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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

 
 

Hej, kolęda, kolęda!  

Rozśpiewała nam Święta: 

wśród gałązek świerkowych 

srebrny klucz wiolinowy... 
 

Taka już jest tradycja, 

że nucimy ją razem, 

płynie z serca i z myśli, 

pełna wspomnień i marzeń. 
 

Zaśpiewajmy kolędę  

dla małego Jezusa! 

Niech nas nuta świąteczna  

mocniej łączy i wzrusza! 
Ryszard Przymus „Kolęda” 
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25 grudnia na pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem obchodzimy 

Święta Bożego Narodzenia. 

Uroczyste obchody Świąt Bożego Narodzenia w polskich domach zaczynają się 

24 grudnia, w Wigilię. Kiedy na  niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda, siadamy do 

wieczerzy wigilijnej. Świąteczny stół przykrywamy białym obrusem, pod który 

wkładamy sianko. Przed wieczerzą, na znak miłości i pokoju, dzielimy się opłatkiem 

i składamy sobie świąteczne życzenia. Przy wigilijnym stole zostawia się jedno puste 

miejsce dla naszych bliskich, których nie ma z nami lub dla gościa, który w tę świętą 

noc zapukać może do naszych drzwi, prosząc o schronienie i strawę.  

Na Wigilię przygotowuje się postne potrawy. Powinno ich być 12, bo tyle miesięcy ma rok. 

Tradycyjne wigilijne dania to między innymi: barszcz czerwony z grzybowymi uszkami, kapusta 

z grzybami, pierogi z kapustą, karpie (smażone lub w  galarecie), śledzie w occie lub w oleju, kompot 

z suszonych  owoców. W niektórych regionach Polski podawano także kutię – słodką potrawę 

przyrządzaną z pszenicy, maku, miodu i bakalii. Po wieczerzy wspólnie śpiewano kolędy.  

W wieczór wigilijny wręczamy sobie prezenty. Ten bardzo lubiany przez 

nas zwyczaj należy do najmłodszych tradycji Bożego Narodzenia. Wigilijne 

prezenty roznosi Mikołaj, Aniołek lub Gwiazdor. Najczęściej znajdujemy je pod 

choinką. 

Dawniej na wsi gospodarze częstowali hodowane przez siebie zwierzęta 

kolorowym opłatkiem; dzisiaj zwyczaj ten zanika. Coraz rzadziej też chodzą po 

domach kolędnicy.  

W wigilijną noc o północy odprawiana jest PASTERKA, czyli 

msza upamiętniająca zwiastowanie pasterzom nowiny o narodzeniu 

Jezusa.  

 

*** 

Biblioteka poleca, czyli  książka pod choinkę 
 

Macie problem z wybraniem książki? Chciałbym wam bardzo polecić ciekawy i przydatny poradnik 

pod tytułem „Jak wytrzymać z dorosłymi i nie zwariować?” Anieli Cholewińskiej-Szkolik. 

Pewnie nie każdemu z was wiedza łatwo wchodzi do głowy. Czasem po krótkiej chwili zapominacie 

to, czego się nauczyliście. Gdy już się wam wydaje, że wszystko wiecie – na 

sprawdzianie okazuje się, że macie kompletną pustkę głowie. Jeśli tak, to idealny 

moment, aby sięgnąć po ten poradnik. Znajdziecie tam wiele porad, jak się 

efektywnie uczyć, a dodatkowo dowiecie się, czy jesteście wzrokowcami, 

słuchowcami, a może tym i tym. 

Masz brata lub siostrę i są między wami konflikty? Książka pomoże  rozwiązać 

ten problem i docenić korzyści wynikające z posiadania starszego lub młodszego 

rodzeństwa. 

Już teraz polecam zakup poradnika „Jak wytrzymać z dorosłymi i nie 

zwariować?”. To niewielki koszt, a książka przyda się na całe życie. 
Opracował: Sebastian Goździk 

 

*** 

Zagadki pani Izy  
 

Przeczytaj uważnie zdania. Ukryły się w nich wyrazy związane ze Świętami Bożego 

Narodzenia. Rozwiązanie znajdziesz w numerze. 

1. Na Wigilię puszysty śnieg okrył kołderką Karpaty. 

2. Na wodach Gopła te kajaki wyglądały jak zaczarowane.  

3. Spod arki Noego wypłynął strumień wody.  

4. Życzenia bożonarodzeniowe śle dźwigowy Mietek.  

5. Po colę dawno już poszedł Rysiek. 

6. Złotokap, aster, kalina i bez mają piękne kwiaty 
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Szkolne aktualności... 
 

23 listopada gościliśmy laureatów konkursu 

plastycznego „Hałas w moim życiu”, zorganizowanego 

w ramach Miejskiego Programu Ekologicznego. 

Koordynator programu, pani Ewa Hikert, wręczyła 

dyplomy i nagrody. Wśród nagrodzonych znalazły się także 

dwie nasze uczennice: Magda z zerówki, która osobiście 

odebrała wyróżnienie i Dominika z klasy pierwszej. Na 

zakończenie spotkania goście oraz mali pacjenci obejrzeli 

teatrzyk lalkowy „Kopciuszek” przygotowany przez 

nauczycieli naszej szkoły. 
Opracowała: Ewa Szarowska 

 
*** 

Tchibo Warszawa z wizytą w naszej szkole 
 

 18 listopada odwiedzili naszą szkołę wolontariusze Tchibo 

Arkadia. Zaprezentowali przedstawienie lalkowe „Kot w butach”. 

W czasie spektaklu i po nim dzieci i rodzice reagowali bardzo 

spontanicznie. Wielkie emocje towarzyszyły także paniom z Tchibo, 

które w roli aktorów występowały po raz pierwszy.  Po przedstawieniu 

wolontariusze razem z Kotem w Butach  odwiedzili oddziały szpitalne.  

Dzieci dostały książeczki do kolorowania i długopisy.  
 

6 grudnia po raz drugi byli u nas wolontariusze Tchibo 

Arkadia oraz Tchibo Wileńska. Mieliśmy okazję oglądać 

przedstawienie lalkowe „Kopciuszek” i śpiewać wraz 

z bohaterami wesołe piosenki. Wszyscy podziwiali scenografię, 

uszytą przez panią Agnieszkę Remiszewską. Po spektaklu  były 

zajęcia plastyczne. Mali pacjenci z pomocą rodziców 

i wolontariuszy wykonali piękne karty bożonarodzeniowe. 

Później po oddziałach wędrował św. Mikołaj i wolontariusze 

Tchibo.  Obdarowali dzieci kredkami i kolorowankami. 
 

Zrealizowanie tych spotkań było możliwe dzięki zaangażowaniu pani Agnieszki Remiszewskiej, 

której córka, kilka miesięcy wcześniej była pacjentką szpitala i uczennicą naszej szkoły. Wtedy to 

narodził się pomysł nawiązania współpracy. Pani Agnieszka napisała projekt „W świecie baśni – 

zabawy na jesienne i zimowe dni”.  Zgłosiła go do firmy Tchibo Warszawa, gdzie został 

zaakceptowany i w ramach programu „Wolontariusz Tchibo. Chcę pomagać” uzyskała fundusze na 

jego realizację. Dzięki temu udało się kupić pacynki do przedstawień, ozdobne dziurkacze i upominki dla 

dzieci.  Pani Agnieszka zachęciła do wzięcia udziału w tej akcji także swoją córkę i   koleżanki. 
Opracowała: Ewa Szostak 

 

*** 

Dnia 29 listopada w naszej szkole odbyły się Andrzejki. 
Na początku spotkania uczestnicy poznali zwyczaje i przysłowia 

ludowe dotyczące wieczoru andrzejkowego. Brali udział w wielu 

przygotowanych specjalnie na ten dzień wróżbach, między innymi: 

„wychodzenia bucików za próg”, lania wosku, przebijania igłą 

papierowego serca z imionami, koła fortuny, drzewka szczęścia. 

Dzieci ze wszystkich oddziałów szpitala bawiły się znakomicie. 

Na zakończenie spotkania mali pacjenci otrzymali baloniki 

z przepowiedniami. Dzieci opuszczały salę z żalem. Szkoda, że 

następna zabawa andrzejkowa dopiero za rok! 
Opracowały: Monika Culepa i Iwona Kowalczyk 
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Patroni naszych imion 
 

W grudniu wspominamy kolejnych świętych: 

 

4 grudnia 

Św. Barbara, dziewica i męczennica – urodziła się w Nikomedii (Turcja). Jej ojciec 

nienawidził chrześcijan. Kiedy dowiedział się, że córka się ochrzciła, sam zaprowadził ją 

przed sąd. Skazana na tortury, nie zaparła się wiary. Ojciec sam ściął ją mieczem. Miało to 

miejsce około 306 roku. Jest jedną z najpopularniejszych świętych w Kościele. Na 

obrazach jest przedstawiana na tle wieży, z mieczem w ręku i palmą symbolizującą 

męczeństwo. Jest patronką ludzi narażonych na nagłą śmierć: górników, marynarzy, 

żołnierzy i więźniów. Barbara (po grecku) – barbaros – ktoś bez wykształcenia, 

niemówiący po grecku.  

 

6 grudnia 

Św. Mikołaj, biskup Miry – urodził się w mieście Patara (Azja Mniejsza) około 270 

roku jako jedyne, wymodlone dziecko swoich rodziców. Został wybrany biskupem 

Miry (Turcja) około 300 roku. Otaczał opieką ludzi ubogich, wspierając ich ze swego 

majątku. Tradycja mówi, że podrzucał ludziom potrzebującym prezenty. Kiedy w 310 

roku wybuchły prześladowania chrześcijan, został wtrącony do więzienia. Po 

uwolnieniu uczestniczył w soborze nicejskim w 325 roku. Zmarł 6 grudnia około 350 

roku. W Kościele, szczególnie na wschodzie, jest bardzo popularnym świętym. Jest 

patronem: kupców, żeglarzy, pasterzy i więźniów. Mikołaj (po grecku) – nike – 

zwycięstwo i laos – lud; dający ludowi zwycięstwo. 
 

23 grudnia 

Św. Wiktoria, dziewica i męczennica – pochodziła z Sabiny koło Rzymu. Za to że była 

chrześcijanką, wydał ją pod sąd jej własny mąż - poganin Eugeniusz. Poniosła śmierć 

męczeńską podczas prześladowania wyznawców Chrystusa za czasów cesarza Dioklecjana 

około 305 roku. Wiktoria (po łacinie) victoria – zwycięstwo, zwyciężczyni. 

  
 

24 grudnia 

Adam i Ewa – wspominamy ich w tym dniu jako pierwszych rodziców rodzaju 

ludzkiego. Ojcowie Kościoła byli przeświadczeni o ich zbawieniu. Skorzystali bowiem 

z owoców wysłużonych przez mękę Chrystusa. Adam (po hebrajsku) adhamah – 

człowiek uczyniony z ziemi, proch ziemi. Ewa (po hebrajsku) hawwa – dająca życie, 

matka. 

 

 

27 grudnia 

Św. Jan, apostoł i ewangelista – początkowo był rybakiem i uczniem św. Jana 

Chrzciciela. Należał do trzech wybranych uczniów Chrystusa. Jako jedyny uczeń 

towarzyszył Panu Jezusowi w drodze na Kalwarię i stał pod krzyżem. Tam 

konający na krzyżu Chrystus powiedział do Jana „Oto Matka twoja”, a do Maryji: 

„Niewiasto, oto syn Twój”. Jako pierwszy z apostołów przybył do grobu po 

zmartwychwstaniu Jezusa. Po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w 

Palestynie i Azji Mniejszej. Około 69 roku zamieszkał w Efezie, gdzie napisał 

Ewangelię, trzy listy i Apokalipsę. Zmarł około 100 roku. Tradycja podaje, że 

znakiem krzyża zneutralizował działanie trucizny, którą mu podano w kielichu. Na 

pamiątkę tego, w dniu jego wspomnienia, święci się wino. Jest patronem pisarzy 

i introligatorów. Jan (po hebrajsku) Johhanan – Bóg, jest łaskawy.  
Opracował: ks. Robert Mikusek 
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