
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDKIEGO  

W DROHICZYNIE 

W numerze:        str. 

 

 11 listopada - nasze święto narodowe                                2  

 Historia sztandaru naszej szkoły                                                 4 

 Dzień Praw Dziecka                                  5 

 Dzień Życzliwości i Pozdrowień                           6 

 BohaterON w naszej szkole                                 7 

 „Zalajkuj Książkę” - szkolny konkurs literacki                             8 

 Anadrzejki i Katarzynki                                  9 

 Święty Mikołaj                                 11 

 Mikołajkowy Dar Serca - akcja charytatywna                              12 

 Mikołajki w naszej szkole                                13 

 Mikołajkowy Turniej Szachowy               14 

 Świąteczny Konkurs Recytatorski               15 

 Wyłożyć prezent na święta               16 

 Boże Narodzenie z książką…               16 

 Moje Święta Bożego Narodzenia - relacje              17 

 Kącik kulinarny                                 19 

 Krzyżówka                 21 

WYDANIE GRUDNIOWE 

ŚWIĄTECZNE 

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, 

Że każdy wszystko usłyszy: 

I sanie w obłokach mknące, 

I gwiazdy na dach spadające, 

A wszędzie to ufne czekanie... 

Czekajmy - dziś cud się stanie! 

A Słowo stało się ciałem 

I zamieszkało wśród nas. 

I oglądaliśmy Jego chwalę... 

 

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru 

przyniesie spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 

spędzona wśród najbliższych 

będzie szczęśliwa i niezapomniana, 

a Nowy Rok obdaruje dobrym zdrowiem  

i wszelką pomyślnością!  

życzy  

Redakcja gazetki 
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 Narodowe Święto Niepodległości to uroczystość, którą co roku obchodzimy 11 listopada dla upa-

miętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę. W 1918 roku nasza ojczyzna, po 123 latach niewoli, 

stała się wolnym państwem. Czekały na to pokolenia Polaków. 

  Od lat ten dzień upamiętniamy marszami okolicznościowymi, biegami niepodległościowymi, pa-

triotycznymi koncertami i wieloma innymi uroczystościami, które odbywają się prawie we wszystkich 

miastach i  miejscowościach naszej Ojczyzny. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 Ze świętem tym wiążą się nasze symbole narodowe - barwy na fladze, godło państwowe oraz hymn 

„Mazurek Dąbrowskiego”.  

  11 listopada możemy wszędzie dostrzec flagi biało-czerwone. Umieszczone są: na szkołach, urzę-

dach, domach, ulicach.  

 Ważnym punktem obchodzenia Święta Niepodległości są też uroczyste Msze Święte w intencji na-

szej Ojczyzny.   

 Tego dnia cieszymy się, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju i jesteśmy dumni z naszej hi-

storii oraz tego że jesteśmy Polakami. 

 

 

 

11 LISTOPADA – nasze święto narodowe 
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 W tym roku szkolnym klasy 1-3 wysta-

wiły krótką akademię dotyczącą odzyskania 

przez Polskę niepodległości, natomiast klasy 4-8 

obchodziły tę uroczystość inaczej. Nie było tak 

jak w młodszych klasach tradycyjnej akademii.  

 W przeddzień Narodowego Święta Nie-

podległości o  symbolicznej godzinie 11:11 mło-

dzież zaakcentowała swoją  postawę patriotycz-

ną podczas śpiewu hymnu narodowego. Na go-

dzinach wychowawczych uczniowie także dyskutowali o tym, w jaki sposób można być patriotą w XXI 

wieku, wspominali również osobę patrona szkoły podstawowej - marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała Ewa R. z kl. VIIIa 
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Historia sztandaru   

Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  w Drohiczynie 
 

 Inicjatorem ufundowania szkole sztandaru i nadaniu jej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego był 

kierownik przedwojennej Publicznej Szkoły Powszechnej - Piotr Ruczaj.  

 Proporzec został ufundowany ze składek miejscowego społeczeństwa. Nazwiska fundatorów wid-

nieją na gwoździach wbitych do drzewca, znajduje się tam siedemdziesiąt nazwisk. Poświęcenie sztandaru 

Publicznej Szkoły Powszechnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się 12 maja 1936 r. w pierwszą 

rocznicę śmierci marszałka. 

 W 1939 roku rozpoczęła się okupacja. Wojska sowieckie zajęły szkołę. Zanim jednak NKWD wtar-

gnęło do niej, by zniszczyć wszystko, co polskie, sztandar był już bezpieczny. Ówczesny kierownik szkoły 

Piotr Ruczaj wypełnił swój patriotyczny obowiązek i ukrył chorągiew w bańce na mleko. Wkrótce stracił 

nad nim pieczę.  

 Zniszczony sztandar został wyrzucony na śmietnik. Nocą zabrali go stamtąd miejscowi księża, po-

wiadomieni o tym fakcie przez parafian. Przewieźli uszkodzony sztandar do Kościoła Trójcy Przenajświęt-

szej i ukryli w poduszce procesyjnej. 

 Inicjatorem ocalenia sprofanowanego proporca był ks. Edward Juniewicz, ówczesny proboszcz. 

Dzięki jego informacjom sztandar został odnaleziony. Czekał jednak dalej w kościele na czas, w którym 

będzie mógł oficjalnie powrócić do szkoły. 

 Zmiany zachodzące w Polsce tak zasadniczo przeobraziły sytuację w naszym kraju, że wreszcie 

można było 11 listopada 1989 r. ujawnić sztandar i wyjawić jego dramatyczne losy oraz okoliczności oca-

lenia.  Został on odnowiony w pracowni sióstr zakonnych. Duży wkład pieniędzy wniósł syn byłego kie-

rownika Piotra Ruczaja – dr hab. Zbigniew Ruczaj. Drzewiec bezinteresownie wykonali pracownicy Spół-

dzielni Inwalidów „Wolność” w Drohiczynie, zaś okucie drzewca było przechowywane w domu pana Pio-

tra Ruczaja. Jego życzeniem  było, by pamiątki te powróciły do szkoły. Dlatego też jego syn, Zbigniew Ru-

czaj,  9 marca 1990 roku przekazał je dyrekcji. 

 2 września 1990 roku, podczas inauguracji nowego roku szkolnego, przekazano uroczyście sztandar 

Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i na nowo go poświęcono.  

 

Przygotowała Laura K. z kl. VIIIa 
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  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

 

 W piątek 19 listopada, uczniowie naszej szkoły świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 

Jest on obchodzony na pamiątkę uchwalenia w 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych do-

kumentu, który gwarantuje prawa wszystkim dzieciom - Konwencji o Prawach Dziecka.  

 Z tej okazji w naszej szkole podjęto wiele działania mających na celu uświadomienie dzieciom              

i młodzieży, że posiadają swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać - oczywiście nie zaniedbu-

jąc równocześnie o swoich obowiązków.  

 Wszyscy mogli zapoznać się z postacią Janusza Korczaka, obejrzeć film czy bajkę                                   

„O królewnie, która zniosła wszystkie prawa”.  

 Powstała też piękna galeria plakatów wykonanych przez uczniów klas 4-8 nawiązujących do tema-

tu związanego z prawami dziecka. 

Anna Chlebińska 
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Bądźmy wobec siebie życzliwi 

 

 22 listopada 2021 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości. Tworzyliśmy Szkolny Bank 

Serdeczności. Każdy z nas mógł zapisać miłe słowa skierowane do przyjaciół, kolegów, koleżanek, nau-

czycieli, wychowawców.  

 Ciepłe, życzliwe wyrazy i zdania są uniwersalne i potrzebne każdemu z nas, niezależnie od wieku.  

Wiadomo, że życzliwość to bardzo dobra inwestycja - szybko procentuje. „Wypełnione serdecznością” 

karteczki przyczepialiśmy do tablicy, tworząc w ten sposób nasz bank. Dodatkowo każdy miał szansę wy-

losować kupon na życzliwość lub kartę z motywującym cytatem. Nie mogło obyć się bez zdjęć grupowych.  

 Pamiętajcie, że życzliwość nic nie kosztuje, a w relacjach z innymi jest bezcenna. Pozytywne nasta-

wienie do innych, okazywanie dobra, ciepła i zrozumienia jest cenną umiejętnością i warto ją ćwiczyć każ-

dego dnia.  

Anna Piasecka 
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BohaterON  

w naszej szkole 
 

 

 

 

Pamiętajmy o tych, 

którzy walczyli o naszą wolność! 

 

Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii BohaterON - 

włącz historię!  

Piątoklasiści i szóstoklasiści mieli możliwość na przełomie października - listopada 2021 uczestni-

czyć w projekcie, dzięki któremu przypomnieli sobie, czego dotyczy kampania, brali udział w zajęciach               

w oparciu o materiały przygotowane przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria dotyczące Powstania War-

szawskiego - oglądali prezentacje na temat historii powstania, wysłuchali słuchowiska pt. "Mały". Mło-

dzież także obejrzała fragm. filmów: "Miasto'44", "Czas honoru. Powstanie", Kanał".  

Podsumowaniem projektu było przygotowanie przez młodzież kartek z podziękowaniami i życzeń 

dla Powstańców. 

Anna Kontowicz 
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Szkolny Konkurs Literacki 

pt. „Zalajkuj Książkę” 
 

30 listopada 2021 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Literacki                                         

pt. „Zalajkuj Książkę”, który został zorganizowany przez panie Annę Kontowicz i Natalię Żero. Jego ce-

lem było promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. 

Chętni uczniowie mieli za zadanie przeczytać, w wyznaczonym terminie, książkę Andrzeja Malesz-

ki „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” oraz napisać test złożony z dziewięciu etapów, w którym zmie-

rzyli się z zadaniami o różnym stopniu trudności. Poziom był bardzo wyrównany. 

 Oto wyniki: 

I miejsce – Angelika K., kl. VIa 

II miejsce – Oliwier A., kl. Vb 

III miejsce – Daniel P., kl. IVa 

 

oraz wyróżnienia dla: 

Kamili K., kl. Vb, Agaty G., kl. IVa, Mateusza K., kl. Va  

 

 Konkurs okazał się doskonałą formą promocji czytelnictwa w szkole i potwierdził, iż watro robić 

tego typu przedsięwzięcia, gdyż uczniowie lubią spędzać wolny czas, czytając i poznając książki nie tylko 

z kanonu lektur obowiązkowych. 

Anna Kontowicz 
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ANDRZEJKI I KATARZYNKI 

 Andrzejki, to nieoficjalne święto, które wypada w nocy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię 

świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Tym razem było to z poniedziałku na wtorek. 

 

Historia, zwyczaje i obchody święta: 

 Pochodzenie wróżb andrzejkowych nie jest 

do końca znane, część badaczy jest jednak zdania, 

że miały one swój początek już w starożytnej Grecji. 

Z kolei w Polsce pierwsza wzmianka literacka                

o świętym Andrzeju pojawiła się w 1557 roku za 

sprawą Marcina Bielskiego. 

 Początkowo andrzejki traktowano bardzo 

poważnie i miały charakter tylko matrymonialny - 

wróżby wykonywano indywidualnie, w odosobnie-

niu i były przeznaczone jedynie dla niezamężnych dziewczyn. W późniejszym czasie andrzejki zaczęto 

organizować wspólnie, w grupach rówieśniczych panien na wydaniu.  

 Współcześnie andrzejki to niezobowiązująca zabawa, głównie dla młodzieży i dorosłych zarówno 

dla kobiet, jak i dla mężczyzn.  

 

Wróżby andrzejkowe:  

- Ciasteczka z wróżbą    - Miłosny makaron 

- Przestawianie butów    -Tajemniczy kleks z atramentu 

- Który owoc wybierasz?   - Pikantne jedzenie, pikantne sny 

- Kiedy założysz obrączkę?   - Moneta w studni 

- Słoiki miłości     - Kim będę, gdy dorosnę? 

- Dwie połówki orzecha    - Andrzejkowe serce 

- Pływające marzenia    - Wróżenie ze słomek 

- Liść w kolorze miłości   - Zabawa z filiżankami 

Uwaga! 

 To jeszcze nie wszystkie wróżby, jest tego masa. Na każdej ,,imprezie'' andrzejkowej coś inne-

go… 
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KATARZYNKI - CO TO ZA ŚWIĘTO I KIEDY SIĘ ODBY WA? 

 Katarzynki – polski zwyczaj świąteczny, obchodzony przez kawalerów, odpowiednik andrzejek.                   

W nocy z 24 na 25 listopada, tj. w wigilię św. Katarzyny Aleksan-

dryjskiej, odbywają się wróżby młodych mężczyzn dotyczące ożenku    

i poszukiwania partnerki. Męskie święto zostało zapomniane na rzecz 

ANDRZEJEK, kiedy to kobietom poszukującym par tnera mają się 

spełniać pomyślne wróżby. 

 Wiele wróżb katarzynkowych związanych jest ze snem. 

Przysłowie mówi, że “W noc świętej Katarzyny pod poduszką są 

dziewczyny”. Kobieta, która pojawi się we śnie to zapewne przyszła żona. 

 

WAŻNIEJSZE - IMIĘ, CZY CHARAKTER ŻONY? 

 Jeśli w wigilię św. Katarzyny mężczyzna pod poduszką umieścił ptasie pióro – w jego śnie 

pojawiał się ptak, mówiący wiele o przyszłej żonie. Jeśli była to biała kura – czekał go ślub z młodą 

dziewczyną. Jeśli zaś z czarną – z wdową. Gorzej, kiedy we śnie pojawił się siwy koń. Dla takiego 

mężczyzny nie było nadziei na ożenek… 

 

 Świętując Katarzynki, chłopcy pod poduszkę zazwyczaj wkładali nie tylko karteczki, czy pióra - 

ci najbardziej zdeterminowani nie wahali się ukraść dziewczynie części ubrania - choćby bielizny -                  

i ukryć ją pod poduszką. Czar był mocniejszy, kiedy mężczyzna wycierał się po kąpieli skradzioną, 

dziewczęcą bielizną, a nawet ubierał się w nią do snu. 

 Z powodu pandemii Covid-19 w naszej szkole andrzejki odbyły się w sposób zdalny. Samorząd 

Uczniowski przygotował prezentację i wirtualne wróżby, z których na lekcjach wychowawczych mogła 

skorzystać nasza młodzież. 

 

Przygotowała  

  Amelia N. z kl. Vb 

 

       NieCoDziennik
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Skąd pochodził i kim był Święty Mikołaj? Odpowiedź na to pytanie może Was wszystkich zasko-

czyć. Wizerunek jego kojarzy się ze starszym mężczyzną z białą, długą brodą, ubranym w czerwony 

strój. Według baśni i legend w okresie Świąt Bożego Narodzenia rozwozi prezenty dzieciom. Jego sanie 

ciągnięte są przez zaprzęg reniferów. Zamieszkuje on biegun północny lub Laponię. 

 Jednak korzeni świątecznych tradycji związanych ze Świętym Mikołajem należy szukać w Turcji 

-  pochodził on bowiem z Miry i zasłynął swoją dobroczynnością i cudami. Cechował się on skromno-

ścią, pobożnością oraz wrażliwością na potrzeby biednych. Cały swój majątek odziedziczony po rodzi-

cach rozdał. 

 Jako wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa z Miry, Mikołajki obchodzone są w Polsce szóste-

go grudnia. Rankiem tego dnia dzieci, które przez mijający rok były grzeczne znajdują prezenty ukryte 

pod poduszką, w buciku lub innym przygotowanym w tym celu miejscu (np. w skarpecie).  

Obecnie na skutek przenikania do naszej tradycji elementów z innych kultur Mikołaj coraz czę-

ściej utożsamiany jest z Bożym Narodzeniem i świątecznymi prezentami.  

 Ciekawostką jest również fakt, że w każdym z regionów Polski ktoś inny przynosi dzieciom owe 

podarki pod choinkę. Są to np.: Gwiazdor, Aniołek, Dzieciątko Jezus, Gwiazdka, Krasnoludki, Dziadek 

Mróz… - jednak szóstego grudnia do wszystkich przychodzi właśnie Święty Mikołaj. 

        

Przygotowała Kamila K.  Z kl. Vb 
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„Mikołajkowy Dar Serca” 

- akcja charytatywna w naszym szkole 

 

Od wielu lat w naszej szkole istnieje Szkolne Koło Caritas. Co roku organizowane są  różnego ro-

dzaju zbiórki charytatywne przeznaczane na pomoc dzieciom.                                                                                                         

W tym roku zorganizowana została akcja charytatywna o nazwie „Mikołajkowy Dar Serca”, która  

miała na celu uczenie młodzieży empatii i bezinteresowności, a także chęci dzielenia się z innymi. 

W dniach od 22-26 listopada zbierane były niezniszczone przedmioty, które mogłyby trafić do 

świątecznych paczek. Następnie osoby należące do Szkolnego Koła Caritas oraz kilku chętnych uczniów              

z kl. Vb przygotowywali z przyniesionych rzeczy podarunki dla dzieci z Domu Dziecka „Rafael”               

w Wyrozębach.  

Uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania i przynieśli wystarczająco dużą ilość rzeczy, 

by po brzegi wypełnić paczki. 

Wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę, bardzo dziękujemy! Paczki trafiły już do dzieci. 

Przygotowała Wiktoria P. z kl. Vb 
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 Mikołajki w naszej szkole 

 

 Jak można obchodzić mikołajki? Nasi uczniowie 6 grudnia prze-

konali się, że są różne sposoby na ich spędzanie. 

 Do najmłodszych - przyszedł św. Mikołaj i każdy przedszkolak 

otrzymał od niego prezent. 

 W klasy 1-3 mogły obejrzeć inscenizację „Anioł Dobroci, czyli 

prawdziwa historia o św. Mikołaju” w wykonaniu kolegów i koleżanek ze starszych klas. Uczniowie mieli 

mnóstwo pytań o prawdziwość wydarzeń ukazanych w przedstawieniu, np. Czy 

tak było naprawdę? Czy święty Mikołaj jest w niebie a współcześni mikołaje to 

są pomocnicy?  

 W naszej szkole zaczęło przybywać niewi-

dzialnych „Aniołów Dobroci” - pomocników św. 

Mikołaja. Pamiętajmy, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w otrzymywa-

niu! 

Uczniowie naszej szkoły uczcili mikołajki, przychodząc do szkoły w czerwonych ubraniach, czap-

kach mikołajkowych czy gadżetach związanych z osobą św. Mikołaja.  

Anna Rogulska 

Anna Kontowicz 

  



str. 14                    NieCoDziennik

 

I MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY 
 

 

W naszej szkole  odbył się  I Mikołajkowy Turniej Szachowy, który został zorganizowany przez 

p. Andrzeja Borzyma.  

W rywalizacji wzięło udział dwudziestu ośmiu chłopców i cztery dziewczyny z klas 4-8. Przez 

cały grudzień uczestnicy rozgrywali pojedynki szachowe.  

Turniej utrudniony był przez pandemię, gdyż rywalizacja miała się odbyć 6 grudnia, lecz ze 

względu na liczne klasowe kwarantanny, ogłoszenie zwycięzców i oficjalne zamknięcie turnieju nastąpi-

ło dopiero 17 grudnia.  

Oto wyniki   

A) w kategorii dziewcząt:    B) kategorii chłopców:  

I miejsce – Laura K. z kl. VIIIa,   I miejsce – Tomasz K. z kl. VIIIa,  

II miejsce – Julia G. z kl. VII,   II miejsce – Mateusz  K. z kl. Va,  

III miejsce – Agata G. z kl. IVa,   III miejsce –  Rafał P. z kl. VII,  

IV miejsce – Fautyna K. z kl. IVa  IV miejsce – Hubert M. z kl. VIIIb 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! Nie możemy się doczekać kolejnego turnieju!  

Przygotował Antoni R. z kl. Vb 

PÓŁFINAŁ 
        FINAŁ  
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 Zbliża się czas niezwykły w roku, Boże Narodzenie. By zaakcentować wyjątkowość tych świąt,   

17 grudnia 2021 r. w naszej szkole został zorganizowany przez panie polonistki Świąteczny Konkurs Re-

cytatorski, podczas którego uczestnicy recytowali wiersze związane z ciepłem domu rodzinnego, świą-

tecznym czasem, nadzieją, jaką przynosi nam Chrystus.  

 Uczniowie klas 4-8 przygotowali różnorodne teksty. Wszyscy z dużym wyczuciem zaprezentowali 

je na scenie.  

 Jury, w składzie p. Anna Piasecka i p. Natalia Żero, wysłuchało z uwagą każdej deklamacji i wyło-

niło zwycięzców. 

 I miejsce zajęła Kamila K. z kl. Vb, II miejsce przypadło Konradowi Ś. z kl. Vb, a III miejsce - 

Rafał W. z kl. IVa. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Z. z kl. VIIIb, Zofia Cz. z kl. IVa oraz Martyna S.    

z kl. IVb.   

 Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom gratulujemy!  
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Wypożycz sobie prezent na święta 
 

 W dniach 14 - 16 grudnia 2021 r. odbyła się w naszej szkole kolejna akcja promująca czytelnictwo. Tym 

razem nauczyciele biblioteki zaprosili uczniów klas 4 - 8 do udziału w wydarzeniu pod nazwą „Wypożycz sobie pre-

zent na święta”. 

 W tych dniach uczniowie, którzy odwiedzili bibliotekę, mogli zdać się na „uśmiech losu” i wypożyczyć 

książkę niespodziankę zapakowaną w ozdobny papier. Uczestnicy loterii mogli wylosować książki z cyklu 

„Nazywam się…” dotyczące ciekawostek w życia znanych ludzi sztuki, ciekawe opowiadania z dreszczykiem emocji 

lub książki o tematyce historycznej.  

 Akcja powiodła się. W dniach 14-16 grudnia biblioteka zanotowała ponad 130 wypożyczeń.  

Natalia Żero 

Boże Narodzenie z książką... 

W tym roku szkolnym z powodu pandemii nie odbyły się niestety tradycyjne wigilie klasowe. Mimo to klasa 

Vb postanowiła w inny sposób przygotować się do Wigilii, tej domowej.  

Uczniowie wraz z wychowawcą wzięli do ręki książkę Josteina Gaardera „Tajemnica Bożego Narodzenia”              

i od 1 grudnia uczestniczą w niezwykłej wędrówce orszaku zmierzającego do Betlejem, aby zdążyć na narodziny 

Chrystusa. Jednocześnie piątoklasiści zostali wciągnięci w tajemniczą zagadkę sprzed lat, którą chce rozwiązać 

główny bohater ze swoimi rodzicami.  

Każdego dnia uczniowie odkrywają wraz z Joachimem okienko w kalendarzu bożonarodzeniowym i dowia-

dują się, na jakim etapie podróży jest orszak i kto do niego dołączył. Jeśli wypada weekend, młodzież czyta tekst 

przysłany zdalnie  przez wychowawcę, by na bieżąco towarzyszyć uczestnikom pielgrzymki.  

Każdy dzień przybliża klasę do radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Anna Kontowicz 
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MOJE BOŻE NARODZENIE 
 

 Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia zaczynają się w naszej rodzinie już na początku grud-

nia, w domu z dnia na dzień robi się coraz bardziej ruchliwie i zaczynają się pierwsze przedświąteczne po-

rządki. Pieczemy pierniki, sprzątamy cały dom, zawieszamy dekoracje świąteczne.  

 Wraz z początkiem grudnia, zaczyna się  Adwent, w tym czasie uczestniczymy w roratach.  

 Po licznych przygotowaniach, w końcu nadchodzą wyczekiwane święta.  

 24 grudnia zaczyna się od strojenia choinki. Są też ostatnie porządki przed uroczystą Wigilią. Za-

czyna zjeżdżać się cała rodzina. Wieczorem, przed wieczerzą, nakrywamy stół białym obrusem, pod nim 

kładziemy sianko. Zawsze zostawiamy jedno puste miejsce dla nieznanego gościa. Zanim rozpoczniemy 

uroczystą kolację wigilijną, tata lub najstarszy brat odczytuje fragment z Pisma Świętego o narodzeniu Pa-

na Jezusa. Następnie łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Potem zasiadamy do uroczystej 

Wigilii, by spróbować dwunastu potraw, które symbolizują dwanaście pokoleń Izraela lub dwunastu apo-

stołów. Po posiłku, śpiewamy kolędy i rozmawiamy, następnie idziemy zobaczyć, jakie prezenty znajdują 

się pod choinką. O północy udajemy się do kościoła na Pasterkę.  

 Pierwszy dzień świąt rozpoczynamy od udania się na Mszę Świętą, uczestniczymy też w adoracji 

żłóbka nowo narodzonego Jezusa. Po mszy jemy uroczysty obiad i wychodzimy wszyscy na rodzinny spa-

cer. Cały dzień spędzamy bardzo uroczyście. 

 Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia wiąże się  z wyjazdami do bliskiej rodziny, odwiedzamy ich, 

razem rozmawiamy i spędzamy miło czas. 

 Święta są dla nas bardzo ważne, ponieważ obchodzimy je fizycznie i duchowo. Raz w roku cała 

rodzina zbiera się przy jednym stole, czuć świąteczną atmosferę, która sprawia, że każdy czuje się niesa-

mowicie. Mimo że każdy w świętach lubi co innego, ale z jednym zgadzają się wszyscy członkowie mojej 

rodziny – Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, którego się nie zapomina. 

Magdalena K. z kl. VIa 
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Moja rodzinna Wigilia  
  

Moje przygotowania do Wigilii i świąt zaczynamy kilka dni wcześniej generalnymi porządkami 

oraz dekorowaniem domu na zewnątrz. 

Dzień przed Wigilią jadę z dziadkiem, tatą i siostrą po choinkę. Potem ubieramy ją i pakujemy pre-

zenty. Babcia z mamą pieką w tym czasie ciasta i robią część potraw. Ja i moja siostra sprzątamy i dekoru-

jemy swoje pokoje. 

W dzień Wigilii nakrywamy z siostrą stół. W naszym domu jest tradycja, że zostawiamy jedno pu-

ste nakrycie dla nieznajomego wędrowca. Następnie ustawiamy na stole przygotowane przez mamę i bab-

cię potrawy, które są bez mięsa i jajek. Pod stołem zawsze stawiamy koszyk z sianem. Wieczorem, gdy 

zabłyśnie pierwsza gwiazdka przyjeżdża do nas rodzina i wszyscy siadamy do stołu. Dzielimy się prosforą, 

składamy życzenia i jemy przygotowane potrawy. Potem wspólnie śpiewamy kolędy. Później rozpakowu-

jemy prezenty, które znaleźliśmy pod choinką. O północy idziemy na Pasterkę do cerkwi.      

Paweł S. z kl. Vb                                                                           
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Kącik kulinarny 
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Przygotowała Amelia K. z kl. VII 

CIASTECZKA Z WRÓŻBĄ NA NOWY ROK 

Składniki: 

4 jajka, 

600 g mąki, 

2 łyżki oleju, 

3 łyżki wody, 

cynamon, 

przygotowane wróżby (na cienkich paskach papieru) 

 

PRZYGOTOWANIE: 

 Z jajek, mąki, oleju, wody i cynamonu zagnieć ciasto. Wyrobioną masę rozwałkuj cieniutko. 

Wykrój kółeczka. Na każde kółko kładź karteczkę z wróżbą. Sklejaj brzegi ciasteczek z wróżbą tak, jak-

byś formował pierożki. Piecz ciasteczka z wróżbą przez 20 minut w 170 stopniach. 

Przygotowała Amelia N. z kl. Vb 
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KRZYŻÓWKA 

 

1. Okres przygotowywania się do Bożego Narodzenia to… 

2. Rozświetla kościół podczas rorat. 

3. Znajduje się na czubku choinki. 

4. Imię jednego z trzech królów. 

5. Miejsce narodzenia Jezusa. 

6. Przynosi dzieciom prezenty. 

7. Pierwsi udali się do nowo narodzonego Dzieciątka. 

Przygotował Mateusz K. z kl. Va 


