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Aby Święta Bożego Narodzenia 

były Bliskością i Spokojem, 

a Nowy Rok - Dobrym Czasem. 

                                                     
 



Z listów                      

do  

Świętego  

Mikołaja 
  Każdy z nas może 

zostać Świętym Mikołajem niosąc    

dobro i miłość innym. Niby nie wierzymy  

w Mikołaja, ale co nam szkodzi napisać 

list, bo jeżeli istnieje… 
Drukujemy fragmenty listów,  które                 

w tym roku dostał  Święty Mikołaj                    

od uczniów z naszej Szkoły. 

            Kochany Święty Mikołaju! 

         Na początku mojego listu serdecznie 

Cię pozdrawiam i chcę Ci napisać, że już 

teraz bardzo cieszę się z nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia. 

         Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym             

i dlatego uważam, że również pisane               

do Ciebie listy powinny być wyjątkowe. 

Trzeba odłożyć własne marzenia 

 i pomyśleć o innych.                                

Świat opanowała epidemia Covid-19. 

Proszę przynieś zdrowie wszystkim 

chorym i pocieszenie tym, którzy stracili 

swoich bliskich. Spraw, by oni wszyscy 

pomimo trudności poczuli radość w tym  

świątecznym czasie.                                                                                                                                         

Zatroszcz się o to, by nikt w czasie Świąt 

nie czuł się samotny i opuszczony, aby dla 

każdego znalazło się miejsce przy 

świątecznym stole. 

          Z góry dziękuję Ci za wysłuchanie 

mojej prośby. Wiem, że mogę na Ciebie 

liczyć, ponieważ jeszcze nigdy mnie nie 

zawiodłeś. Krzysztof  Chmielewski 

 

                            Ustanów, 2.12.2020r. 

Drogi Święty Mikołaju!                          

Chciałbym poprosić Cię o jedzenie                 

dla bezdomnych oraz domy dla nich. 

Proszę jeszcze, żeby koty i psy                         

ze schronisk wreszcie znalazły ciepłe                    

i przytulne domy i super właścicieli. 

Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz  

i podarujesz to, o co proszę. 

                    Dziękuję,  Tomasz Dudek. 

               Krupia Wólka, 29.12.2020 

   Drogi Mikołaju 

Dziękuję Ci za wszystkie prezenty, 

które podarowałeś mi i moim bliskim 

w zeszłym roku. Dziękuję w imieniu 

wszystkich obdarowanych. Na pewno 

bardzo się napracowałeś. 

W tym roku nie chcę nic dla siebie, 

ale dla wszystkich tych, którzy nie wierzą 

w Święta Bożego Narodzenia. 

Chciałabym, aby mieli szansę poczuć 

magię tego czasu. Święta dają możliwość 

nawrócenia się. Pomagają uświadomić 

sobie, co jest w życiu najważniejsze. 

A najważniejsze, to umieć dzielić się                

z innymi. Nie tylko dobrami materialnymi, 

ale przede wszystkich swoim czasem, 

uwagą i troską. 

Tak jak Scrooge z utworu 

„Opowieść Wigilijna” Charlesa Dickensa. 

Odwiedziły go trzy duchy Świąt                       

i pokazały, co traci będąc samolubnym, 

skąpym i okrutnym. On miał szansę 

poprawy i z niej skorzystał, zyskując 

przyjaciół, radość i szczęście. 

Pomóż ludziom odnaleźć właściwą 

drogę. Otaczaj ich ludźmi, którzy dadzą 

dobry przykład i pomogą być dobrymi,          

a dzięki temu szczęśliwymi  przez cały 

rok.             

Pozdrawiam serdecznie,  

                     Alicja Stankiewicz. 

 

 

Byliście 

grzeczni? 

A może 

rózga? 



Święty Mikołaj                       
to baśniowa postać,                 
w którą wierzą nie tylko 
dzieci. Znany on jest                
na całym świecie,                     
ale  wszędzie inaczej go 
nazywają (w Anglii jest 
nazywany Father 

Christmas, w USA - Santa Claus, we 
Włoszech - Babbo Natale, w Niemczech - 
Heilige Nicolaus ).  Każdy doskonale potrafi 
opisać św. Mikołaja. Jest to uśmiechnięty 
grubasek    o czerwonych policzkach i 
długiej białej brodzie. Ale skąd on się 
wziął? Dlaczego akurat Święty Mikołaj 
przynosi prezenty? Otóż, św. Mikołaj, 
biskup ze względu na przypisywane mu 
legendą uczynki, został pierwowzorem 
postaci rozdającej prezenty dzieciom.                                     
Św. Mikołaj urodził się prawdopodobnie  
w bogatej rodzinie kupieckiej w Lycji (Azja 
Mniejsza). Gdy miał kilkanaście lat, stracił 
rodziców i wstąpił do seminarium 
duchownego. Wybrany został biskupem 
zaniedbanej wówczas diecezji Myry, która 
zarządzał z wielką troską i wiarą. Swój 
majątek anonimowo rozdawał biednym. 
W nocy niepostrzeżenie podkładał 
pieniądze osobom najbardziej 
potrzebującym oraz sprawiał prezenty 
dzieciom. Z legend o św. Mikołaju można 
dowiedzieć się, że ułatwił zamążpójście 
trzem córkom zubożałego szlachcica, który 
popadł w nędzę i postanowił sprzedać 
swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy 
biskup dowiedział się o tym, nocą wrzucił 
przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. 
Wpadły one do pończoch i trzewiczków, 
które owe córki umieściły przy kominku 
dla wysuszenia. Po życiu gorliwym                
i pełnym dobrych czynów, zmarł.                        
A tradycja obdarowywania dzieci w dniu 6 
grudnia (w rocznicę śmierci świętego) oraz 
w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. 
funkcjonuje do dziś. 

 

HUMOR                       
z Mikołajem                                                  

 Mydełko                                                                 
- Małgosiu, dlaczego  

nie myjesz ząbków – 

pyta mama córeczkę?                                            
- Bo mi się mydełko do buzi nie mieści! 

 Przychodzi skrzat do apteki.  

- Tabletkę na żołądek poproszę. 

- Zapakować? 

- Nie trzeba. Poturlam.   

  W noc wigilijną pies rozmawia                     

z kotem. 

- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy.                                    

- A ty co dostałeś?  Kot zwraca się do psa. 

- Ciebie!!! 
                                           

 

Przesłanie dla KAŻDEGO z NAS 

Magia Bożego Narodzenia                           

nigdy się nie kończy, a jego 

największym darem są 

rodzina i przyjaciele. 
Jeśli któregoś dnia poczujesz, że chce 
Ci się płakać. Zadzwoń do mnie...  
Nie obiecuję, że Cię rozbawię,                 
ale mogę płakać razem z Tobą. 
 Jeśli któregoś dnia zapragniesz uciec,  
nie bój się do mnie zadzwonić...               
Nie obiecuję, że Cię zatrzymam,               
ale mogę z Tobą pobiec. 
Pamiętaj, że ludzie to anioły                   
bez skrzydeł, i to jest właśnie takie 
piękne, urodzić się bez skrzydeł                   
i wyhodować je sobie [...].  

          Hodujmy więc skrzydła! 
 

 

 



 

Opłatek                                            
Najważniejszym              

i najbardziej 

wzruszającym 

momentem było             

i jest dzielenie się 

poświęconym 

opłatkiem. 

Staropolskie opłatki były 

różnokolorowe  i bardzo ozdobne.  

Dziś opłatki są białe i ozdobnie 

wytłaczane. 

Nazwa "opłatek" pochodzi od 

łacińskiego słowa "oblatum", czyli dar 

ofiarny. Dawniej człowiek składał 

ofiary nieznanym siłom - wodzie, 

piorunom, wiatrom, trzęsieniom ziemi, 

by ustrzec się od tego wszystkiego, co 

mogło mu zagrażać. Praktyka 

pieczenia chleba przaśnego, 

niekwaszonego, takiego, jakiego 

używał Pan Jezus przy Ostatniej 

Wieczerzy, pochodziła z czasów 

biblijnych,  od Mojżesza i zachowała 

się w Kościele do dziś, choć obecnie  

ten chleb ma inny wygląd, jest bielszy, 

cieńszy i delikatniejszy. Opłatki, jakie 

my dziś znamy (nebula - mgiełka), 

pierwsi zaczęli wypiekać zakonnicy             

z klasztoru benedyktyńskiego we 

Francji. Stamtąd zwyczaj ten 

rozpowszechnił się na całą Europę i 

wraz z chrześcijaństwem przybył także 

do Polski. Opłatek używany był jednak 

wyłącznie do Mszy św. i do konsekracji 

komunikantów dla wiernych. Dopiero 

od XV wieku stał się bardziej 

popularny, kiedy nastąpił jego masowy 

wypiek.  Był przekąską do wina, 

środkiem do pieczętowania listów, 

smarowany miodem, był przysmakiem 

dzieci.                                                          

 

 

Pięknym staropolskim zwyczajem jest 

zapraszanie na Wigilię ludzi samotnych 

– w ten magiczny wieczór nikt nie może 

być opuszczony i smutny.  

 

 Jeszcze jedna prośba do Mikołaja:    
Chciałabym ,  żeby wszyscy żyli                       

w dostatku i spokoju. By ich domy były pełne 

miłości, rodzinnego ciepła i wzajemnego 

zrozumienia.  Niech politycy na całym 

świecie postępują zgodnie  z prawem                   

i sumieniem.  

 
 

RADOSNYCH  ŚWIĄT 
BOŻEGO  

NARODZENIA 

 

 

 

Zespół redakcyjny: J. Bucholc, A. Ciechocińska,  

D. Jabłońska,   A. Stankiewicz , Z. Radziejewska                 

// Mirosława Masłowska//                                              

 Walka o przetrwanie. 


