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Święta Bożego Narodzenia 

to czas przepełniony 

szczególną atmosferą 

rodzinną, pełną radości i 

pamięci o bliskich, okres 

wielu refleksji osobistych, a 

zarazem czas wesołego 

kolędowania i nadziei 

płynącej ze świadomości, iż 

Bóg stał się człowiekiem, 

dzieląc 

z nami trudy i znoje… 

Łamiąc się symbolicznie 

wigilijnym opłatkiem 

proszę przyjąć życzenia 

Bożego błogosławieństwa, 

radości 

i pokoju serca. 

Niech Nadchodzący Nowy 

Rok będzie czasem pokoju, 

serdeczności i 

międzyludzkiej życzliwości. 
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1.Jak wyglądają święta w Wielkiej Brytanii. 

2.Święta Bożego Narodzenia w Polsce. 

3. Jak to się zaczęło, że ksiądz został księdzem. 

4.Mikołajki w naszej szkole. 

5. Powiatowa Licealiowa w piłce nożnej chłopców. 

6.Humorki.  

7. Polecane filmy na Święta.  
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Wywiad z panią mgr Moniką Reichert. 

1. Czy to prawda, że w Wielkiej Brytanii w restauracjach i hotelach 
pojawiają się choinki już na początku września? 

 

Tak, to prawda. W Wielkiej Brytanii pierwsze choinki zaczynają 

się pojawiad w restauracjach  

i hotelach już nawet na początku września. Można powiedzied, że 

urok ubierania choinki przed świętami lub też w dniu Wigilii (w 

Polsce) pamiętają tylko nieliczni – Anglicy czy Polacy. 

 Myślę, że to bardzo ciekawe i trafne pytanie, gdyż obrazuje jak 

zmienia się w dzisiejszych czasach podejście ludzi do tradycji, 

rozumienia sensu Świąt Bożego Narodzenia, ich wymiaru 

religijnego. Każdy z nas zaczyna się przyzwyczajad, do „sieci 

marketingowej”, która jest zarzucana na nas każdego roku coraz 

wcześniej. Przykładem tego mogą byd właśnie choinki, czy inne 

ozdoby świąteczne pojawiające się tak wcześnie, czy też film 

„Kevin sam w domu”, (nieodłączny element „kina domowego” 

każdych świąt) , który był emitowany w tym roku już w 

listopadzie. 

2. Czy tradycja dawania prezentów w Anglii jest taka sama jak w 
Polsce? 
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Tradycja dawania prezentów jest trochę inna niż w Polsce, gdyż 

przeniesiona jest w Anglii na  

25 grudnia, czyli na polski pierwszy dzieo świąt. W Anglii Wigilia 

Bożego Narodzenia  

(Christmas Eve) ma mniejsze znaczenie, niż kolejne dni Christmas 

Day i Boxing Day. 

Natomiast noc w Boże Narodzenie jest szczególnie ekscytująca dla 

małych dzieci, gdyż właśnie wtedy przybywa Mikołaj (Father 

Christmas). Dzieci zawieszają wtedy przy kominku lub nad łóżkiem 

skarpety (stocking) na prezenty i przygotowują dla Mikołaja (Father 

Christmas, Santa Claus)  

mince pies (ciastka z nadzieniem z suszonych owoców) i kieliszek 

brandy, a jego reniferom – marchewkę. 

Tak naprawdę nie są ważne daty czy sposoby podarowania 

prezentów, ale najważniejsze są powody, dla których są rozdawane. 

 

3. Skąd się wziął pomysł ze skarpetami? 
 

Podobno pewnego razu Mikołajowi schodzącemu przez komin 

wypadły z kieszeni monety i gdyby nie susząca się w kominie 

skarpetka, spadłyby do popiołu. W ten sposób wieszanie skarpet 

stało się pomysłem na „złapanie” prezentu. Co ciekawe, przed 

rokiem 1880 Mikołaj zwykle prezentowany był jako dziadek w 

zielonym płaszczu. Nowy czerwony wizerunek Mikołaja został 

rozpropagowany przez koncern Coca Cola. 
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4. Co Anglicy robią w pierwszy i drugi dzieo świąt? 

 
Christmas Day to pierwszy dzieo świąt (25 grudnia). Jak 

powiedziałam wcześniej, ulubiony dzieo wszystkich dzieci. Ważnym 

punktem tego dnia jest wystawny rodzinny obiad. Jako ciekawostkę 

można dodad, iż w ‘Christmas Day’ spotkaniom rodzinnym i z 

przyjaciółmi towarzyszy często otwieranie tzw. Christmas crackers – 

papierowych lub skręconych po obu stronach dużych cukierków. 

Podpierając się danymi statystycznymi, można powiedzied, że około 

13 % rodzin zawsze idzie w tym dniu do kościoła, a 27%  zasiada 

przed telewizorem i ogląda przemówienie Królowej. Natomiast  w 

drugi dzieo świąt (‘Boxing Day’) Wielką Brytanię ogarnia szał 

zakupowy i masowa obniżka cen we wszystkich sklepach. 

Brytyjczycy całymi rodzinami wybierają się na zakupy. Takie 

szaleostwo trwa do Nowego Roku.  

Warto też dodad, że w Wielkiej Brytanii, jeśli zdarzy się, że dni 

świąteczne wypadną podczas weekendu, każdy następny dzieo jest 

dodatkowo wolny.  

 

5. Czy Anglicy śpiewają kolędy? 

Tak śpiewają i jest to tradycja, której korzenie sięgają 

średniowiecznej Anglii, kiedy to żebracy, prosząc o jedzenie bądź 

pieniądze, wędrowali ulicami śpiewając piosenki, i czasami taocząc.      

Z czasem słowo "Carol" zaczęto wiązad przede wszystkim ze 

świątecznymi piosenkami. 

Obecnie,  w wigilijny wieczór dzieci z rodzicami tradycyjnie udają się 

do kościoła na śpiewanie kolęd (Carlos). W okresie świątecznym 

popularne jest także śpiewanie kolęd na ulicy  
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(tzw. caroling). Tradycyjny okres śpiewania kolęd to czas od 21 

grudnia do poranka pierwszego dnia świąt (25 grudnia). Często 

zdarza się jeszcze, że grupy kolędników chodzą od domu do domu 

zbierając pieniądze na cele charytatywne. 

Anglicy lubią również śpiewad wesołe świąteczne piosenki tj. Jingle 

bells” oraz „Santa Claus   

is coming to town”, które również u nas są bardzo dobrze znane i 

nucone. 

6.Pani zdaniem, który sposób spędzania świąt jest lepszy: angielski 
czy polski? 

 
Co kraj to obyczaj. Nie można stwierdzid jednoznacznie, który 

sposób spędzania świąt jest lepszy,  

a który gorszy – one są po prostu zupełnie inne. Nie można jednak 

zaprzeczyd, że zarówno  

w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach czasami jest trudno 

znaleźd tzw. ducha świąt. Zamiast dzielenia się opłatkiem, 

koncentrujemy się na kupowaniu prezentów – często nietrafionych 

w gust obdarowanego, przygotowywaniu potraw, sprzątaniu 

mieszkao lub wyłącznie traktując święta jak dobrą zabawę i czas 

wolny.  

Polacy powinni byd dumni z tego, ze wciąż kultywują tradycje 

rodzinnych świąt i północnych pasterek. Dziękujemy  za rozmowę. 

 Ja również dziękuję i życzę wszystkim spokojnych i tradycyjnych  

Świąt Bożego Narodzenia. 
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Święta Bożego Narodzenia w Polsce.  

Boże Narodzenie, święto pełne uroku, zwłaszcza 

gdy jest  białe                i śnieżne. 

Obchodzone od IV wieku jako święto liturgiczne 

w dniu 25 grudnia jest raczej symboliczną datą 

upamiętniającą narodziny Jezusa, gdyż faktyczna 

data Jego urodzin nie jest znana. 

Poprzedza je czterotygodniowy Adwent 

zakooczony Wigilią             i Pasterką.  

W okresie średniowiecza obchodzone hucznie i 

wesoło, z czasem radości zaczęła towarzyszyd 

nutka zadumy i refleksja na temat życia jako 

ziemskiej pielgrzymki w drodze do zbawienia. 

W XVII wieku zaczęła kształtowad się tradycja jaką 

znamy do dziś. 

Składają się na nią spotkania z rodziną przy 

wspólnych stołach, zwłaszcza wigilijnym, na 

którym nie może zabraknąd opłatka, składanie 

sobie życzeo, obdarowywanie się prezentami, 

choinka    i wspólne śpiewanie kolęd. 

W głównej mierze jest to święto rodzinne, ale do 

pięknej tradycji należy obecnośd na stole pustego 

nakrycia, czekającego na niespodziewanego 

gościa.  

 

 



Wśród nocnej ciszy 

1. Wśród nocnej ciszy 

głos się rozchodzi:  

Wstańcie, pasterze, 

Bóg się nam rodzi!  

Czym prędzej się 

wybierajcie,  

Do Betlejem 

pośpieszajcie  

Przywitać Pana.  

 

2. Poszli, znaleźli 

Dzieciątko w żłobie  

Z wszystkimi znaki 

danymi sobie.  

Jako Bogu cześć Mu 

dali,  

A witając zawołali  

Z wielkiej radości:  

 

3. Ach, witaj Zbawco        

z dawna żądany,  

Cztery tysiące lat 

wyglądany  

Na Ciebie króle, 

prorocy  

Czekali, a Tyś tej nocy  

Nam się objawił.  

 

4. 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. 
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Wywiad z ks. Pawłem Peterkiem 

1. Jak zaczęła się księdza droga duszpasterska? Kiedy ksiądz 

odkrył swoje powołanie? 

-Moja droga duszpasterska jak każdego księdza rozpoczyna się 

już w seminarium. Powołanie nie jest to jakiś tam punkt. Na to 

składa się wiele czynników: środowisko, ludzie, których się 

spotyka, modlitwa, rodzice, którzy pokładają w Tobie nadzieje.  

2.  Jak ksiądz wspomina czasy w seminarium? Czy spędził tam ksiądz 

święta? 

-Czasy w seminarium wspominam mile, Świąt Bożego 

Narodzenia nie spędziłem tam, ale kilkakrotnie spędzałem  

Święta Wielkanocne. Może to czasem wydawad się trudne, bo 

to jest oddalenie od swoich bliskich, ale z drugiej strony jest 

to, przygotowanie do późniejszego życia z wami, parafianami. 

3.Co ksiądz najbardziej lubi w Świętach Bożego Narodzenia? 

-Nie koniecznie choinkę, ale atmosferę, która płynie w święta. 

Spędzamy ze sobą więcej czasu, chodzimy do kościoła, stajemy 

się sobie bliscy. 

4. Jakie zwyczaje świąteczne są obchodzone u księdza w domu? 

          - Myślę, że tak jak wszędzie jest sprzątanie, przygotowanie do                        

wieczerzy wigilijnej, kolędy wigilijne z całą rodziną, pasterka na 

którą   idziemy wszyscy. 
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5. Jak ksiądz  będzie spędzał święta w tym roku? 

- Większośd z Wami, aczkolwiek znajdę chwilę, żeby pojechad 

do domu. Moi rodzice mieszkają w Stalowej Woli, więc nie 

mam daleko. 

6.   Jaka jest księdza ulubiona kolęda i dlaczego? 

- Moją ulubioną kolędą jest „Bóg się rodzi”. Nie będę 

oryginalny. Śpiewając tę kolędę można zagłębid się w 

prawdziwą tajemnicę świąt. Z jednej strony malutki Jezus z 

drugiej strony Bóg, który nas stworzył 

stajenka-królestwo, 

dziecko-wielka moc. 

6. Dziękuje bardzo za wywiad. 

- Ja też dziękuje! 
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29 listopada w hali Regionalnego Centrum Edukacji 

odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej 

chłopców. W zawodach wzięło udział 5 zespołów 

reprezentujących swoje szkoły. Były to: RCEZ w Nisku, 

Zespół Szkół w Jeżowem, Zespół Szkół w Rudniku nad 

Sanem, Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem 

i Liceum Ogólnokształcące w Nisku. 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Poźniak Rafał, 

Pieśniarski Patryk, Rychlak Michał, Siek Paweł, Potocki 

Mariusz /kapitan zespołu/, Zybura Wojciech, Tofilski 

Bogusław, Puchalski Jacek i Zieliński Mateusz. 

Nasi uczniowie przygotowywali się do tych zawodów 

przez ponad miesiąc czasu biorąc udział w 

pozalekcyjnych zajęciach z piłki siatkowej. W 

rozgrywkach pokonaliśmy wynikiem w setach 2:0 LO 

Rudnik, ZS Jeżowe i LO Nisko. Decydujący mecz był z 

uczniami z RCEZ. 

Pojedynek był bardzo zacięty a końcowym wyniku 

decydował tie-break w którym przegraliśmy 15-13 i 

mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla RCEZ.  

Końcowa klasyfikacja: 

1. RCEZ Nisko 

2. ZS Rudnik nad Sanem 

3. ZS Jeżowe 

4. LO Nisko 

5. LO Rudnik nad Sanem 
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Dlaczego Mikołaj jest zawsze 

uśmiechnięty? 

- bo jako jedyny zna adresy 

wszystkich niegrzecznych 

dziewczynek! 

Świąteczna rozmowa: 

- Mamo! Mamo! Choinka sie pali! 

- Ile razy Ci mówiłam, nie mówi sie 

pali tylko świeci. 

- Mamo! Mamo! Firanki sie świecą 

Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni 
do drzwi mieszkania. 
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy 
głos zza drzwi. 
- Nie, ale jestem z tej samej firmy! 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze 
prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej 
zarabiam codziennie złotówkę! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

Nastolatka spotyka przyjaciółkę i pyta 

ją: 

- Od kogo masz te włoskie kozaczki? 

- Od świętego Mikołaja. 

- A ten turecki kożuszek? 

- Od świętego Mikołaja. 

- A tę czapkę z lisa? 

- Od świętego Mikołaja. 

- Pewnie ten dzieciak w wózku to też 

od świętego Mikołaja? 

- Nie. Bocian mi go przyniósł. 

Mama pyta Jasia: 

- Kto cię nauczył mówić "cholera 

jasna"? 

- Święty Mikołaj. 

- Święty Mikołaj? 

- Słowo daję! Kiedy wszedł w nocy do 

mojego pokoju z prezentem i walnął 

się w szafę, tak właśnie powiedział! 
Policjant wypytuje świętego Mikołaja: 

- Obywatelu Mikołaju, czemu tak 

krzyczycie i płaczecie? 

- Jakiś złodziej ukradł mój worek. 

- Z premedytacją? 

- Nie, z prezentami! 

Blondynka już dłuższy czas stoi 

na przystanku autobusowym. 

Przechodzi obok chłopak i jej 

mówi:  

- Ślicznotko, ten autobus kursuje 

tylko w święta.  

- No, to mam wielkie szczęście, 

bo dzisiaj są moje imieniny...  

 
 

Co mówi bombka do bombki?  

Chyba nas powieszą. 

- Mamo, czy to prawda, że Pan 

Bóg nas karmi? 

- Oczywiście. 

- I że dzieci przynosi bocian? 

- Tak. 

- I że prezenty rozdaje św. 

Mikołaj? 

- Tak. 

- To po jaką cholerę trzymamy 

w domu tatusia? 

 

Dwóch chłopców spędza noc przed 

Wigilią u dziadków. Przed pójściem 

spad, klękają przed łóżkami i modlą 

się, a jeden z nich ile sił w płucach 

woła głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę 

się o nowe żołnierzyki, modlę się o 

nowy odtwarzacz Dvd... 

Starszy brat pochylił się i szturchnął 

go mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie 

jest głuchy.  

Na to chłopiec: 

- Nie, ale babcia jest. 

- Kochanie, co byś powiedział, 

gdybyśmy wzięli ślub w Boże 

Narodzenie? 

- Daj spokój, Maryśka! Po co 

mamy sobie psuć święta? 

 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,co-mowi-bombka-do-bombki-chyba-nas.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,co-mowi-bombka-do-bombki-chyba-nas.html
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1. „Szklana Pułapka” 
2. „Ekspres polarny” 
3. „Grinch: Świąt nie będzie” 
4. „Zimne dranie” 
5.  „Wigilijna Opowieśd” 
6. „Śnięty Mikołaj” 
7. „Kevin sam w domu” 
8. „Holiday” 
9. „Boże Narodzenie” 
10. „Czekając na cud” 
11. „Bad Santa” 
12. „Cud na 34 ulicy” 
13. „love actually” 
14. „Gwiazdkowy dar” 
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- Dagmara Jakubowska. 

- Justyna Sieczka.  

- Andżelika Kolasa. 

- Elżbieta Ćwikła 

 

Opiekun: 

mgr Sławomir Konior. 

 

 

 


