego oraz bezpłatnej 

infolinii. 

 

W tym numerze szczególny nacisk kładziemy na jedną z form, na którą jest coraz 

większe zapotrzebowanie wśród terapeutów, nauczycieli, lekarzy, rodziców i innych 

osób zainteresowanych behawioryzmem. Szkolenia są Naszą mocną stroną.  
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Stowarzyszenie organizuje liczne 

szkolenia, mające na celu pogłębienie 

wiedzy i doskonalenie z zakresu 

szeroko rozumianej pracy z dzieckiem 

niepełnosprawnym.  

 

Są to zarówno szkolenia 

instruktażowe jak i 

wysokospecjalistyczne, dające 

uprawnienia do starania się o Polską 

Licencję Terapeuty Behawioralnego.  

         Nasze szkolenia cieszą się dużą  
           popularnością w całej Polsce.  
 
 
Szkolenia prowadzone są, co roku, począwszy od 2003 roku, aż do dziś. W czasie 13 lat    

z oferty szkoleniowej skorzystało bardzo dużo osób. W każdym roku odnotowano 

wzrost liczby osób biorących udział w szkoleniach. Nasze notowania najlepiej obrazuje 

poniższy wykres. 
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Czym wyróżniają się nasze szkolenia? 

Przede wszystkim są one czysto behawioralne. Na każdym z nich, Prowadzący 

odnoszą się do zachowań, ich funkcji, sposobów ich modyfikacji, wzmocnień, etc. Jak już 

zostało wspomniane, Stowarzyszenie prowadzi dwa typy szkoleń: specjalistyczne ( S)    

w ramach PLTB – Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego, oraz ogólnodostępne        

( O). 

Jakie szkolenia proponuje się uczestnikom? 

 "Terapia behawioralna w teorii i praktyce" 3-modułowy kurs bazowy (S)  

 „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji” (S i O) 

 „Dokumentowanie i programowanie w SAZ” (S) 

 „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi” (S i O) 

 „Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji” (S) 

 „Techniki SAZ w pracy z grupą” (S) 

 "Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania” (S i O) 

 „Tworzenie środowiska terapeutycznego” (S) 

 „Diagnoza psychopedagogiczna w praktyce czyli jak patrzeć na dziecko, by optymalnie 

konstruować program jego terapii?” (O) 

 „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością?” (O) 

 „Autyzm a terapia” (O) 

 „ Rozwijanie zachowań społecznych osób z autyzmem” (O) 

 „Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - kurs 

wprowadzający” (O) 

 „Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego” (O) 

 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w praktyce – aspekty prawne i terapeutyczne” 

(O) 

 „Dziecięce zaburzenia rozwojowe” (O) 

 „Trudny uczeń w mojej klasie - kurs informacyjny dla nauczycieli szkół masowych                    

i integracyjnych” (O) 

 „Modyfikacja zachowań w praktyce nauczyciela w szkole masowej i specjalnej” (O) 

 „Dziecko z Zespołem Aspergera w klasie szkolnej” (O) 

 „Drogi naszego dziecka do ... - kurs wprowadzający dla Rodziców i Opiekunów osób                 

z niepełnosprawnością” (O) 

 

Warto zaznaczyć, że szkolenia prowadzone są przez świetnie wykwalifikowanych 

specjalistów o ogromnej wiedzy teoretycznej i doświadczeniu w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. W zespole szkoleniowym mamy specjalistów z różnych 
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dziedzin: psychologów, oligofrenopedagogów, pedagogów, logopedów, terapeutów 

behawioralnych oraz superwizorów behawioralnych.  

 Szkolenia to duma PSTB, dlatego też tak dużo miejsca poświęcamy tej formie 

działalności. Na zakończenie wywodu nie można pominąć bardzo istotnego faktu, który 

pozwala wierzyć, że wszystkie organizowane szkolenia są przydatne, a uczestnicy 

wchodzą z nich zadowoleni. Świadczą o tym ankiety, które wypełniane są po każdym 

szkoleniu. W ciągu tych kilku lat średnia ocen uzyskiwanych w ankietach sięgnęła aż 

9,67 ( na 10 możliwych punktów), a w żadnym roku nie spadła poniżej 9,3! 

 

DZIĘKUJEMY  

I ZACHĘCAMY DO BRANIA UDZIAŁU           

W SZKOLENIACH,  

BO WARTO!!!  

 

 

SKĄD O TYM WIEMY? 

OD UCZESTNIKÓW, KTÓRZY BIORĄ UDZIAŁ W KONKURSIE NA PROFILU 

FACEBOOK –owym PSTB, KOMENTUJĄC FORMY DZIAŁALNOŚCI.  

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO KOMENTOWANIA WSZYSTKICH,  

KTÓRZY MAJĄ NA TO OCHOTĘ.  

NA ZWYCIĘZCE CZEKA ATRAKCYJNA NAGRODA  
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„ A Mikołaj pędzi,  

a Mikołaj gna” –  

odwiedziny szczególnego 

grudniowego gościa 

 
 
 

Stało się!!! Przyszedł także do Nas!!! 

Odnalazł Nas w gąszczu krakowskich ulic oraz wysokich 

bloków, nie gdzie indziej, tylko właśnie na os. Wysokim ,     

w Naszej Szkole na II piętrze . A wszystko działo się          

w pewien grudniowy czwartek – dokładnie 4 grudnia  o 

godzinie 13:30.  

Tego nikt się nie spodziewał – przecież mikołajki są 6 grudnia, a nie 4. A jednak. 

Mikołaj zmienił swoje plany i postanowił przybyć – trochę szybciej, i odrobinę wcześniej 

- w swoim czerwonym ubraniu z workiem pełnym słodyczy, do Naszych grzecznych 

uczniów. Jego pojawienie się wzbudziło ogrom pozytywnych emocji. Radości, 

uśmiechów - i cóż tu dużo rzec – wiele szczęścia musiały udźwignąć szkolne mury tego 

dnia  

Nadejście Mikołaja wzbudziło dziki entuzjazm, nie tylko wśród uczniów. Nasz 

gość został mocno wyściskany - czułościom nie było 

widać końca.  

Na początek, Mikołaj z workiem wszelakich 

słodkości, udał się do gimnazjalistów. Grzecznie – jak 

przystało na Mikołaja – zapukał do drzwi sali, gdzie 

uczą się Michał, Marysia i Szymon. Pech chciał,           

że  w tym dniu, nie dotarła do Nas Marysia   

Jednak szybko okazało się, że Michał i Szymon są 

świetnymi gospodarzami i przyjęli Mikołaja                   

z radością. Michał jako pierwszy został obdarowany 

łakociami.  
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Następnie Gość przyczłapał do Szymona. 

Pogrzebał w swoim ogromnym worze                     

i znalazł również słodkości dla niego. 

 

 

 

 

Wzrok Szymka momentalnie zatrzymał się na 

cukierku   

 

 

 

    Nasz gość z Laponii nie zapomniał 

również o Pani Marcie i Pani Anetce. Wzmocnił 

dziewczęta, wręczając im pyszne cukiereczki.      

W końcu one też zasłużyły na trochę 

przyjemności – bardzo grzeczne były w tym roku 

 

 

 

 

 

 

Tak miło i jakże przyjemnie zakończyła się 

mikołajkowa wizyta w jednej                           

z gimnazjalnych klas. Wszyscy byli wielce 

zadowoleni z jego odwiedzin. Jednak 

obowiązki wzywają i Nasi Drodzy 

gimnazjaliści musieli wrócić do 

przerwanych zadań. 

 

A MIKOŁAJ POGNAŁ DALEJ!!! 
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Na szkolnym korytarzu spotkał kolejnego 

gimnazjalistę - Adriana, który właśnie był w trakcie 

realizowania planu gimnastycznego. Ćwiczył sobie 

spokojnie na orbitreku. 

Mikołaj szukał, szukał w swoim worku prezenciku 

dla najstarszego ucznia w szkole, i oczywiście 

znalazł  

 

 

 

 

 

Ale to  nie był koniec spotkania z Adrianem. Oj co się 

działo, na tym korytarzu! Nikt się tego nie spodziewał, 

że Mikołaj zatańczy z Adrianem do jego ulubionej 

piosenki Czerwonych Gitar – Jest taki dzień.  

 

 

 

 

Ni z tego, ni z owego, zwabieni hałasem, dobiegającym z korytarza, na spotkanie z 

Mikołajem wybiegli uczniowie kl. II/III Szkoły Podstawowej.  
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Mateusz, Maciek i Pani Mariolka 

postanowili zrobić psikusa naszemu 

Świętemu i zablokować wejście do 

sali Filipa i Mariuszka. Mikołaj 

ponownie musiał sięgnąć do worka 

i wyciągnąć tym razem całą garść 

cukierków. Pani Mariolka                    

z radością eksponowała swoją 

zdobycz  

 

A co odparł Nasz Mariuszek na to mikołajowe spóźnienie? Tyle się chłopak musiał 

naczekać na swoją kolej.  

 

Mariusz powiedział: „Wszystko jest 

okey” i ze spokojem wpatrywał się 

w czekoladowego cukierka, którego 

Mikołaj trzymał w dłoni. Warto było 

być grzecznym i spokojnym  

 

 

 

 

Wizyta Mikołaja zakończyła się pamiątkowym zdjęciem z Panią Dyrektor.  

 

 

LUDZIE, LUDZISKA, CÓŻ TO BYŁ 

ZA DZIEŃ, PEŁEN WZRUSZEŃ                   

I PRZYJEMNOŚCI.  

 

NIECH ŻYJE 4 GRUDNIA!!! 
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W poszukiwaniu Mikołaja -  

wyprawa  

Mateusza, Maćka  i Janka 

do Kina Wrzos 
 

 

 

 Wielkimi krokami nadchodził ten długo 

wyczekiwany przez wszystkich – małych i dużych – 

dzień. Stary przyjaciel kalendarz nie kłamie – sobota 6 – 

tego grudnia należeć będzie do tych, co lubią dawać            

i tych, co lubią być obdarowani. Do UMIEM Mikołaj 

pofatygowała się odrobinę wcześniej, jednak prezentów 

nigdy dość, dlatego ustalono, że chłopcy z klasy Pani Ani 

i pani Marioli pójdą poszukać staruszka już 5 grudnia.    

W tym celu zorganizowano – z dużą pomocą Pani 

Agnieszki Wilk, mamy Maćka – wyjście do Kina Wrzos.  

Tak, tak  Nasi uczniowie poszli na swoją pierwszą wielką wyprawę szkolną.      

Na czele mikołajkowej ekipy UMIEM stanęły dwie Panie: Pani Ania oraz Pani Mariola.   

To one koordynowały i czuwały nad bezpieczeństwem chłopców. Ponadto dbały też o to, 

aby ta wycieczka była ogromną przyjemnością o edukacyjno – wychowawczym 

zabarwieniu.  

Kino Wrzos otwarło swoje podwoje przed Naszymi wędrowcami. Niestety 

nigdzie nie było widać najważniejszej 

osoby. Niezrażeni tym faktem chłopcy 

usiedli spokojnie na miękkich 

niebieskich fotelach kinowych. Wszyscy 

oczekiwali na dalszy rozwój wypadków. 

„ Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to 

będzie, co będzie”. Nagle sala kinowa 

zamieniła się w tajemniczą krainę. A na 
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scenie pojawił się ON . Niestety zupełnie nie 

przypominał, znanego od pokoleń Mikołaja. 

Zgadzały się tylko dwa szczegóły: białe jak mleko 

włosy oraz długa kręcona broda.  

 

Jednak bardzo szybko zweryfikowano 

prawdziwość tego jegomościa. Okazało się, że to 

ten najprawdziwszy, tylko przyłapany                    

w sytuacji przygotowań do drogi.  

 

A jak wyglądały te przygotowania? 

Na początek Mikołaj usiadł w wygodnym fotelu i razem ze swoim pomocnikiem Elfem, 

przeglądali gazety. Przed podróżą warto 

przekonać się, co tam w wielkim świecie 

„piszczy”. Zawsze trzeba być 

przygotowanym na wszelkie 

ewentualności. Jednak każdy dobrze wie, 

że nic nie powstrzyma Mikołaja przed 

doręczeniem podarunków w 

wyznaczonym do tego czasie.  

 

Następnie staruszek – a ma tych latek już trochę, przecież od wieków roznosi 

dzieciakom prezenty – powoli wstał i zaczął 

ubierać swoje obszerne czerwone odzienie.  

Gdy założył już czerwone spodnie, czerwony 

kożuch i opasał się czarnym paskiem, mógł 

pozwolić sobie na…. 

łyk gorącej kawy przed dłuuugą podróżą           

w towarzystwie swojej Elficy. 

Cóż za fantastycznego pomocnika ma Mikołaj: 

prezenty spakowane, załadowane na sanie, 

renifery nakarmione, gotowe na wyprawę              
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w nieznane, i do tego wszystkiego 

zaparzona aromatyczna kawa. 

 

Całe zamieszanie z przygotowaniem 

się Mikołaja do podróży bacznie 

obserwowali Nasi chłopcy. Radość 

rozpierała wszystkich. Uśmiech 

zagościł również na twarzy Pani Ani. 

Chyba przypomniała sobie swoje 

dziecięce mikołajkowe przemyślenia. 

 

NAGLE STAŁO SIĘ!!! 

Mikołaj zauważył chłopców, i jak tradycja nakazuje, zgodnie ze swoimi obowiązkami,  

kochany staruszek sięgnął do swojego ogromnego wora pełnego prezentów i obdarował 

Mateusza, Janka oraz Maćka. Tradycji stało się zadość  

 

 

Zadowolony Mati odbiera prezent, a Maciuś 

sprawdza, czy Mikołaj obdarował go zgodnie           

z zaleceniami przedstawionymi w liście. 
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 Wyprawa chłopców w poszukiwaniu Mikołaja zakończyła się sukcesem. Wszyscy 

byli zadowoleni i szczęśliwi. Była to wycieczka z tych niezapomnianych, bardzo 

wzruszająca, pouczająca i pełna niespodzianek. Na koniec wizyty Mikołaj zgodził się 

pozować do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. 

 

PAMIĄTKOWE ZDJECIE Z WYPRAWY DO KINA WRZOS  

MIKOŁAJ JEDNAK ISTNIEJE  
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Pani Stasia i jej 

cuda- 

czyli piernikowy 

zawrót głowy          

w UMIEM 

 

 
 17 grudnia o godzinie 9.00 w Niepublicznych Szkołach UMIEM pojawiła się Pani 

Stasia. Od jakiegoś czasu każdy wiedział, że czeka nas przyjemne zadanie świąteczne – 

pieczenie pierników. Ale potrzebowaliśmy fachowej pomocy, aby te nasze wypieki, nie 

tylko wyglądały, ale także smakowały  Szybko okazało się, że Pani Stasia jest 

wirtuozem wśród mistrzyń piernikowych 

wypieków. Jej pierniczki to CUDA, kunsztowne 

ARCYDZIEŁA, nie do podrobienia. Pani Stasia 

w cudowny, malowniczy i artystyczny sposób 

wprowadziła nas w świąteczny klimat. W całej 

szkole roznosił się przepiękny i aromatyczny 

zapach Świąt – zapach pierniczków. 

 

A wszystko zaczęło się od wyłożenia na duży stół wszelakich foremek i dekoracji, 

potrzebnych do ozdobienia smakołyków: 
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Następnie Nasz Gość ochoczo zabrał się do rozwałkowania przygotowanego 

wcześniej piernikowego ciasta i z jeszcze większym zaangażowaniem pomagała uczniom                  

w tworzeniu fantazyjnych kształtów piernikowych. Widać było, że mamy do czynienia     

z fachowcem . W tym samym czasie Pan Bogdan czuwał nad tym, aby nikt z obecnych 

nie poczuł na swojej skórze, ile stopni ma rozgrzany piekarnik   

Piernikowy zawrót głowy trwał przez kilka godzin. Każdy z uczniów wykonał                     

i udekorował własne pierniczki. 

 

 Adrian przy tym świątecznym zadaniu czuł się, jak 

przysłowiowa ryba w wodzie. Kulinarne działania 

są dla niego zawsze bardzo atrakcyjne.                      

Ze spokojem, bardzo dokładnie wykrawał w cieście 

kształty gwiazd, świątecznych domków, reniferów. 

Nad jego pracą czuwała Pani Marysia i jeżeli zaszła 

taka potrzeba, starała się pomagać swojemu 

uczniowi.  

 

 

                   

Zadanie to również przypadło do gustu  

     Naszemu   najmłodszemu uczniowi Jankowi.  

 

Z pomocą Pani 

Paulinki dziarsko 

wykrawał choinki, 

reniferki, aniołki. 

Piękne mu te 

pierniczki 

powychodziły. A ile 

przy tym miał 

chłopak radości. 
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Nie próżnował także Janek – uczeń kl. III. Z pełnym 

zaangażowaniem i kreatywnością tworzył własne 

piernikowe cuda.  

 

A następnie, wraz ze wszystkimi swoimi kolegami, 

koleżankami oraz Paniami dekorował pierniczki, 

wykorzystując do tego, przyniesione przez Panią Stasię 

kolorowe dekoracyjne ozdoby.  

 

 

 

 

NIESAMOWITE CUDA     
I DZIWY NAM 

POWYCHODZIŁY –  
TAKIE PIERNIKOWE 
WSPANIAŁOŚCI NA 

WYSOKIM POZIOMIE - 
TYLKO U NAS ;-) 

 
 
 
 

Pani Mariolka 
pomagała Maćkowi, 
bo… 

 

każda para rąk się przydała  

 

 

 

Oprócz Pani 

Marioli 

pomagały również 

Wolontariuszki  
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Efekt końcowy 
rewelacyjny. 

 

 
 

NAJSERDECZNIEJSZE PODZIEKOWANIA  

DLA  

PANI STASI!!!  
ZA WSPÓLNIE SPĘDZONE CUDOWNE CHWILE NA PIECZENIU                           

I OZDABIANIU PIERNIKÓW,     

ZA OKAZANĄ NAM POMOC I ZAANGAŻOWANIE  

ORAZ  

ZA WPROWADZENIE NAS W JAKŻE  

MAGICZNY  

ŚWIATECZNY KLIMAT. 

 

DZIĘKUJEMY –  

UCZNIOWIE, RODZICE ORAZ TERAPEUCI Z UMIEM 
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„ Śpiewajcie i grajcie Mu”- 

pierwsze 

Święta Bożego Narodzenia  

na Wysokim 
 

 

 

Święta. Dla wielu magiczny czas, kiedy można 

spotkać się w rodzinnym gronie-  i tak po prostu - 

spędzić razem trochę czasu, wspominając osoby, 

których brakuje, albo zwyczajnie porozmawiać. Wydawałoby się prozaiczne rzeczy, ale 

jakże ważne w naszym życiu, a ciągle brakuje nam na nie czasu.  

 

„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 
 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać.” 

       

      Ks. Jan Twardowski 
 
 
  
 Dla Nas Wszystkich związanych z Niepublicznymi Szkołami UMIEM, te Święta 

Bożego Narodzenia będą najbardziej niezwykłymi i niezapomnianymi Świętami. 

Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że SĄ TO NASZE PIERWSZE ŚWIĘTA w nowej 

szkole i nowym miejscu. Historyczne wydarzenie, które każdy z Nas będzie miło i długo 

wspominał - z lekką nutką wzruszenia.  

 W ostatnim tygodniu (od 15 do 19 grudnia) w szkole panował świąteczny 

rozgardiasz. Były pierniki, wspólne tworzenie ozdób choinkowych, dekorowanie sal          

i korytarza, ubieranie choinek. Ponadto codziennie wszyscy uczestniczyli w próbach 

Jasełek. Tak, tak – wszystko się zgadza. Uczniowie wraz z terapeutami przygotowali 

artystyczne przedstawienie, ukazujące Narodzenie Pana Jezusa.  
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 Zanim przejdziemy do głównej 

świątecznej atrakcji – Jasełek, warto 

odrobinkę powspominać chwilę tuż przed 

wyjście na scenę. Oj działo się działo!!! 

Najpierw przyjechały nasze piękne stroje i 

dekoracje.  

 

 Następnie zajęliśmy się stawianiem naszej 

Szopki oraz przygotowywaniem stołu 

wigilijnego. Wieczerzę Wigilijną przygotowali 

Rodzice naszych uczniów. Każdy przyniósł ze 

sobą jedną z potraw. Był barszczyk z uszkami, 

pierogi, kapusta z grzybami, groch ze śliwami, 

ryba i wiele innych smakołyków. Na naszych 

fantastycznych Rodziców zawsze możemy liczyć.  

 

DZIĘKUJEMY WAM, DRODZY RODZICE  
ZA WASZE ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY,  

MISTRZOWSKIE PRZYGOTOWANIE POTRAW WIGILIJNYCH,  
UDEKOROWANIE SZKOŁY, STOŁÓW,  
ORAZ ZA WSZELKIE INNE WSPARCIE  

UDZIELONE NAM W TYM MAGICZNYM CZASIE!!! 
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DZIĘKUJEMY  

RÓWNIEŻ NASZEJ UTALENTOWANEJ KOLEŻANCE  

ANI FRANKIEWICZ,  

KTÓRA SWOIM CUDOWNYM  
ANIELSKIM GŁOSEM  

WPROWADZIŁA NAS W ŚWIAT NAJPIĘKNIEJSZYCH 
POLSKICH KOLĘD 

( POMAGALI JEJ W TYM MARTA KWATERSKA,  
EWA KULIGA I JANEK KONIECZNY) 

ORAZ ZADBAŁA O DEKORACJE I SCENERIĘ. 
 
 

 

O jakich dekoracjach mowa? A sami zobaczcie i podziwiajcie  

Ozdoby te wyszły z pod 

utalentowanej ręki Naszej Ani. Jak 

sama twierdzi była to „ praca         

w godzinach nocnych”   

Srebrna choinka zrobiona                

z orzechów, choinka – stożek ze 

sznurka i makaronu, a czerwony 

dzwoneczek ze sznurka                     

z kokardką. ARCYDZIEŁO!!! 

A tak prezentowała się Nasza szopka tuż przed próbą generalną  

 

I wreszcie nadszedł ten czas: 

atmosfera coraz bardziej napięta           

i gorąca. Ostatni Rodzice zajmują 

swoje miejsca w oczekiwaniu na 

przedstawienie. 

Jeszcze tylko świeczki, drobne 

poprawki strojów, ostatnie potrawy 

wjeżdżają na stoły, złapanie 

odpowiedniej tonacji kolęd i ..... 
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Tegoroczne Jasełka przygotowały: 

Pani  Ania Frankiewicz z Panią Mariolą Ziółko 

 

SCENARIUSZ – Anna Frankiewicz, Mariola Ziółko 

OPRAWA MUZYCZNA – Jan Konieczny 

REKWIZYTY I DEKORACJE – Anna Frankiewicz, Jan Konieczny 

STROJE – Agnieszka Wilk 

FOTOGRAF – Nela Grzegorczyk – Dłuciak 

 

W ROLACH GŁÓWNYCH: 

MARYJA – Maria Maciejewska 

JÓZEF – Adrian Kasina 

 

 

W POZOSTAŁYCH ROLACH: 

TRZEJ KRÓLOWIE:                                  ANIOŁY: 

Mariola Ziółko   Ewa Kuliga 
Joanna Migas   Anna Frankiewicz 
 Maciej Wilk    Aleksandra Pieczara 
               Kamila Hopej 
     Anita Kulewicz 
     Aneta Nylec 
     Ewelina Wolnicka 
 

W roli owieczki wystąpił Janek         
  
 

 
PASTUSZKOWIE I PASTERECZKI:           Marta Kwaterska 

Katarzyna Palmowska 
Joanna Brzeziak 
Paweł Bakalarz 
Szymon Konik 
Michał Arwanitidis 
Filip Szewczyk 
Wiktor Sobiś 
Mateusz Rybicki 
Janek Hajto 
Mariusz Wójtowicz 
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 Na scenę wchodzi Janek, aby wprowadzić 

wszystkich w jasełkowy klimat. To on będzie dbał 

o oprawę muzyczną przedstawienia. 

 

W tle kolęda „Cicha Noc…”.   
Wszyscy śpiewają. 
 

 
 
 
Aniołowie wraz z Baltazarem wchodzą i wnoszą na tacy zapalone świeczki                        
w szklankach do połowy zapełnionych wodą, wręczają przybyłym gościom. 
 

 
 

 
 
Po rozdaniu świec na scenę wchodzą: Józef i Maryja 
zajmując miejsce w stajence, oraz Pastuszkowie. 
Trzech z nich ziewa, przeciąga się i kładzie na podłodze, 
usypiają. Reszta Pastuszków siada obok Aniołów. 
Nadchodzą Trzej Królowie: 
 

 
KACPER:                  Noc dziś cicha, droga długa,  
                                     odpocznijmy, bo szaruga. 
 
 
Trzej Królowie odkładają dary i  kładą się na podłodze, 
usypiają. 
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  W tle „Bóg się rodzi…”, scena zostaje 
zasłonięta. Po zaśpiewaniu kolędy kurtyna 
opada, Maryja trzyma małego Jezuska.  
Aniołowie  budzą pastuszków – ci wstają, 
przeciągają się i budzą resztę.  
 
 
 

Następnie jeden z nich mówi: 

 

 
 
PASTUSZEK I:  Wstańcie, wstańcie coś się 
dzieje, niebo nad nami jaśnieje!  (Pokazuje 
ręką na niebo) 
 
PASTUSZEK II: Czy to dziś?  Czy to tej 
nocy narodził się Syn Wszechmocny? 
 
PASTUSZKOWIE :  Śpieszmy szybko, 
nieśmy dary. Złóżmy pokłon i ofiary. 

 
 
 

 
Śpiewamy: Do szopy hej pasterze…” . Każdy zabiera dary i ustawia się jeden za drugim. 
Śpiewając, wszyscy idziemy w kółeczku.  

 

Pod koniec 2 zwrotki wchodzi Pastuszek z gwiazdą. 

Uczniowie, którzy nie potrafią się komunikować 

mową -  pokazują za pomocą  PECS (Picture Exchange 

Communication System), że widzą gwiazdę. 

Podchodzą do Pastuszka, biorą gwiazdę i zmierzają do 

stajenki. 

 
 Śpiewamy kolędę „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki”. 
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Jako pierwsi  do szopki docierają Trzej 

Królowie. Mówią tekst, a następnie 

składają dary. 

 
Kacper:  Dziecię drogie i ubogie 
Przyjmij dary co niesiemy Tobie. 
 
Baltazar:  Jakże przykro żeś Ty w 
żłobie, Lecz my dziś niesiemy Tobie 
Moc podarków od tych dzieci  - 
(POKAZUJE ręką na dzieci) 
Każdy z nas dziś Cię odwiedzi . 
 
Melchior:  Drogi Kacprze, Baltazarze 
Złóżmy swe podarki w darze.   Wszyscy składają dary Bożej Dziecinie. 
 
Śpiewamy „W żłobie leży”. 
 

MARYJA:   Pastuszkowie, Mędrcy mili, 
                      Bóg dziś nieba Wam przychyli. 
                       Żeście dziecię odwiedzili 
                      I kolędy zanucili. 
                      Teraz śpij dziecino miła 
                      Boś się na świat narodziła. 
                      Aniołowie niech śpiewają  
                       Wielką chwałę  ogłaszają. 
 
 
 
 

 
Wszyscy śpiewają „Gdy śliczna Panna” „Tryumfy Króla Niebieskiego”. 
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Gdy przedstawienie dobiegło 

końca na korytarzu rozległy się 

gromkie brawa. Rodzicom bardzo 

się podobały te Nasze pierwsze 

Jasełka  

A potem to już nastąpiły chwilę 

wielkiego wzruszenia. „Jak obyczaj 

stary każe, według przodków 

naszej wiary” Dyrekcja zapragnęła 

złożyć Nam Pierwsze życzenia Świąteczne w UMIEM. Oj wielka to była radość i łzy.  

Po oficjalnych dyrektorskich życzeniach skierowanych do Nas wszystkich – Uczniów, 

Terapeutów oraz Rodziców, nastał czas na te nasze indywidualne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMIEM NA „ WYSOKIM” POZIOMIE                                                                       GRUDZIEŃ 2014 
 
 

29 

 

 

„Wigilia przystrojony biało stół, 

zaprasza siądź z nami wraz gościu 

nasz. (…) 

Świece płoną już,  

najjaśniejsza świeci z gwiazd 

do wieczerzy siądźmy wraz 

cicha noc otuli nas.” 

 

 

I wszyscy stanęli przy suto zastawionym 
wigilijnym stole  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na tym kończy się Nasza  
wigilijna opowieść. 
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DRODZY CZYTELNICY! 
 
 

Jeden z naszych uczniów Szkoły Podstawowej, Mariusz, wygłosił kiedyś 

prorocze słowa: „zmiany, zmiany, idą zmiany”.  I My wierzymy w to,                              

że nadchodzący Nowy 2015 rok, przyniesie nam same dobre „zmiany”  

 

Chcielibyśmy staropolskim zwyczajem ( w góralski stylu) złożyć Wam 

Noworoczne życzenia: 

 

„Na szczęście, na zdrowie na ten Nowy Rok, 

Coby Wom niczego nie brakowało, 

Z roku na rok przybywało 

W każdym kątku po dzieciątku 

A do reszty – cobyście byli szczęśliwi i weseli 

Jako w niebie janieli, hej!” 

 

 


