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CO NOWEGO W NASZYM GIMNAZJUM, 
CO NOWEGO W EDUKACJI?

SZKOŁA
ODKRYWCÓW

TALENTÓW

N.Cz.: Można powiedzieć, że rok szkolny 
2016/2017 rozpoczął się i trwa w naszym 
gimnazjum pod znakiem zmian? Co to kon-
kretnie oznacza? 

Jakiś wielkich zmian to raczej nie ma. Kolejny 
już rok mamy 12 oddziałów. I jak zwykle 3 rocz-
niki kontynuują naukę. Trochę zmian zaobser-
wować można w przeznaczeniu pomieszczeń 
szkoły, w związku z adaptacją 4 izb lekcyjnych 
na oddziały przedszkola. Tak więc od 1 września 
nowego roku pod innym numerem sali szukamy 
pedagoga szkolnego, gdzie indziej niż dotych-
czas udajemy się do pielęgniarki szkolnej czy do 
świetlicy. Największą zmiana jest chyba… nowy 
Wicedyrektor. Pani Małgorzata Włóka, sprawu-
jąca swoją funkcję przez 8 lat, postanowiła sko-
rzystać z zasłużonych uprawnień emerytalnych, 
a zastąpiła ją Pani Agnieszka Wachecka, znana 
dotąd młodzieży i pracownikom jako nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeństwie oraz – od kilku 
lat – plastyki. Co nam nowa Pani Wicedyrektor 
powiedziała na dobry początek? Że zmierzy się  
z wyzwaniem, jakie jest przypadło w udziale. 

N.Cz.: A co chciałaby Pani powiedzieć na-
uczycielom, uczniom i rodzicom o zmianach  
w edukacji, o których szeroko donoszą media, 
bowiem „nowe” zawsze wzbudza niepokój? 

Zgadzam się z tezą, że „nowe” budzi obawy. 
Jednakże na ten moment nie mam wiele do 
powiedzenia. Wszyscy wiedzą z mediów, że re-
forma szkolna w zasadzie została przesądzona. 
Wiąże się ona głównie z likwidacją gimnazjów  
i przywróceniem 8–letniej szkoły podstawowej. 
Decyzje odnośnie nowej sieci szkół podejmą 
samorządy lokalne. W Bełchatowie taka sieć 
nie jest jeszcze znana, dyrektorzy nie otrzy-
mali jeszcze informacji na ten temat. Trzeba 
uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że… go-
rzej nie będzie. Uczniom klas I i II mogę obiecać,  

że ukończą gimnazjum na „starych” zasadach. Szó-
stoklasistom zaś przypomnieć, że naboru do gim-
nazjum… już nie będzie.

Co, Pani zdaniem, jako dyrektora, sprawu-
jącego drugą kadencję swoją funkcję i do-
świadczonego nauczyciela, nie może, mimo 
zmian, zmienić się w szkole i w szkolnictwie? 

Wg mnie nie może się zmienić to, że uczeń jest 
najważniejszy… Że szkoła i cały system edu-
kacji musi być podporządkowany jego dobru. 
Pozostanie misja nauczyciela przekazywania 
z oddaniem i poświęceniem wiedzy i postaw 
młodym ludziom. Nauczyciel – mimo zmian - 

Z Panią Dyrektor Anną Szczęsną o „nowym”, czyli o zmianach,  
które zaszły w naszej szkole od września i o „nowym” w edukacji. 
Ale też o tym, co się zmienić w szkole i edukacji nie może.
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Ja,  
poszukiwacz  

ludzi  
prawdziwych...

W TYM 
NUMERZE:

1. Wywiad z p. Dyrektor

2. Co w trawie piszczy?

3. Nowy, niekoniecznie 
uczeń

4. Kino czy szkoła…

5. Jak cię słyszą…..

6. Andrzejki 

7. Wolontariat, czyli…..

8. A Słowo stało się Ciałem

9. Czy wierzysz  
w św. Mikołaja?

10. Wywiad z Mikołajem

11. Christmas songs

12. Połammy się opłatkiem…

13. Boże Narodzenie  
w strofach Patrona

14. Bożonarodzeniowa  
krzyżówka
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2 Nasza Czwórka

Redakcja „Naszej Czwórki” dziękuje p. Dyrektor za wiele mówiący wywiad i ważne, mądre życzenia. 

zawsze będzie służył uczniowi, a uczeń w każ-
dym systemie edukacji ma się po prostu uczyć! 
Nie powinno zmienić się wychowanie ku war-
tościom – prawdzie, dobru, pięknu. A przede 
wszystkim polska szkoła nie może odrzucić 
myśli renesansowego prekursora i reformatora 

Ku pokrzepieniu serc przytoczę myśl filozofa rzymskiego - Epikteta z Hierapolis: „Jest tylko jedna droga 
do szczęścia - przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu”. Nie jest to proste, ale… trzeba  
będzie się zmierzyć z „nowym”, które niechby się okazało lepsze. I tego wszystkim życzę: uczniom,  
nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom. Życzę, by okres niepewności trwał jak naj-
krócej. By każdy jak najszybciej odnalazł się w nowym systemie edukacji. 
A na same Święta – życzę wszystkim spokoju, pojednania, zapomnienia o rzeczach mało istotnych 
na rzecz ,,Tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Wszak gdy Bóg się rodzi, moc truchleje…”. 

Szczęśliwych Świąt!

CO W TRAWIE PISZCZY, 

„Od nas dla Was...” to tytuł uroczystego 
koncertu, który swoim nauczycielom z oka-
zji ich święta, czyli Dnia Edukacji Narodowej, 
dedykowali uczniowie klas drugich i trze-
cich. Młodzież obdarowała Dyrekcję, na-
uczycieli i pracowników administracyjnych 
swoimi talentami wokalnymi, recytatorski-
mi, aktorskimi oraz bukietami kwiatów. Ży-
czeniom i podziękowaniom nie było końca.

„Nowi rycerze w księstwie Baczyńskie-
go…” pojawili się 13 października, spraw-

czyli przegląd szkolnych wydarzeń

- A. Frycza Modrzewskiego, że „Takie będą Rze-
czypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.” 
Co jeszcze? Myślę, że sporo jednak się zmieni – 
programy nauczania, podręczniki… Niemniej 
jednak trud ucznia zawsze będzie nagradzany 
sukcesem.

N.Cz.: Jakie życzenia przesłałaby P. Dyrektor 
za pośrednictwem „Naszej Czwórki” w związ-
ku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Naro-
dzenia swoim współpracownikom, nauczycie-
lom, uczniom i ich rodzicom, mając na uwadze 
„nowe”, które puka do edukacji?
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dziwszy się najpierw w roli gimnazjalistów-
-giermków. Otrzęsiny klas pierwszych  
w konwencji średniowiecza przygotowali 
uczniowie klasy II A pod kierunkiem p. Ilo-
ny Simińskiej. Współcześni rycerze, na wzór 
średniowiecznych, musieli wylegitymować 
się herbem i zawołaniem, znajomością 
nie tylko kodeksu rycerskiego, ale przede 
wszystkim tego obowiązującego w gimna-
zjum (WSO), popisać się dobrą orientacją 
w topografii szkoły. Najwięcej entuzjazmu 
wzbudził popis tańca rycerskiego w wy-
konaniu ucznia kl. I D Oskara Stachowiaka.  
Z potyczek rycerskich zwycięsko wyszła 
klasa I D. Gratulujemy!

W konkursie bibliotecznym „Czytanie  
na ekranie”, w którym wzięli udział ucznio-
wie klas pierwszych, znajomością biblioteki 
szkolnej oraz umiejętnością czytania - w od-

powiednim tempie, z właściwym poziomem 
rozumienia oraz piękną ekspresją, wykazali 
się wzorowo uczniowie z klasy Id: Mateusz 
Łopata i Wiktor Jaśkiewicz. Gratulacje!

„Bądźcie świadkami Miłosierdzia” to prze-
słanie, które przyświecało tegorocznym ob-
chodom XVI Dnia Papieskiego. Papieża Polaka 

uczciła młodzież naszego gimnazjum 18 paź-
dziernika udziałem w mszy świętej, a także 
montażem słowno-muzycznym, przybliżają-
cym sylwetkę i dzieło Jana Pawła II. 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w dniu 21 
października odbyła się próbna ewakuacja.  

W jej ramach przeprowadzone zostały ćwi-
czenia praktyczne z zakresu ewakuacji lud-
ności z placówek szkolnych. Celem było przy-
pomnienie zachowań i dróg ewakuacyjnych  
w sytuacjach zagrożenia. Nad prawidłowym 
przebiegiem czuwała jednostka Państwo-
wej Straży pożarnej w Bełchatowie.

98. rocznicę odzyskania niepodległości 
gimnazjaliści uczcili w przeddzień Naro-
dowego Święta Niepodległości. Montaż 
słowno-muzyczny przygotowali uczniowie 
klas: II B, III B, III C i III D po kierunkiem na-
uczycielek: p. M. Paradeckiej i p. A. Szkudla-
rek. Akademia była okazją do zapoznania się 

młodzieży z poezją i pieśniami patriotyczny-
mi. Uczniowie wzięli też udział w miejskich 
obchodach tego ważnego dla każdego Pola-
ka święta. Drużyna, reprezentująca nasze 
gimnazjum w XIV Biegu Niepodległości, 
zajęła I miejsce, zdobywając Krzyż Nie-
podległości. Brawo!

16 listopada br. odbył się Festiwal Ekologicz-
nej Twórczości Dzieci zorganizowany przez 
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Ze-
spół Szkolnego Profilaktycznego Teatru 
Impuls, który reprezentował naszą szkołę, 
zajął I miejsce w kategorii gimnazjów. Jury 
festiwalu tak wysoko oceniło umiejętności 
aktorskie naszych koleżanek i kolegów, które 

pozwoliły młodym artystom zwrócić uwagę 
widzów zarówno na piękno, jak i na degra-
dację środowiska przyrodniczego. Spektakl 
powstał według pomysłu i pod czujnym 
okiem p. A. Błaszczyk i p. M. Paradeckiej.
A nasze gimnazjum wzbogaciło się o sprzęt 
muzyczny, czyli o nagrodę za zwycięstwo. 
Gratulujemy!

Tolerancja to wysiłek płynący prosto z serca, by 
zrozumieć przekonania, działania i zwyczaje dru-
giego człowieka - to motto przyświecające II Po-
wiatowemu Konkursowi „Bądź tolerancyjny”, 
zorganizowanemu przez Samorządowy Zespół 
Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza  
w Bełchatowie, który odbył się w połowie 
listopada br. W konkursie wzięło udział pię-
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chlubne III miejsce. Gratulujemy drużynie  
i jej opiekunowi p. A. Krukowi

Informacje zredagowały: Karolina i Julka

NOWY,
niekoniecznie uczeń

Od września pracuje Pan w naszym gim-
nazjum, czy jest to Pana pierwsze miejsce 
pracy?
- Nie. Wcześniej pracowałem przez wiele lat  
w PG nr 3 w Bełchatowie.
Jak ocenia Pan nowe otoczenie, warun-
ki pracy, koleżanki i kolegów, a przede 
wszystkim uczniów?
- Dobrze, to mało powiedziane. Podoba mi się 
budynek szkoły i to jak ona funkcjonuje. Kole-
żanki i koledzy po fachu są mili i życzliwi. Po-
mogli mi w „odnalezieniu się” w nowym środo-
wisku szkolnym. Na uczniów też nie narzekam, 
polubiliśmy się … chyba.
Fizyka to bardzo trudny przedmiot. Ma Pan 
jakiś sposób, aby zainteresować nim ucz-
niów i przekonać ich, że można się go na-
uczyć?
- Teorię najlepiej przyswaja się dzięki praktyce, 
czyli temu, co nazywamy doświadczeniami 
fizycznymi. Staram się pokazywać ich sporo 
przy okazji każdego tematu. To, co abstrakcyj-
ne i w związku z tym trudne, staje się wówczas 
proste i zrozumiałe dla każdego.

Stopień przyswajania wiadomości na lek-
cjach zależy od tego, jak się na nich zacho-
wujemy. Ma Pan jakąś receptę na wzrost 
koncentracji uczniów na swoich zajęciach?
- Cierpliwość, dużo jej. A uczniowie sami zro-
zumieją, że bez skupienia na temacie nie ma 
pozytywnych wyników.
Bardziej zależy Panu na tym, aby ucznio-
wie Pana lubili, czy aby się Pana bali?
- Chciałbym, aby uczniowie mnie lubili i się 
uczyli, bo czymś zdołałem ich zainteresować, 
a nie dlatego, że się boją mojej negatywnej re-
akcji.
Które z przymiotników odniósłby Pan do 
siebie: sprawiedliwy, konsekwentny, wyro-
zumiały, pobłażliwy, surowy, spoko, ludzki, 
nieprzejednany, stronniczy, profesjonalny, 
wymagający, okrutny?
- Myślę, że określenia: sprawiedliwy, wyrozu-
miały i ludzki dobrze mnie charakteryzują. Nie 
wiem, co na to uczniowie. Ja w każdym razie 
staram się takim być.
Pan też był kiedyś uczniem. Jakie cechy ce-
nił Pan najwyżej u swoich nauczycieli?

Uczniowska ciekawość wszystkiego co nowe, spowodowała,  
że poprosiliśmy o rozmowę p. Jacka Dylika, nauczyciela fizyki,  
czyli „nowego belfra” w PG4.

- Te, które sam pragnę wcielać w swoją prak-
tykę pedagogiczną: uczciwość, wyrozumiałość  
i sprawiedliwość.
Czy Pan i Pana koledzy, kiedy byliście ucz-
niami, bardzo różniliście się od nas, obec-
nych gimnazjalistów?
- Trudno powiedzieć, bo uczyliśmy się w innej 
rzeczywistości. Nie było wtedy tylu źródeł in-
formacji, więc byliśmy wszystkiego ciekawi. 
Dzisiaj młodzież wydaje się być znudzona 
światem, w którym wiedza jest na wyciągnię-
cie ręki. Może młodzi ludzie lubią po prostu 
trudne wyzwania i dlatego ułatwione życie 
przestaje być dla nich fascynujące.
Co sądzi Pan na temat Internetu, szkodzi 
czy pomaga w procesie nauczania?
- Jestem przekonany, że Internet, jeśli odpo-
wiednio z niego korzystamy, odgrywa kapi-
talną rolę w procesie nauczania. Jest niewy-
czerpana studnią wiadomości, które są nam 
potrzebne i o których istnieniu nie mieliśmy 
wcześniej pojęcia.
Czego życzył Pan sobie w Dniu Nauczyciela?
- Sympatycznych, mądrych, potrafiących sko-
rzystać z mojej wiedzy uczniów. 
My życzymy Panu, by stał się Pan naszym 
ulubionym nauczycielem, a fizyka najbar-
dziej interesującym nas przedmiotem.

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały: Karolina i Julka

cioro uczniów naszego gimnazjum: Wiktoria 
Uljanicka, Natalia Brożyna (kl. I A), Paulina 
Urbańska, Aleksandra Jaros ( kl. III C), Michał 
Świątkowski (kl. III B). Praca gimnazjalistki 
Pauliny Urbańskiej, napisana pod kierun-
kiem p. E. Ciecióry, zdobyła w konkursie 
trzecią nagrodę. Gratulujemy!

Dla każdego coś… nowego! To przesłanie, 
które towarzyszy niemal od początku roku pa-
niom pracującym w bibliotece szkolnej, które 
mają nie lada zadanie włączenia do elektro-
nicznego systemu wypożyczania 572 książki. 
Zakup tak wielu pozycji książkowych został sfi-
nansowany w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Nie wszystkie jeszcze 
książki poddane zostały tej skomplikowanej 
bibliotecznej „obróbce”, ale udostępnionych 
jest już ich tyle, że każdy gimnazjalista może 
coś „nowego” na czas zbliżających się świąt 
wypożyczyć. Biblioteka szkolna serdecznie 
zaprasza i życzy miłych czytelniczych przeżyć.

Szach i mat. 5.12.2016 r. w Gimnazjum nr 2 
w Piotrkowie Tryb, gdzie odbył się półfi-
nał Mistrzostw Województwa Łódzkiego  
w Szachach, nasza drużyna w składzie: Ja-
kub Kusiak - kapitan (kl. II d), Przemysław 
Magiera (kl. II d), Michał Ślizak (kl. I d)  
i Marta Mikołajczyk (kl. II b) pokonała trzech 
rywali, a uległa dwóm, zajmując ostatecznie 
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KINO CZY SZKOŁA,

Młodzież naszego gimnazjum od czte-
rech lat uczestniczy w zajęciach Ki-
noSzkoły, czyli pozaszkolnej formie edu-
kacji, której głównym celem jest wsparcie 
w  rozwoju kompetencji medialnych 
i  społecznych uczniów wszystkich po-
ziomów nauczania, a także nauczycieli. 
Fundacja „KinoSzkoła” i jej Interdyscypli-
narny Program Edukacji Medialnej został 
nagrodzony przez  Polski Instytut Sztuki 
Filmowej. IV edycja programu realizowa-
na w bieżącym roku szkolnym jest nie-
zwykle ciekawa i wzbudziła autentyczne 

zainteresowanie uczniów kilku klas. Uczestniczymy w module: Cykl pro-
filaktyczno - społeczny „Filmowe drogowskazy”. Zajęcia odbywają się 
raz w miesiącu w MCK Giganty Mocy. Filmy, poprzedzone kilkunastomi-
nutową prelekcją, poruszają niezwykle ważne problemy wychowawcze, 
z którymi borykają się na co dzień uczniowie, nauczyciele i rodzice.  
Film, Nowy w reżyserii Rudiego Rosenberga, który obejrzeliśmy w li-
stopadzie, podejmował problematykę wykluczenia i akceptacji. Boha-
ter filmu, trzynastoletni Benoit ma problem – niby zawieranie nowych 
znajomości zawsze świetnie mu szło, ale w nowej szkole ci, którzy 
chcą się z nim zakolegować, to nie ci, których sobie wyobrażał jako 
swoich kolegów. Popularne dzieciaki, takie jak Charles i jego banda, 
nie chcą mieć z nim nic wspólnego, poza okazjonalnym gnębieniem.  
Za to szkolni dziwacy i kujony przyjmują go z otwartymi ramionami. 
No i jest jeszcze Johanna, w której Benoit się podkochuje. Przyjaźnią 
się, ale dziewczynka stopniowo zaczyna coraz bardziej trzymać się 
z bandą Charlesa. Benoit nie zdoła ją zatrzymać dzięki wielkiej impre-
zie, którą, za  namową wujka, organizuje dla całej klasy, ale za to on  
i niewielka grupa uczestników tej imprezy staje się atrakcyjna dla in-
nych. Dlaczego? W klasach toczyła się niekończąca, gorąca dyskusja. 
Zapraszamy do udziały w tych swoistych lekcjach wychowawczych 
wszystkie klasy. Naprawdę, warto!

Eliza i Sylwia

Nauczyciel – „filozof”: Wiem, że nic nie wiesz.
Nauczyciel – „ pesymista”: I tak się tego nie nauczysz.
Nauczyciel – „esteta”: Człowiek, który tak wygląda, w ogóle 
nie powinien zabierać głosu.
Nauczyciel – „niewierzący w cuda”: Kaktus mi tu wyrośnie, 
jak dostaniesz u mnie czwórkę.
Nauczyciel – „wierzący w cuda”: Praca kiepska. Popraw styl, 
formę, ortografię interpunkcję.
Nauczyciel – „Hamlet”: Więc wiesz, czy nie wiesz?
Nauczyciel – „perfekcjonista”: Dobrze, ale mogłoby być lepiej.
Nauczyciel – „wielbiciel teorii względności”: Bardzo dobrze, 
trzy z plusem.
Nauczyciel - „profilaktyk”: Wszystkim stawiam pały. Nauczy 
to was odpowiedzialności na przyszłość.
Nauczyciel - „Rejtan”: Po moim trupie dostaniesz czwórkę  
z matematyki.
Nauczyciel - „humanista”: No, może będzie z ciebie człowiek.

Opracowały: Karolina i Julka

JAK CIĘ SŁYSZĄ,
TAK CIĘ PISZĄ…

Czyli typologia nauczycieli sporządzona  
na podstawie wypowiedzi, których autorami  
są nasi pedagodzy. Któż z nas ich nie słyszał?

Nie mamy problemu z odróżnieniem jednego  
od drugiego, ale okazuje się, że zarówno kino  
jak i szkoła mogą się wspierać w realizowaniu 
tych samych celów edukacyjnych.

Tematy i filmy na następne miesiące:
grudzień - SAMOAKCEPTACJA. JAK SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM 
INNYCH i NAS SAMYCH WZGLĘDEM SIEBIE?,  
Miss Impossible, reż. Emilie Deleuze, Francja 2016

styczeń - CO MYŚLIMY O STAROŚCI?,  
Operacja hip hop, reż. Bryn Evans, Nowa Zelandia 2014 

luty - ODCIENIE DOJRZEWANIA,  
Boy, reż. Taika Waititi, Nowa Zelandia 2010,

marzec- STEREOTYPY I UPRZEDZENIA,  
Jeszcze dalej niż północ, reż. Dany Boon, Francja 2008

kwiecień - CO NAM DAJE BYCIE W GRUPIE?,  
Bestie z południowych krain, reż. Benh Zeitlin, USA 2012

maj - PRZEMOC W SZKOLE,  
Żałuję!, reż. Dave Schram, Holandia 2013,

czerwiec - NORMY KULTUROWE - ICH WPŁYW NA SPOSÓB  
POSTRZEGANIA ŚWIATA, Dziewczynka w trampkach,  
reż. Haifaa Al-Mansour, Niemcy/ Arabia Saudyjska 2012



6 Nasza Czwórka

NA ANDRZEJA
w sercu każdej panny nadzieja

Andrzejki od wielu już lat weszły do kanonu najbardziej ulubionych zabaw szkolnej młodzieży. Uczestniczą  
w niej także chłopcy, co nikogo dzisiaj nie dziwi. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w XXI wieku, 
wyposażeni w komputery i komórki – symbole nowoczesności, bawimy się tak samo jak nasze prababcie  
i pradziadkowie. 

Co to takiego?

Andrzejki jest to wieczór wróżb odprawia-
nych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię 
świętego Andrzeja. Dzień ten przypada na 
końcu lub na początku roku liturgicznego. 
Andrzejki są specjalną okazją do zorganizo-
wania ostatnich hucznych zabaw przed roz-
poczynającym się adwentem.

Historia święta

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały cha-
rakter wyłącznie matrymonialny i przezna-
czone były dla niezamężnych dziewcząt 
(męskim odpowiednikiem andrzejek były 
katarzynki). Początkowo andrzejki traktowa-
no bardzo poważnie, a wróżby odprawiano 
tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w cza-
sach późniejszych przybrały formę zbioro-
wą, organizowaną w grupach rówieśniczych 
panien na wydaniu, zaś współcześnie prze-
kształciły się w niezobowiązującą zabawę 

gromadzącą młodzież obojga płci. Historycy 
po dziś dzień nie ustalili dokładnie rodowo-
du andrzejek. Przypuszcza się, że andrzej-
kowe wróżby narodziły się w starożytnej 
Grecji. Na greckie korzenie może wskazywać 
etymologia imienia patrona wróżb, bowiem 
po grecku Andrzej to Andress (andros - męż-
czyzna, aner – mąż).

Wróżby andrzejkowe

Andrzejki bez wróżb, to nie andrzejki. Naj-
bardziej popularną wróżbą andrzejkową 
jest keromancja, wyjaśnijmy, że chodzi  
o stare, dobre lanie wosku. Ten sposób wró-
żenia polega na laniu wosku roztopionego 
w mosiężnym tyglu. Gorący wosk, zwykle 
przez dziurkę od klucza, wlewa się powo-
li do misy z zimną wodą. Kiedy zetknie się 
on z powierzchnią chłodnej wody, zastyga, 
przyjmując rozmaite, czasem bardzo fanta-
zyjne kształty. Ich znaczenie odczytuje się, 
oglądając cień, jaki, oświetlone, rzucają na 

ścianę. W ten sposób można 
było wywróżyć cień sylwetki 
przyszłego męża lub akceso-
ria związany z jego profesją. 
Przez wieki praktykowania 
tego zwyczaju ułożono wręcz 
cały system interpretacji uzy-
skanych z wosku kształtów, 
który przyjęto później także 
w tasseomancji (pod tą mą-
drą nazwą kryje się wróżenie 
z fusów).
Dawniej, dziewczyny wysiewa-
ły w garnkach lub na skrawku 
pola ziarna lnu i konopi, które 
następnie zagrabiano męskimi 
spodniami, w nadziei, że spro-
wadzi to do domu kandydata 
na męża. W zasadzie bardziej 
niż wróżbę, przypomina to za-
klinanie rzeczywistości (Kresy 
Wschodnie). Wierzono rów-
nież w to, że jeśli dziewczyna 
pościła przez cały dzień i mod-
liła się do świętego Andrzeja, 
to we śnie mógł ukazać się jej 
przyszły ukochany (powszech-

ne). Inna wróżba polegała na ścinaniu przez 
pannę w dniu świętego Andrzeja gałązki 
wiśni lub czereśni, która musiała zakwitnąć  
w wigilię Bożego Narodzenia. Jeżeli się udało, 
to dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście 
za mąż. W andrzejki przeprowadzano także 
losowanie przedmiotów o symbolicznym 
znaczeniu, np. listek oznaczał staropanień-
stwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski 
ślub, różaniec – stan zakonny.

A dzisiaj…

Ustawiamy buty, te lewe - od serca, aby 
wskazały, która dziewczyna lub który chło-
pak jako pierwsi odnajdą swoją „połówkę”. 
Pieczemy, a później zajadamy ciasteczka  
z „wróżbami”. Nakłuwamy papierowe serca, 
by poznać imię przyszłego męża lub żony. 
Wszystko to czynimy z przymrużeniem oka, 
ale zabawy jest przy tym co niemiara. 

Informacje wyszukały i tekst zredagowały: 
Sylwia, Wiktoria i Eliza
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WOLONTARIAT,
Z p. Wacławą Szczepanik – opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu rozmawiamy o tym, jak my, gimnazjaliści  
z PG 4 skupieni w kole i cała nasza społeczność, nie tylko w okresie adwentu, ale i przez cały rok odrabiamy 
lekcje z miłosierdzia.

„Chrześcijaństwo jest religią naśladowa-
nia Jezusa Chrystusa, który zalecił „jeden 
drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2). Nie 
możemy przeto tylko słuchać i mówić o mi-
łosierdziu. Trzeba je czynić. Rozejrzyjmy się 
wokoło. Okazji jest wiele dla każdego, dla 

Czy uczniowie chętnie przystę-
pują do pracy w SKW?
- Oczywiście. Spośród członków koła 
większość angażuje się we wszystkie 
przedsięwzięcia. Mają oni za zadanie 
„wciągać” w swoje działania kole-
żanki i kolegów, bo bez ich pomocy 
niewiele by zdziałali. Dlatego można 
stwierdzić, że wszyscy, którzy włą-
czają się w akcje charytatywne staja 
się także wolontariuszami.
Czym zajmują się w tym roku 
wolontariusze z naszego gimna-
zjum?
- Wolontariusze zwrócili w tym roku 
uwagę wszystkich uczniów na los 
zwierząt przebywających w schroni-
sku, czyli takich, które nie mają swo-
jego „pana”, a tym samym domu. 
W trosce o poprawę bytu naszych 
„mniejszych braci” poprosili spo-
łeczności klasowe o zbiórkę karmy  
w puszkach. Ilość zebranego pokar-
mu zaświadczyła o właściwym sto-
sunku uczniów do zwierząt, które 
zdane są jedynie na pomoc ludzi.
Przez cały rok wolontariusze pomagają pen-
sjonariuszom Domu Pomocy Społecznej swoją 
obecnością, rozmowami, towarzyszeniem im 
w trudnym okresie starości, kiedy borykają się 
z problemami zdrowotnymi i z samotnością.
Członkowie koła, zwłaszcza w okresie święta 
Wszystkich Świętych, porządkują groby pol-
skich żołnierzy na cmentarzu w Grocholicach, 
którzy zginęli we Wrześniu 1939 podczas walk 
toczonych w okolicach Borowej Góry.
Wielu inicjatywom sprzyja czas adwentu, 
kiedy szczególnie ciepło powinniśmy myśleć  
o swoich bliźnich potrzebujących pomocy, któ-
rzy są nawet wokół nas, dosłownie na wyciąg-

dziecka i  kapłana, dla siostry zakonnej, na-
uczycielki i  dobrze prosperującego przed-
siębiorcy. Zauważyć samotnych, odwiedzić 
chorych, zaopiekować się głodnym dzie-
ckiem w  szkole, pamiętać o  biedniejszych 
od siebie. Miłosierdzie chrześcijańskie, jak 

nięcie ręki. I tak pieniądze zebrane podczas 
dwóch kiermaszów świątecznego ciasta zosta-
ną przeznaczone na potrzeby uczniów naszej 
szkoły, czyli waszych kolegów.
Z inicjatywy szkolnych wolontariuszy ucznio-
wie wszystkich klas włączyli się w ogólnopol-
ską akcję „Szlachetna paczka”.
Jakimi cechami, wg Pani, powinien od-
znaczać się wolontariusz?
- Wolontariusz przede wszystkim nie powinien 
składać deklaracji bez pokrycia. Powinien być 
otwarty na innych. Wśród cech wolontariusza 
trzeba wymienić: szczerość, prawdomówność, 
prostolinijność, odpowiedzialność, dobre zor-
ganizowanie. Wolontariusz powinien także 

czyli jak ćwiczyć się w miłości bliźniego

i  solidarność z  cierpiącymi, ubogimi i  sła-
bymi w  świetle nauki ewangelicznej jest 
miłosierdziem okazanym Chrystusowi, jest 
solidarnością z  samym Chrystusem”. (prze-
czytane na internetowej stronie abp Józefa 
Michalika).

posiadać umiejętność zgodnego współdziała-
nia w zespole.
Co daje młodemu człowiekowi praca w wo-
lontariacie?
- Powiem tak: wolontariat to szkoła, która 
podpowiada młodym ludziom, jak ćwiczyć się 
w miłości bliźniego. I warto taką umiejętność 
posiąść.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy jak 
najwięcej młodych serc gotowych współ-
odczuwać z potrzebującymi pomocy i rąk 
chętnych do jej niesienia.

Rozmawiały:  
Karolina, Wiktoria i Sylwia
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A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
O zbliżających się świętach Bożego Narodzenia rozmawiamy z ks. Szymonem Kierkiewiczem  
z Parafii Miłosierdzia Bożego.

Obecny czas, który przeżywamy w Koś-
ciele, nazwany jest Adwentem. Słowo to, 
pochodzące od łac. „adventus”, oznacza 
„przyjście, przybycie, nadejście”. Dla 
nas, chrześcijan, to czas przygotowania 
do uczczenia narodzin Jezusa w Bet-
lejem i jego ponownego przyjścia na 
ziemię. Czy nie uważa ksiądz, że w dzi-
siejszym konsumpcyjnym świecie zbyt 
wielu ludzi, zwłaszcza młodych, wiąże 
Boże Narodzenie z przyjściem Mikołaja, 
czyli z oczekiwaniem na prezenty? Czy 
można zaakceptować taką postawę? 
- Oczywiście, jest problem zbyt powierz-
chownego przeżywania Świąt Bożego 
Narodzenia, bo wiele uwagi poświęcamy 
temu, co owszem dodaje uroku naszemu 
świętowaniu i jest potrzebne, myślę tu  
o dekoracjach świątecznych, kulinariach  
i prezentach. To wszystko ma też swoje 
znaczenie jak choćby wspomniane prezen-
ty, do których oprócz rzeczy materialnych 
dodajemy przede wszystkim najpiękniejsze 
uczucia, jakimi ludzie mogą się obdarzyć, 
bo w tych prezentach „zapakowane” są: 
miłość, życzliwość, serdeczność. 
Rzeczywiście wielu katolików przywiązu-
je ogromną wagę do zewnętrznej oprawy 
tych świąt, ale zapomina o należytym 
przygotowaniu duchowym poprzez przy-
stąpienie do sakramentu pokuty oraz udział 
w rekolekcjach adwentowych. Tutaj chciałbym 
nawiązać do naszego narodowego wieszcza 
Adama Mickiewicza, który kiedyś wyraził na-
stępującą myśl: „Wierzysz, że Bóg zrodził się  
w Betlejemskim żłobie! Lecz biada Ci, jeżeli nie 
zrodził się w tobie”. Święta Bożego Narodzenia 
to czas świętowania Tajemnicy Wcielenia, tego 
wielkiego wydarzenia, które zmieniło bieg hi-
storii ludzkości, wystarczy wspomnieć tylko  
o tym, że dobiega końca kolejny rok, który jest 
2016 rocznicą narodzin naszego Zbawiciela. 
Tyle lat mija od wejścia Boga w historię świata 
i każdego człowieka. Aby przypomnieć i nadal 
przeżywać tę prawdę, śpiewamy w kolędach 
słowa wyjęte z Ewangelii św. Jana: „ET VER-
BUM CARO FACTUM EST” - A SŁOWO STAŁO SIĘ 
CIAŁEM”.
Wszystkie inne zwyczaje i tradycje związanie 
z tymi świętami, jak choćby śpiewanie ko-
lęd, powinny nas prowadzić i pomagać nam  
w przeżywaniu świętowania Narodzenia Syna 
Bożego, który stał się człowiekiem. Nawet  
w tym „konsumpcyjnym świecie” nie wolno 
nam zatracić tego duchowego wymiaru rados-
nych Świąt Narodzenia Pańskiego.
W jaki sposób powinniśmy właściwie 
przygotowywać się do obchodzenia tych 
urokliwych, „ciepłych”, rodzinnych i naj-

bardziej związanych z tradycją polską 
Świąt? Czy są jakieś szczególne zwyczaje 
religijne związane z okresem oczekiwa-
nia na narodzenie Chrystusa?
- Oprócz przygotowania całej tej oprawy świąt, 
o czym już wspomniałem, przede wszystkim 
trzeba pamiętać, by zatroszczyć się, byśmy 
ten szczególny czas Świąt przeżywali w stanie 
łaski uświęcającej, aby Chrystus mógł naro-
dzić się w naszych sercach, o czym tak pięknie 
przypomina nam nasz narodowy wieszcz. 
Święta Bożego Narodzenia poprzedzone są 
Adwentem, czyli czasem oczekiwania, które-
go wyrazem jest nasz udział w sprawowanych  
o świcie mszach św. ku czci Najświętszej Maryi 
Panny, tzw. roratach, na które przybywamy  
z lampionami. Zwyczaj ten pojawił się w Polsce  
w XIII wieku, przyniesiony najprawdopodob-
niej z Węgier za sprawą błogosławionej Kingi. 
Roraty tradycyjnie odprawia się przed wscho-
dem słońca. Panujący wokół mrok przypomi-
na o mrokach grzechu, jakie ogarniały ludz-
kość przed przyjściem na świat Zbawiciela. 
Zapalone świece i lampiony wyrażają czuwa-
nie; nawiązują do ewangelicznej przypowieści 
o pannach czekających na oblubieńca. A sama 
nazwa „roraty” pochodzi od łacińskiego tytułu 
pieśni „Rorate caeli” śpiewanej jak zwykle na 
wejście: „Niebiosa, spuście Sprawiedliwego jak 
rosę...”.

Nie pytamy, czy lubi Ksiądz Boże Naro-
dzenie, ale dlaczego przede wszystkim?
- Rzeczywiście to moje ulubione Święta. 
Wynika to nie tylko z ciepłych wspomnień 
z dzieciństwa, kiedy w gronie rodzinnym 
przeżywałem te święta, ale teraz jako ka-
płan często widzę, jak wielu ludzi właśnie 
w te wyjątkowe Święta potrafi się pojednać 
i okazać sobie szczególną życzliwość. W tę 
Noc Szczęśliwego Rozwiązania - parafrazu-
jąc słowa ks. Jana Twardowskiego - rzeczy 
niemożliwe stają się możliwe, nawet naj-
trudniejsze, zawiłe sprawy potrafią rozplą-
tać się jak supełki. 
Czy sprawia Księdzu przykrość ko-
nieczność spędzania tych szczegól-
nych Świąt z dala od rodziny? 
- Jeszcze się nie zdarzyło, że nie przeżywał-
bym tych Świąt bez rodziców i rodzeństwa, 
które już założyło swoje rodziny. 24 grudnia 
zawsze jestem z najbliższymi, ponieważ po-
chodzę z pobliskiego Piotrkowa, a zatem nie 
jest to odległość, która by stanowiła przeszko-
dę. A poza tym każdego roku w Święta Boże-
go Narodzenia nie jestem w stanie odebrać 
wszystkich telefonów z życzeniami i odpisać 
na wszystkie smsy, bo jest ich aż tak wiele od 
przyjaciół i parafian. Także w żaden sposób 
nie doskwiera mi samotność, a zwłaszcza  
w czasie tych dni, kiedy przeżywamy radość  

z Narodzenia naszego Zbawiciela :).
Składanie życzeń to jeden z najpięk-
niejszych zwyczajów bożonarodzenio-
wych,  wyraz naszej miłości do bliźnich, 
której uczy nas Chrystus. Nie wątpimy, 
że chciałby Ksiądz złożyć takie życzenia 
nam, młodzieży gimnazjalnej. A zatem...
- W tym wyjątkowym, świątecznym czasie, 
gdy doświadczamy bliskości Boga, który stał 
się człowiekiem, aby przynieść ludziom łaskę 
zbawienia, każdego z osobna ze społeczności 
Publicznego Gimnazjum nr 4 chcę otoczyć 
modlitwą i życzyć, by Jezus Chrystus, przy-
chodząc na ziemię, przyniósł nam wszystkim 
dar pokoju i miłości, życzę także wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 
2017. Błogosławionych Świąt Bożego Naro-
dzenia.
Redakcja „Naszej Czwórki” śle pod adre-
sem Księdza i wszystkich Księży Parafii 
pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego ży-
czenia błogosławieństwa Bożego, by uda-
ło się Księżom nagromadzić w duszach 
wiernych tyle Światła, aby nie zabrakło Go 
do następnego Bożego Narodzenia. 
- W imieniu własnym oraz ks. proboszcza  
i ks. Rafała serdecznie dziękuję.

Rozmawiały: Gabrysia, Sylwia, Julka
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Z przeprowadzonej przez redaktorki „NCz” sondy wynika, że Mikofani z naszej szkoły marzą o:
• pojazdach (rowerach, motorowerach, samochodach),
• tabletach,
• smartphonach i I-phonach,
• Playstation 4
• zwierzętach (psach, kotach, myszkach, kanarkach, rybkach, etc.),
• biletach do nowego Yorku, Japonii lub Chin,
• łapciach w pieski i świnki,
• … a kilka Mikofanek marzy o przystojnych, wysokich, niebieskookich blondynach.
Pytałyśmy również o niematerialne prezenty dla bliskich, ojczyzny i świata. 
Odpowiedzi brzmiały dojrzale i rozsądnie: pokój, miłość, zdrowie, szczęście.

Święta już blisko, a wśród nas tylu wątpiących w Mikołaja.
Mikofani! Nie pozwólcie, by ta wiara legła w gruzach. A może sami spróbujecie pomóc w tym roku swojemu Idolowi?
Wiele biednych i opuszczonych dzieci, wielu ludzi samotnych i starych czeka na niego. Zróbcie wszystko, by nie czekali na próżno! 

Karolina, Julka i Sylwia

W ŚW. MIKOŁAJA?
Czy wierzysz

Analiza przeprowadzonej wśród braci gimnazjalnej sondy.

Kiedy zadajemy takie pytanie naszym kole-
żankom i kolegom z różnych klas, większość 
z nich, świątecznie nastawiona, odpowiada 
pozytywnie na postawione pytanie. Ale są 
też oponenci Mikofanów (tzn. fanów Miko-
łaja), czyli tacy, którzy bardzo sceptycznie 

podchodzą do faktu jego istnienia. To ich 
próbowaliśmy przekonać do zmiany poglą-
dów, stawiając pytania: „ Jeśli go nie ma, to 
komu pani Mikołajowa przygotowywałaby 
co rano śniadanie?”, „ Kto karmiłby renife-
ry?”, „A kto rozdawałby wszystkim grzecz-

nym dzieciom prezenty?”. Odpowiedź może 
być tylko jedna. Oczywiście – Mikołaj istnie-
je. To on stara się spełnić nasze oczekiwania  
i zachcianki, obdarowując wymarzonymi 
prezentami.
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TEN OD PREZENTÓW...
Nasz specjalny wysłannik przybliża postać tajemniczego dobroczyńcy, który w wigilijny wieczór zostawia 
stosy prezentów pod zielonymi drzewkami w naszych domach.

Święty Mikołaju, dlaczego wyglądasz 
tak, jak wyglądasz?
- To długa historia. Kiedyś przedstawiano mnie 
w szatach bardziej przypominających strój bi-
skupa. Teraz coraz bardziej przypominam wy-
rośniętego krasnala. Gdzieś straciłem pastorał, 
a na głowie zamiast mitry noszę tę śmieszną 
czapkę. 
Święty Mikołaj urodził się podobno w Azji 
Mniejszej, skąd więc te renifery i arktycz-
ny krajobraz?
- To zasługa pewnego pisarza. Clement A. Mo-
ore, autor „Wizyty Świętego Mikołaja”, opisał 
mnie w 1823 roku jako miłego dziadka, trochę 
grubawego, podróżującego saniami zaprzęg-
niętymi w osiem reniferów. I coś takiego się 
przyjęło! Kilkadziesiąt lat później Amerykanin 
Thomas Nast na podstawie książki Moore’a 
namalował mnie i tak już zostało, chyba na 
wieki... Normalnie mieszkam daleko na półno-
cy w Rovaniemi. Tutaj mam tylko biura, gdzie 
spotykam się z ludźmi.
Ciekawi mnie sposób, w jaki zostawiasz 
prezenty. Czy wchodzisz kominem, czy też 
masz inne sposoby? 
- Różnie to bywa. Kominy to niezły sposób, ale 
sprawdza się raczej tylko w Anglii i w Stanach 
Zjednoczonych. W innych krajach jest to raczej 
niemożliwe, kominków jest coraz mniej, a pro-
jektanci przewodów wentylacyjnych w ogóle 
o mnie nie myślą. Czasem po prostu pukam  

i wchodzę przez drzwi, czasem korzystam z ot-
wartego okna
W okresie świąt masz pewnie mnóstwo 
pracy. Co robisz w pozostałe dni?
- Dwaj fizycy z uniwersytetu w Chicago zadali 
sobie trud obliczenia, jakie jest prawdopodo-
bieństwo, abym odwiedził w ciągu jednej nocy 
wszystkie domy na kuli ziemskiej. Oto wyniki. 
Aby w czasie 24 godzin możliwe było odwie-

dzenie 2 miliardów domów na całej kuli ziem-
skiej i pokonanie 160 milionów kilometrów, 
zaprzęg mój musiałby pędzić z kosmiczną 
szybkością 112650 km na sekundę! W każdym 
domu mogę zatem spędzić tylko jedną dzie-
sięciotysięczną sekundy, czyli krócej niż oka 
mgnienie. Teraz staje się jasne, dlaczego nigdy 
mnie nie widzicie – po prostu podróżuję zbyt 

CHRISTMAS SONGS 
Święta tuż, tuż… W sklepach nawet od listopada! Bez komentarza... My też chcemy wprowadzić Was w świąteczną 
atmosferę. Proponujemy świąteczną playlistę 20 utworów. Ich kolejność nie ma najmniejszego znaczenia.  
Oby te utwory obudziły w Was ducha tych wspaniałych świąt i pomogły poczuć ich magiczną atmosferę! UWAGA!  
Link do playlisty: https://www.youtube.com/watch? v=LUjn3RpkcKY&list=PLHCPzbCIeQ3p40KRcoaTysPnVj0CnO5Xx

1. Wham! – Last Christmas
2. Mariah Carey – All I want for Christmas is you
3. Thrice – Carol of the Bells
4. Melanie Thornton – Holidays are coming ( Coca-Cola song)
5. Low - Just Like Christmas
6. Justin Bieber – Mistletoe
7. Shakin’ Stevens - Merry Christmas Everyone
8. Gene Autry - Rudolph The Red Nosed Reindeer
9. Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
10. Bobby Helms - Jingle Bell Rock
11. Mariah Carey - Santa Claus Is Comin’ To Town

12. Gene Autry - Here Comes Santa Claus
13. Gene Autry – Frosty The Snowman
14. The Darkness - Christmas Time
15. The Fray - Happy Xmas (War Is Over)
16. Frank Sinatra - Have Yourself A Merry Little Christmas
17. Bing Crosby - It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas
18. Whitney Houston-The Christmas Song
19. Paul Mcartney - Wonderful Christmas Time
20. Bryan Adams - Christmas Time

Wybrały: Sylwia i Wiktoria

szybko. Ale skoro co roku znajdujemy pod cho-
inką podrzucone przez niego prezenty, to staje 
się oczywiste, że Św. Mikołaj istnieje! Pracuję 
tak od 6 grudnia do 6 stycznia, gdy Boże Na-
rodzenie obchodzone jest przez wschodnich 
chrześcijan. A później? Później mam urlop.
Jedenaście miesięcy? 
- Z moim stażem pracy to chyba nic dziwnego. 
Po takiej pracy mam prawo odpocząć!
Dlaczego dzieci nie zawsze dostają to, o co 
proszą w listach? 
- Dzięki swoim elfom i listom dzieci Mikołaj 
zwykle wie, co chciałyby otrzymać, jednak zna 
realia i wie, że dzieci czasem chcą dostawać 
rzeczy, którymi rodzice nie byliby zachwyceni. 
Gdybyś wiedział, w jak wielu listach otrzymuję 
prośby o konia albo prom kosmiczny...
Czy jesteś wesoły i lubisz się pośmiać?  
Co lubisz robić w wolnych chwilach?
- Bardzo lubię się śmiać. Jak mam wolne, to 
gram na różnych instrumentach wesołe i skocz-
ne melodie. I bardzo lubię jeździć samochodem! 
Ale to po cichutku mówię, żeby renifery nie usły-
szały, bo się na mnie obrażą.
Dziękuję Ci i zapraszam również w tym 
roku do polskich domów.

Rozmawiał nasz specjalny korespondent, 
czyli Karolina, Julka i Sylwia

Szczęśliwej drogi, Mikołaju! 
Do zobaczenia za rok!
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Zanim sięgniemy po opłatek, pamiętajmy, że największym darem jest 
wybaczenie. Boże Narodzenie daje nam szansę, abyśmy innym i sobie 
ofiarowali ten dar.

Opłatek (z łac. oblatum – „dar ofiarny”) - bar-
dzo cienki biały płatek chlebowy, przaśny 
(czyli niekwaszony i niesolony), wypiekany 
z białej mąki i wody bez dodatku drożdży, 
którym dzielą się chrześcijanie, zgromadzeni 
przy stole wigilijnym.
Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania 
i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. 
Dzielenie się nim na początku wieczerzy wi-
gilijnej wyraża chęć bycia razem, bo przecież 

Z dnia na dzień są coraz bliżej te przez 
wszystkich najbardziej wyczekiwane Święta.        
Zatem, zgodnie z tradycją Świąt Bożego 
Narodzenia, pragniemy życzyć, dzieląc się 
z konieczności wirtualnym opłatkiem, całej 
społeczności naszego gimnazjum: Dyrekcji, 
Nauczycielom, Pracownikom, Koleżankom 
i Kolegom, by towarzyszyła Wszystkim ra-
dość, która płynie z religijnego przesłania, 
a także ta wynikająca z poczucia rodzinnej 

i złóżmy życzenia

POŁAMMY SIĘ 
OPŁATKIEM

ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego 
stołu. Ma swoją symbolikę w wymiarze nie 
tylko duchowym: sama materia opłatka: 
„chleb”, podkreśla również doczesny charak-
ter życzeń. W podtekście tego życzenia jest 
nawiązanie do modlitwy Ojcze Nasz: oby 
nam go nie zabrakło (chleba naszego po-
wszedniego...). Symbolika chleba ma jeszcze 
inny wymiar: należy być jak chleb dobrym  
i jak chleb podzielnym. ( za: Wikipedia)

wspólnoty i miłości, z obcowania z najbliż-
szymi, ze smaku wigilijnych i świątecznych 
potraw, z otrzymanych i ofiarowanych pre-
zentów. Zapomnijmy na chwilę o nawale 
pracy, czekających nas obowiązkach, o go-
ryczy porażek, trudach codzienności. De-
lektujmy się danym nam czasem radości  
z przyjścia Zbawiciela!

Redakcja „Naszej Czwórki”

Boże Narodzenie  
w strofach naszego Patrona

Kolęda 
 
Aniołowie, aniołowie biali, 
na coście to tak u żłóbka czekali, 
po coście tak skrzydełkami trzepocząc 
płatki śniegu rozsypali czarną nocą? 
 
Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić 
tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili? 
Czyście kwiaty, srebrne liście posiali 
na mogiłach tych rycerzy ze stali, 
na mogiłach tych rycerzy pochodów, 
co od bata poginęli i głodu? 
 
Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi, 
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość, 
i pod tymi obłokami ciemnemi 
nasze serce w ciemność się zmieniło. 
 
Aniołowie, aniołowie biali, 
o! przyświećcie blaskiem skrzydeł 
swoich, 
by do Pana trafił ten zgubiony 
i ten, co się oczu podnieść boi, 
i ten, który bez nadziei czeka, 
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi, 
by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka, 
aniołowie, aniołowie biali.

 
Krzysztof Kamil Baczyński
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1. Autor cichej nocy, najpopularniejszej kolędy.
2. Tatuś Boże Narodzenie, przynosi dzieciom prezenty we Francji.
3. Tak nazywano kolędników na Pomorzu.
4. Widowisko sceniczne lub kukiełkowe,  

mające za treść narodziny Chrystusa.
5. Dawna nazwa pasterki.
6. Łamany w czasie wieczerzy wigilijnej.
7. Z kapustą i grzybami.
8. Święty, patron piekarzy, marynarzy  i dzieci.
9. Okres przygotowań do Bożego Narodzenia.
10. Odgrywana przez kolędników lub ustawiana w domach i kościołach.
11. Skrzaty, które pomagają w rozdawaniu prezentów.
12. Pod świątecznym obrusem.
13. Poprzedza Boże Narodzenie.
14. Świąteczna msza odprawiana o północy.

15. Pieśń pasterska o motywach kolędowych.
16. W dawnej Polsce ozdoba wieszana nad stołem,  

nazywana też sadem lub bożym drzewkiem.
17. Popularna nazwa świąt Bożego Narodzenia.
18. Stawiane w snopkach w kątach izby.
19. Zakaz spożywania potraw mięsnych.
20. Miejsce, skąd pochodzi święty Mikołaj.
21. Pieśń religijna związana z Bożym Narodzeniem.
22. Ilość potraw na wigilijnym stole.
23. Prowadziła ich do stajenki gwiazda betlejemska.
24. Drzewko bożonarodzeniowe.
25. ............ Mikołaj.
26. Potrawa wigilijna z gotowanej pszenicy, kaszy lub ryżu, maku, 

miodu i bakalii.
27. Imię jednego z trzech króli.
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