WYDANIE GRUDNIOWE
ŚWIĄTECZNE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDKIEGO
W DROHICZYNIE

Śnieg okrył ziemię puszystą bielą,
wokół się wszyscy ludzie weselą.
Spłynęła z niebios dla nas Nowina –
Najświętsza Panna powiła Syna.
I my Dzieciątku dziś hołd oddajmy
polską kolędę Mu zaśpiewajmy.
Niech śpiew przy żłóbku
i w dzień, i w nocy
mocą, radością serca jednoczy.
A Nowy Rok 2021 przyniesie wszelką
pomyślność
i pozwoli na spełnienie najskrytszych
marzeń.

W numerze:
 Newsy ze szkolnego podwórka
 Moje Święta
 Tradycje bożonarodzeniowe
w innych krajach
 Świąteczne opowiadanie - Magia
Świąt
 Kącik kulinarny
 Hej kolęda, kolęda

NieCoDziennik

str. 2

Newsy ze szkolnego podwórka

MIKOŁAJKI
Ten rok jest inny niż wszystkie, a mimo to magia i radość jaką niesie święty Mikołaj nie osłabła.
Aby wprowadzić uczniów w świąteczny nastrój Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs on-line dla
klas 4-8 związany z Mikołajkami.
7 grudnia 2020 r. uczniowie naszej szkoły na pierwszej godzinie lekcyjnej mieli pokazać się w kamerce lub przesłać swoje zdjęcie w czapce św. Mikołaja.
Młodzież chętnie wzięła udział w rywalizacji. Najwięcej czapek zebrały i miejsce na podium zajęły następujące klasy:
1 miejsce – klasa 4b
2 miejsce – klasa 4a
3 miejsce – klasa 6
Dziękujemy za udział w konkursie i życzymy wszystkim Wesołych Świąt!
Julia S. z kl. VII a
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RAZEM NA ŚWIĘTA

Czas przedświąteczny to okres, w którym warto zauważyć drugiego człowieka.
Nasza szkoła realizuje treści wychowawcze związane z uwrażliwianiem na potrzeby innych ludzi,
angażowaniem się w akcje społeczne, uczy empatii i życzliwości.
W tym roku, młodzież naszej szkoły włączała się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Razem na Święta”.
Uczniowie wzięli udział w akcji charytatywnej „Stroik dla Potrzebujących” zorganizowanej przez
Samorząd Uczniowski. Przedstawiciele klas, mimo zdalnego nauczania, przygotowali po dwa piękne stroiki, które przekazali opiekunowi samorządu. On zaś dostarczył je osobom z Parafialnego Koła Caritas przygotowującym paczki dla Potrzebujących.
Młodzież pod opieką pani Małgorzaty Głowackiej wykonała kartki świąteczne, które sama wrzuciła
do skrzynek sąsiadów lub osób samotnych. Niektórzy wykonali ozdoby choinkowe i dekoracje bożonarodzeniowe, którymi podzielą się z osobami z rodziny, z przyjaciółmi.
W dzisiejszym czasie musimy pamiętać o dystansie społecznym oraz wytycznych sanitarnych, ale
zależy nam na budowaniu atmosfery życzliwości i ciepła, jaką niosą ze sobą Święta Bożego Narodzenia.
Może nie podzielimy się opłatkiem i prosforą na wigiliach klasowych, ale w świąteczny nastrój wprowadzą nas Zdalne Jasełka przygotowane przez panią Annę Piasecką i uczniów klasy 7 b naszej szkoły — link
do prezentacji: https://view.genial.ly/5fd8e7464779fa0d375f1dbe/presentation-jaselka-zdalne oraz prezentacja pt. „Magia Świąt” przygotowana przez panie Annę Chlebińską i Annę Jabłońską, którą można obejrzeć na stronie naszej szkoły.
Warto mieć wielkie serce i pamiętać, że nie jesteśmy „samotną wyspą”, że wokół nas żyją ludzie,
którym drobny gest może sprawić radość.
Anna Chlebińska
Anna Kontowicz
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21. 12. 2020 r., mimo zdalnego nauczania, uczniowie klas IV pod opieką pań Anny Kontowicz
i Justyny Wysokińskiej, w ramach akcji Narodowego Czytania, które propaguje znajomość literatury polskiej, odczytali fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego.
Czwartoklasiści bardzo zaangażowali się w to przedsięwzięcie i pięknie się przygotowali do czytania dramatu. Nie zbrakło im też pomysłowości w wykonaniu strojów dla granych przez siebie postaci.
Słuchającym i oglądającym rówieśnikom występ się bardzo podobał. Chcieli również poznać dalsze
losy tytułowej bohaterki.
Anna Kontowicz
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W ramach projektu Empatyczna Klasa uczniowie kl. VIII, co miesiąc, wypełniają tzw. Misje.
18 grudnia zorganizowali Dzień Wolontariusza. Postanowili przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia zebrać rzeczy, takie jak zabawki i ubrania w dobrym stanie, i wesprzeć darami ze swojej
zbiórki dzieci z Domu Dziecka w Krasnem.
Udało im się zgromadzić kilka worków ubrań, dwa duże pudła zabawek i reklamówkę słodyczy.
Mamy nadzieję, że rzeczy przez nich zebrane choć w małym stopniu wspomogą dzieci z Domu
Dziecka. Wiemy, że to co zebrali, jest kroplą w morzu potrzeb, ale pamiętamy, że nawet mały gest jest
większy od największego współczucia.

W imieniu dzieci dziękuję wszystkim uczniom i rodzicom, którzy wsparli Dzień Wolontariusza.
Natalia Żero
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Święta w moim domu
Święta Bożego Narodzenia w moim domu to najpiękniejszy czas w całym roku. Wszyscy czekamy
na nie z niecierpliwością. Jest to okres, w którym odżywają stare tradycje i obyczaje. Boże Narodzenie to
przede wszystkim kolacja wigilijna, którą przygotowujemy w moim domu. Lecz zanim do niej zasiądziemy, musimy zadbać o odpowiednią czystość i wystrój domu. Lampiony, stroiki, lampki i świeczki, to tylko
niektóre z ozdób nadające mu niepowtarzalnego klimatu.

Dwa dni przed wigilią rozpoczynają się u nas przygotowania do tej uroczystej kolacji. Najpierw
pieczemy ciasta – będziemy się nimi delektować w święta, a także w pewnej części staną się „gościńcem”
dla przyjezdnych lub podarunkiem dla samotnego sąsiada. Później przyrządzamy potrawy postne z ryb,
śledzi, kapusty, grzybów, a także maku i suszonych owoców. Staramy się, by na stole zagościło dwanaście
potraw. To taki świąteczny zwyczaj.
W dzień Wigilii ubieramy wspólnie choinkę, najczęściej żywą, która pięknie pachnie lasem. Następnie, jak co roku, z ogromną starannością przygotowujemy stół. Przywiązujemy do tego ogromną uwagę, pragnąc, by się pięknie prezentował. Zawsze najpierw kładziemy garstkę sianka jako symbol betlejemskiej stajenki, a następnie biały odświętny obrus i najlepszą zastawę. Przy naszym stole jest zawsze jedno
wolne miejsce – dla zbłąkanego wędrowca. Na środku leży opłatek i stoi świąteczny stroik.
Gdy już wszystko jest gotowe, zaczynają pojawiać się goście: ciocie, wujkowie, kuzynki i dziadkowie. Wszędzie panuje śmiech i gwar. Najmłodsi niecierpliwie oczekują pierwszej gwiazdki, która zwiastuje
narodziny Boga i jest sygnałem do rozpoczęcia Wigilii. Zanim jednak zaczniemy kolację, wszyscy modlimy się, a potem ja czytam fragment Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa. Łamiemy się opłatkiem, zaczynając od głowy rodziny, czyli dziadka i składamy sobie życzenia. Siadamy wspólnie do stołu i podczas wesołych rozmów jemy przygotowane potrawy.
Po kolacji nieodłącznym elementem wigilijnego spotkania jest wspólne śpiewanie kolęd, które
wprowadzają wszystkich w wyjątkowy świąteczny klimat. W międzyczasie zabieramy się za otwieranie
prezentów, na które z niecierpliwością czekają dzieci. Po pewnym czasie, gdy już wszyscy są obdarowani
prezentami i najedzeni, sprzątamy ze stołu.
Przed północą moja rodzina udaje się na Pasterkę, która jest zwieńczeniem tego pięknego Święta.
W pozostałe dwa dni świąteczne odwiedzamy rodziców mamy i taty, czyli moich dziadków. Podczas tych spotkań panuje miła, rodzinna atmosfera.
Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie to czas pojednania, miłości, życzliwości i zadumy.
Kamila K. z kl. IV b
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Drogie Koleżanki i Koledzy,
Zwyczaje i tradycje świąteczne ma każda rodzina na świecie, niektórzy zostają w domu i samemu
spędzają Boże Narodzenie, a inni jadą w odwiedziny do swojej rodziny. Chciałbym Wam napisać o tradycjach świątecznych, które pielęgnujemy z moją rodziną co roku.
Zawsze kilka tygodni przed Wigilią stroimy choinkę w różnokolorowe bombki i łańcuchy, a na samej górze umieszczamy gwiazdę. Kolacja wigilijna nie odbywa się bez potraw, więc kupujemy potrzebne
składniki do wykonania świątecznych dań. Nie zapominamy też o prezentach dla bliskich i każdy daje coś
od siebie. Co roku w dzień Wigilii uczestniczymy w dwóch kolacjach - u dziadków, z którymi dzielimy
dom oraz u drugich dziadków.

Przed rozpoczęciem uczty wigilijnej czytamy fragment Pisma Świętego, modlimy się, a później
dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Po kolacji udajemy się do kościoła na Pasterkę.
Tak prezentują się tradycje świąteczne mojej rodziny, myślę, że nie są zbyt specjalne, ale najważniejsze jest to, żeby w ogóle je mieć. A jak prezentują się wasze tradycje?
Michał W. z kl. VIII

Święta – katolickie i prawosławne
Święta to czas, kiedy wszyscy się cieszymy. Miła atmosfera, miłość i ciepło. Ja mam okazję przeżywać ten czas dwa razy w roku, gdyż moja rodzina jest częściowo prawosławna. Opowiem Wam teraz,
jak te z pozoru podobne święta różnią się od siebie.
Wigilia katolicka odbywa się 24 grudnia. Prawosławna natomiast 6 stycznia – wtedy, kiedy jest
święto Trzech Króli, dlatego ani razu nie miałam okazji wziąć udziału w jego obchodach.
Zapewnie u każdego z Was przed rozpoczęciem Wigilii wszyscy dzielą się opłatkiem. Tradycja ta
obowiązuje też ludzi prawosławnych, tylko zamiast opłatka dzielą się oni prosforą, czyli chlebkiem wypie-

kanym przez zakonników i księży prawosławnych. Potrawy wigilijne są również postne, a pod obrusem
znajduje się siano. Po wigilijnej kolacji wyznawcy prawosławia wybierają się na uroczystą mszę, która
odbywa się zazwyczaj po północy.
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Choinka to nieodłączna część świąt, również prawosławnych, lecz dla niektórych z Was pewnie
ważniejsze jest to, co znajduje się pod nią. Prezenty są dostarczane katolickim dzieciom przez Świętego
Mikołaja. W prawosławiu tę „robotę” bierze na siebie Dziadek Mróz. Można by powiedzieć, że jest on
bratem bliźniakiem Świętego Mikołaja, ponieważ wygląda prawie identycznie.
Mogę się założyć, że każdy z Was zna przynajmniej jedną kolędę, którą co roku śpiewacie w trakcie Wigilii. Ludzie prawosławni również śpiewają kolędy, ale są one nieco inne. Większość napisana
i śpiewana jest w języku starocerkiewnosłowiańskim, który jest trochę podobny do rosyjskiego.

Pewnie chociaż raz w życiu widzieliście kolędników, którzy chodzą od domu do domu z wielką
Gwiazda Betlejemską i śpiewają kolędy. Taka sama tradycja jest pielęgnowana w trakcie świąt prawosławnych. To co mnie na początku dziwiło, to zwyczaj kolędowania na podwórku, przy oknach domu,
oczywiście z gwiazdą oświetloną lampkami. Kolędnicy śpiewają bardzo głośno – jest to słowiański śpiewokrzyk, nazywany również białym śpiewem. Lubię słuchać śpiewających w ten sposób kolędników
i uważam tę tradycję za piękną.
Na koniec pragnę życzyć wszystkiego co najlepsze, zarówno katolikom, jak i prawosławnym.
Niech magia świąt będzie z Wami!
Julia G. z kl. VI
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W INNYCH KRAJACH
FRANCJA
Francja rozpoczyna świętowanie już 5 grudnia, czyli w dzień poprzedzający Mikołajki. Francuzi bardzo
lubią Wigilię, która jest wyjątkowym dniem w czasie świąt. Pasterka – msza, którą
w Polsce celebrujemy zawsze o północy – we Francji ma zupełnie inne znaczenie.
To zwykła msza, która odprawia się w różnych kościołach o różnej porze. Może to
być 19.00, 22.00 albo jeszcze jakaś inna godzina. Jedynie w wielkich, słynnych
katedrach tradycyjną pasterkę odprawia się o północy. Francuskim Mikołaja jest
Gwiazdor.

HOLANDIA
O ile święta obchodzone są przez Francuzów niezwykle uroczyście, o tyle w Holandii traktowane są jako
dni wolne od pracy. Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się postawieniem
w domu prawdziwej choinki. Zazwyczaj zaraz po 5 grudnia, czyli Mikołajkach.
W tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie w wielu kościołach można się
wybrać na specjalne msze z koncertami. W niektórych miastach otwierają się
jarmarki świąteczne, gdzie można napić się grzanego wina i zaopatrzyć w różne świąteczne drobiazgi – od bombek na choinki po upominki dla najbliższych.
W Holandii nie ma wieczerzy wigilijnej, postu, ani prezentów pod choinką,
ponieważ Święty Mikołaj obdarował szczodrze dzieci już 5 grudnia.

WĘGRY
Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. Najważniejszy z nich odbywa się
w stolicy kraju, Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Uczestniczą w nim znani aktorzy i artyści. Pod obrus leżący na stole wkłada się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła
wróży długie życie. W czasie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia Węgrzy

jedzą pieczonego indyka, zupę rybną oraz rosół z kury. Na stole nie może
zabraknąć ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość.
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HISZPANIA
Obchody świąt w Hiszpanii rozpoczynają się również stosunkowo wcześniej, bo już 8 grudnia. Wraz
z dniem święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Sewilli odbywa się widowiskowa
ceremonia Baile de los Seises. Na ulicach odbywają się w tym czasie tańce w rytm tamburynów, grzechotek i kastanietów. Domy i ulice przyozdabiane są kolorowymi światełkami. Jednym z pielęgnowanych przez nich zwyczajów jest przygotowywanie na początku grudnia małej Szopki Bożonarodzeniowej, która zwykle reprezentuje figurki Świętej Rodziny oraz żłób z Dzieciątkiem Jezus. W tradycji hisz-

pańskiej bożonarodzeniowej ważne miejsce ma oczywiście choinka, na której zawieszane są tak jak
u nas ozdoby: bombki, lampki i gwiazda betlejemska. Jako typową potrawę
towarzyszącą podczas Wigilii w Hiszpanii, uznaje się pieczonego indyka.
Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu.

WŁOCHY
Włosi z kolei podchodzą do świętowania Bożego Narodzenia w inny nieco sposób. Rozpoczynają ten
radosny czas już w pierwszą niedzielę Adwentu, gdy do Wigilii Bożego Narodzenia pozostają jeszcze
4 tygodnie. Organizują wówczas pełne zabawy i muzyki jarmarki świąteczne. 8 grudnia zaś ubiera się
choinkę oraz budowane są żłobki w kościołach. Okres świąteczny rozpoczyna się 24 grudnia i kończy
6 stycznia. Świętowanie rozpoczyna się od uroczystej kolacji wigilijnej, w której uczestniczy cała rodzina, a następnie gra się w karty lub tombolę albo od razu przechodzi do wymiany prezentów. W niektórych rejonach bywa tak, że otwieranie otrzymanych
prezentów następuje dopiero po Pasterce. Po powrocie z kościoła wszyscy

składają sobie wzajemnie życzenia.

SZWECJA
W Szwecji uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczynają się od obchodów Dnia Świętej Łucji 13 grudnia. Szwedzi obchodzą to święto bardzo uroczyście. W pierwszą niedzielę adwentu zapala się pierwszą
adwentową świeczkę w świeczniku, który zazwyczaj samemu się dekoruje mchem i błyskotkami albo
suszonymi owocami. Większość szwedzkich rodzin spędza ten dzień na pieczeniu z dziećmi ciastek oraz
dekorowaniu domów, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Zapala się wtedy specjalne gwiazdy
i świeczniki w oknach. Prezenty przynosi Święty Mikołaj, czyli Jultomte
podobnie, jak ma to miejsce w Polsce, tuż po kolacji wigilijnej. Podczas
szwedzkiej Wigilii jest dużo potraw. Szwedzi nie mają zwyczaju chodzenia
na Pasterkę, a nieliczni wierni idą do Kościołów w świąteczny poranek.

str. 12

NieCoDziennik

Według jednak tradycji, każdy, kto zjawi się tego dnia w domu, musi zostać ugoszczony. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki.

AUSTRALIA
W Australii Święta Bożego Narodzenia przypadają w czasie letnich wakacji. Okres Adwentu nie jest raczej
znany mieszkańcom kontynentu, natomiast przez cały grudzień odbywają się imprezy świąteczne. Dekoracje świąteczne pojawiają się wraz z choinkami już od 1 grudnia. Mikołaj przybywa do australijskich dzieciaków 25 grudnia na desce surfingowej. W zaprzęgu ma delfiny lub kangury, ubrany jest w shorty, koszulkę z krótkim rękawem i obowiązkowo klapki. Oczywiście, anglosaskim zwyczajem wpada również przez komin, wypija mleko i zjada ciasteczka. Przynosi też prezenty. Australijczycy bardzo lubią się spotykać
w mieście na wspólnym kolędowaniu przy świecach.

MEKSYK
W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę - gliniane naczynie
wypełnione słodyczami. Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę
kijem, co rozpoczyna wyścig w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym
jest wędzony dorsz z papryką i oliwą oraz małymi grzankami. Podaje się również
pieczonego indyka, owoce, słodycze.

Wykorzystano:
Korzeń A.: Jeden Bóg, różnorodność zwyczajów. Scenariusz spotkania opłatkowego "Biblioteka w Szkole" 2005 nr 10, s.26-27
oraz strony:
http://www.bestcjo.pl/gazetka.php?anchorId=28
http://www.handbuch-deutschland.de/book/pl/002_006_print.html
http://beatrycze.com/gify/lista.html

Przygotowała Wiktoria P. z kl. IV b
Według jednak tradycji, każdy, kto zjawi się tego dnia w domu,
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Magiczne Święta
Był mroźny, zimowy poranek 24 grudnia. Jak co roku z rodziną przygotowywaliśmy się do świąt.
Każdy miał jakieś zajęcie. Mama w kuchni kończyła przygotowywać wigilijne potrawy, brat z tatą ubierali
choinkę, a ja z siostrami dekorowałyśmy pierniczki. Wszędzie unosił się zapach świerków i świątecznych
wypieków. Niby wszystko było jak dawniej, jednak w tym roku było trochę inaczej. Nie do końca potrafiłam się cieszyć tym pięknym, świątecznym klimatem, ponieważ nie było z nami naszego dziadka, który
musiał zostać w szpitalu.
Gdy nadszedł wieczór, wszyscy czekaliśmy na pierwszą gwiazdkę. Na choince zapaliły się kolorowe lampki, a mama przykryła stół białym obrusem i położyła pod nim pachnące sianko. Ustawiliśmy
wszystkie potrawy. Było ich dwanaście - pierogi, barszcz z uszkami, kutia, ryby oraz pięknie udekorowane
przez nas pierniczki. Wszyscy chcieliśmy, aby te święta były wyjątkowe.
Po godzinie osiemnastej brat w końcu wypatrzył pierwszą gwiazdkę i razem wszyscy zasiedliśmy

do wspólnej wieczerzy wigilijnej. Na początku odmówiliśmy modlitwę.
Mama ze wzruszeniem dodała, abyśmy się pomodlili o zdrowie naszego
dziadka. Następnie zaśpiewaliśmy kolędę i zasiedliśmy do stołu. Staraliśmy się, aby ten dzień był dla nas przyjemny, jednak każdy z nas myślał o
naszym dziadziusiu. Pierwszy raz nie myślałam o tym, co dostanę pod
choinkę, moje myśli krążyły wokół dziadka, który był sam w szpitalu. Nie
cieszył mnie nawet rozpakowany prezent, o którym marzyłam od dawna.
Tata zauważył, że jest nam smutno i postanowił, że obejrzymy razem stare

zdjęcia i powspominamy śmieszne żarty, które zawsze opowiadał nam
nasz kochany dziadziuś.
Nagle do naszego domu ktoś zapukał. Brat wstał ze swojego miejsca i szybko pobiegł otworzyć
drzwi. Własnym oczom nie wierzyłam. W drzwiach stała ciocia, a obok niej uśmiechnięty dziadek. Ciocia
oznajmiła nam, że dziadek poczuł się lepiej i lekarze pozwolili mu wrócić do domu.
Od tego momentu zadziałała jakaś magia. Wszyscy cieszyli się, śpiewali kolędy i rozmawiali
z dziadziusiem. Ja przez cały wieczór nie używałam swojego nowego telefonu, który dostałam pod choinkę, gdyż największym prezentem, jaki otrzymałam, był powrót naszego dziadzia. Te święta były naprawdę

magiczne.
Daria N. z kl. VIII
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Kącik kulinarny
Przepis na pierniczki
Pierniczki to moim zdaniem nieodłączna tradycja bożonarodzeniowa.
Składniki:

-1 szklanka cukru
-250g miodu
-1kg mąki pszennej
-2,5 łyżeczki sody oczyszczonej
-4 jajka
-250g margaryny lub masła
-50g przyprawy do piernika
-2 łyżki kakao

Najpierw mieszamy suche składniki w dużej misce, następne rozpuszczamy na małym ogniu masło
lub margarynę i miód. Gdy masło ostygnie, do garnuszka dodajemy lekko rozmieszane jajka, następnie
szybko mieszamy, żeby jajka się nie ścięły, potem dolewamy konsystencje do suchych składników i mieszamy mikserem stojącym lub ugniatamy rękami. Kiedy ciasto będzie już dobrze wymieszane (gładkie),

formujemy w kulkę i przykrywamy ściereczką, żeby wyrosło (około 30min).
Gdy ciasto wyrośnie wyjmujemy i dzielimy na 4 porcje, każdą z części wałujemy na cieki placek.
Teraz najprzyjemniejsza część w robieniu ciastek, czyli wycinanie ich (wycinamy według własnego uznania). W tym czasie nastawiamy piekarnik na 200 °C. Gdy już ciastka będą gotowe do pieczenia,
wstawiamy je do piekarnika na 5-7 min.
Gdy ciasteczka wyrosną, wyjmujemy je i zostawiamy do ostygnięcia. Możemy je przyozdobić lukrem lub czekoladą.
Smacznego!
Przygotowała Amelia K. z kl. VI
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Wśród nocnej ciszy
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie

Przywitać Pana /2x
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości /2x
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany
Tyle tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił /2x
I my czekamy na Ciebie, Pana
A skoro przyjdziesz na głos kapłana
Padniemy na twarz przed Tobą
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i Wina /2x
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