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Coraz bliżej święta! 

 

Wesołych świąt! 
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ŚWIĄTECZNA  

LOŻA VIPÓW 
Bohaterkami świątecznej LOŻY VIPÓW są: 

 współczesne heroiny i niezłomne „siłaczki” skazane za życia „na ciężkie norwidy”, 

przekonujące nas codziennie, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 

ludzkość wymyśliła”;  

 członkinie fan klubu Jana Miodka, surowe strażniczki czystości języka ojczystego, usiłujące 

każdym swym działaniem „odpowiednie dać rzeczy słowo” 

  wytrwałe trenerki naszej elokwencji, stawiające sobie cel, by nasz „język giętki powiedział 

wszystk , co pomyśli głowa” 

 przewodniczki w „obmyślaniu  świata” – 

 nauczycielki języka polskiego – p. Anna Chmielecka i p. Anna Urbańska 
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1. Czy zgadza się Pani z opinią, że Święta Bożego Narodzenia to niezwykły, magiczny czas…? 

A.CH. Tak, to czas niezwykły. Uważam, że polskie zwyczaje związane z tym okresem są piękne, warto 

je więc podtrzymywać. Magię tych świąt tworzą ludzie, ale tylko wtedy, gdy napełniają się pozytywną 

energią. Dla mnie Święta Bożego Narodzenia mają przede wszystkim wymiar duchowy. 

A.U. Oczywiście, że tak. Potwierdzeniem niech będą słowa piosenki: 

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 

Dzień ,zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich…” 

 

2. Jakie najmilsze  wspomnienia kojarzą się Pani z okresem bożonarodzeniowym? 

A.CH. Padający śnieg, robione własnoręcznie choinkowe ozdoby, jazda na hokejowych łyżwach 

mojego brata po zamarzniętych kałużach… Tych miłych wspomnień jest naprawdę wiele. 

A.U.  Wspólne ubieranie choinki z synami i ich coroczny komentarz do moich popisów wokalnych 

(dotyczący autorskiego wykonania kolęd):” Mama zrób coś dla muzyki i nie śpiewaj” 

 

 

3. Jakie potrawy przygotowuje Pani na wigilijny wieczór i czy zgodnie z tradycją jest ich dwanaście? 

A.CH. Staram się,  aby potrawy były różnorodne, choć nie zawsze jest ich dwanaście. Na wigilijnym 

stole na pewno pojawią się pierogi z kapustą, smażony karp. Moją ulubioną potrawą są jednak grzyby 

zapiekane w sosie beszamelowym. Pycha! 

A.U. Jako antytalent kulinarny i łasuch lubię przede wszystkim jeść potrawy wigilijne ( nawet 12). 

Przyrządzanie pozostawiam profesjonalistom 

 

4. Czy Pani rodzina pielęgnuje jakieś tradycje i obyczaje związane z tymi świętami? 

A.CH. Święta obchodzimy tradycyjnie-łamiemy się opłatkiem, czekamy na pierwszą Gwiazdkę. 

Najważniejsze jest jednak to, że do stołu zasiadamy w licznym gronie - im jest nas więcej, tym lepiej, 

radośniej.  

A.U. Prezenty, prezenty i ……….prezenty. A tak poważnie, to dbam o to, aby kultywować zwyczaje 

wigilijne  ( opłatek , pasterka , wspólne ubieranie choinki i kolędowanie), ponieważ jest to jeden z 

elementów ciągłości tradycji i kultury ( ale zabrzmiało). 
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5. Ekologia czy natura? Choinka żywa czy sztuczna? 

A.CH. Natura – sztuczna  choinka nigdy nie zastąpi żywej. Fajnym pomysłem jest kupowanie drzewka 

w donicy – posadzone  np. w ogrodzie będzie długo cieszyć oko. 

A.U. Zdarza się, że sami wykopujemy choinkę z zagajnika cioci( wtedy preferuję choinkę żywą).             

Na strychu zaś na swoją kolej czeka „etatowa” choinka sztuczna. 

 

6. Obdarowywanie prezentami jest wielką przyjemnością,  ale i sztuką. Czy zdarzyło się Pani 

otrzymać prezent zaskakujący, niespodziewany , niezwykły a może śmieszny…? 

A.CH. Świąteczne prezenty, które otrzymałam  nigdy mnie nie rozczarowały – wszystkie są przecież 

dowodem sympatii. A prezent, który mnie zaskoczył… może jeszcze taki dostanę? 

A.U. Tak. Była to książka( trafiony prezent dla polonisty) z bardzo osobistą dedykacją. Wzrusza 

mnie do dziś. 

 

7. Śpiewanie kolęd to przyjemność, wpisanie się w świąteczną tradycję czy coś więcej…? 

A.CH. To na pewno przyjemność.  Mnie, niestety, tylko „w duszy gra”. Nie potrafię śpiewać, choć 

bardzo bym chciała. Wielka szkoda… 

A.U. I przyjemność, i radość, i poczucie uczestniczenia w czymś niezwykłym… 

 

8. Święta to dla nas także czas na relaks, odpoczynek. Lekturę jakiej książki poleciłaby Pani 

młodzieży (prosimy o wyłączenie lektur szkolnych) 

A.CH. Tym, którzy interesują się kulturą mieszkańców państw Dalekiego Wschodu polecam książkę 

„Koreańczycy, Chińczycy, Japończycy” Kim Munhaka.  Nie jest to zapewne  lektura dla wszystkich, 

ale warto dowiedzieć się czegoś o mentalności i obyczajowości ludzi zamieszkujących kontynent inny 

niż Europa. 

A.U. Jak tu wyłączyć lektury!... skoro moja przesympatyczna klasa II D do stycznia musi przeczytać „ 

Lalkę”, „ Zbrodnię i karę”, „ Ojca Goriot”. Relaks z Prusem, Dostojewskim i Balzakiem to sama 

rozkosz ( w styczniu zapytajcie II D). 

 

9. Zbliżające się święta wyzwalają w nas same pozytywne odczucia, to czas życzeń, spełnienia 

marzeń. Czego życzy Pani sobie i uczniom naszej szkoły? 

A.CH. Uśmiechu od ucha do ucha i wielkiej pogody ducha! Ale szczególne życzenia kieruję do 

tegorocznych maturzystów – dużo wiary we własne siły i trafienia w wymarzone tematy!  
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A.U. Zamiast życzeń całej społeczności staszicowskiej dedykuję „Wiersz staroświecki” ks. Jana 

Twardowskiego: 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 

w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 

by wszystko się nam rozplątało, 

węzły, konflikty, powikłania. 

Oby się wszystkie trudne sprawy 

porozkręcały jak supełki, 

własne ambicje i urazy 

zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 

Oby w nas paskudne jędze 

pozamieniały się w owieczki, 

a w oczach mądre łzy stanęły 

jak na choince barwnej świeczki. 

Niech anioł podrze każdy dramat 

aż do rozdziału ostatniego, 

i niech nastraszy każdy smutek, 

tak jak goryle niemądrego. 

Aby się wszystko uprościło - 

było zwyczajne - proste sobie - 

by szpak pstrokaty, zagrypiony, 

fikał koziołki nam się grobie. 

Aby wątpiący się rozpłakał 

na cud czekający w swej kolejce, 

a Matka Boska - cichych, ufnych - 

na zawsze wzięły w swojej ręce. 

 
My także z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy 

nad płomieniem świecy, piękna poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia 

oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół ,chwil roziskrzonych kolędą…. 

Dziękujemy za rozmowę. 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad przeprowadziły: 

Julka Ostrowska i Lidka Dyśko 

z klasy I E LO. 
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Heilige Abend, Christmas Eve, Сочельник , 

La veille de Noël,  Usuku ngaphambi 

kukakhisimusi , Juleaften…czyli  o 

zwyczajach  wigilijnych na świecie 

 

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się 

 po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia się 

pierwsza gwiazda. Wtedy cała rodzina gromadzi 

się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym 

obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już 

wszyscy domownicy staną wokół stołu, najstarsza 

osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje 

fragment Pisma Św. o narodzinach Jezusa, 

następnie bierze z talerzyka biały opłatek, 

podchodzi do każdego, łamie się nim i składa 

życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, 

którzy nie mogą być z nami. To z myślą  

o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, 

puste nakrycie. W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek. Dopiero gdy podzielimy się 

opłatkiem, możemy skosztować czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych 

orzechów  i srebrnych ryb.  

 

W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. 

Przed  Bożym Narodzeniem każda rodzina 

hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. 

Wigilijna wieczerza rozpoczyna się 

 po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą 

 na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, 

śpiewają kolędy, tańczą i bawią się 

do rana. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz 

"ciasto Trzech Króli", w który zapieka się drobne upominki. Prezenty rozdawane są 

 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów,  które Jezus otrzymał od Mędrców 

 ze Wschodu. 

 

W  Szwecji  

Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się 

 w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna 

szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli 

rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. 

Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę  

i chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia się 

wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, 

lecz tańczą wokół choinki. 
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W  Rosji bardziej uroczyście, niż Boże 

Narodzenie, świętowana jest noc z 31 grudnia 

na 1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji 

przynoszą Dziadek Mróz  i jego wnuczka 

Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone 

po świętach Nowego Roku, 7 stycznia. 

 To święto bardzo radosne,  wiele osób udaje się 

wtedy do cerkwi, wszyscy składają sobie 

życzenia. Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna 

kolacja, czyli Wigilia. Przygotowuje się postne 

danie z ziaren pszenicy, miodu  

i kaszy  zmieszanymi z migdałowym lub makowym mlekiem. 

 Takim daniem rozpoczyna się Wigilia. Na rosyjskim stole wigilijnym obowiązkowo powinno znaleźć 

się 12 dań - zgodnie z liczbą apostołów - m.in. bliny, ryba i mięsa w galarecie, pieczyste i pierniki 

miodowe. Wieczerzę wigilijną poprzedza ścisły post, który przestrzegany jest, aż do pojawienia się 

pierwszej gwiazdki, symbolizującej Gwiazdę Betlejemską. Do tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

należy m.in. zapalanie świec w oknach i ognisk na ulicach, które mają rozgrzać w zimową, mroźną 

noc narodzone Dzieciątko. Dzieci z papierowymi gwiazdami i lampionami w rękach pukają  

do tych domów, w których zapalono świece, aby złożyć życzenia domownikom, zaśpiewać kolędy, 

 a nawet odegrać całe przedstawienia. Gospodarze zapraszają ich do domu, do swojego stołu 

 lub nagradzają świątecznymi smakołykami. 

 

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się  

w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, 

 bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się  

z pieczonego indyka i " płonącego puddingu". 

Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają 

swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć 

je wypełnione prezentami. Tu narodził się zwyczaj 

pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. Taki 

pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń. 

Londyn jest ojczyzną pierwszych  kartek z życzeniami. 

W 1846 roku Jon Horsley z Anglii 

zaprojektował  pierwszą kartkę świąteczną z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

i szczęśliwego Nowego Roku". 

 

 

 

W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem 

 i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym daniem jest 

budyń z ryżem, w którym gospodyni ukrywa migdał.  

Kto go znajdzie, ten dostaje świnkę z marcepanu,  

która zapewnia szczęście przez cały rok. 

 

Opracowały: Natalia Strębska i Marika 

Puchalska z klasy IIi 
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Wigilia 2013 
Wyboru zdjęć z kronik szkolnych dokonali i strony 

opracowali: Krzysztof Chybicki i Mateusz 

Kudelski z klasy IIi 
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Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?  

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?  

Dlaczego śpiewamy kolędy?  

 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.  

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.  

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.  

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

 

ks. Jan Twardowski 

 

Jest taki dzień….. 
 

Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy; 

dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. 

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.. 

Niebo ziemi, niebu ziemia, 

wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

Drzewa ptakom, ptaki drzewom. 

W wiewie wiatru płatkom śniegu. 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku; 

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. 

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. 

Niebo ziemi, niebu ziemia, 

wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

A gdy wszyscy usną wreszcie 

moc igliwia zapach niesie. 

 

Seweryn Krajewski 
 

Przy wigilijnym stole, 

Łamiąc opłatek święty,  

Pomnijcie, że dzień ten radosny 

W miłości jest poczęty; 

 

Że, jako mówi wam wszystkim 

Dawne, prastare orędzie, 

Z pierwszą na niebie gwiazdą 

Bóg w waszym domu zasiądzie. 

 

Sercem Go przyjąć gorącym, 

Na ścieżaj otworzyć wrota – 

Oto co czynić wam każe 

Miłość - największa cnota. 

J. Kasprowicz  
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Ukochanej Matce - Krzysztof  
 

Nie patrz w tył - to dziecięctwo taka otchłań,  

a na płacz jej za wiele.  

Jakby kantyczki dziecinnej odgłos znów cię napotkał,  

kantyczki śpiewanej w którąś śnieżną niedzielę.  

To dławi - te święta świerkowej pieśni,  

śnieży śnieg, po którym przeszło już tyle ludzi.  

Omotany w śnieżyce innych aniołów, śmiertelnych, nie śnij,  

W dniach, w kopułach blaszanych nagle się zbudzisz.  

Pieśń prymitywna - kto ją obudzi, nie budź.  

Odpadły skrzydła nocy świętej, odpadły bogom.  

Inne już gwiazdy - z lodu - przyprawione niebu.  

To tekturowy smok zwęglony od łez  

ciągnie z szelestem sypiący popiołem ogon.  

 

Krzysztof Kamil Baczyński 

dn. 13.XII.1940r. 
 

 

Choinka 
 

Ziemio, ziemiątko,  

Nocą nad łóżkiem  

Świecisz i krążysz  

Różowym jabłuszkiem.  

Sny wyogromniały,  

Ziemio, zieminko,  

Wszechświat stał w pokoju                                     

Świąteczną choinką.  

Ziemio, ziemeczko,  

Dróżki gwiaździste  

Po gałązkach błyskały  

Mlekiem wieczystem.  

Trzaskały świeczki,  

Świerkowe świerszcze,  

Anioł zaniemówił  

Najpiękniejszym wierszem.  

 

Julian Tuwim 

 

"Wiersz staroświecki"  
 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,           

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,  

By wszystko się nam rozplątało,  

Węzły, konflikty, powikłania.  

Oby się wszystkie trudne sprawy  

Porozkręcały jak supełki,  

Własne ambicje i urazy  

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.                                                                Ks. Jan Twardowski  
Oby w nas paskudne jędze  

Pozamieniały się w owieczki,  

A w oczach mądre łzy stanęły  

Jak na choince barwnej świeczki.  

Niech anioł podrze każdy dramat  

Aż do rozdziału ostatniego,  
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Modlitwa Wigilijna  

 

Maryjo czysta, błogosław tej, 

Co w miłosierdzie nie wierzy. 

Niech jasna twoja strudzona dłoń 

Smutki jej wszystkie uśmierzy. 

Pod twoją ręką niechaj płacze lżej. 

 

 

Na wigilijny ześlij jej stół 

Zielone drzewko magiczne, 

Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar pszczół, 

Niech jabłka sypią się śliczne. 

A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych pól. 

 

 

Przyprowadź blisko pochód białych gór, 

Niechaj w jej okno świecą. 

Astrologowie z Chaldei, z Ur, 

Pamięć złych lat niech uleczą. 

Zmarli poeci niechaj dotkną strun 

Samotnej zanucą kolędę. 

 

Czesław Miłosz 

 

 

Dawna wigilia 

 

Przyszła mi na wigilię zziębnięta głuchociemna 

z gwiazdą jak z jasną twarzą --- wigilia przedwojenna 

z domem co został jeszcze na cienkiej fotografii 

z sercem co nigdy umrzeć porządnie nie potrafi 

z niemądrym bardzo piórem skrobiącym w kałamarzu 

z przedpotopowym świętym z Piłsudskim w kalendarzu 

z mamusią co od nieszczęść zasłonić chciała łzami 

podając barszcz czerwony co śmieszył nas uszkami 

z lampką z czajnikiem starym wydartym chyba niebu 

z całą rodziną jeszcze to znaczy sprzed pogrzebów 

Nad stołem mym samotnym zwiesiła czułą głowę 

Nad wszystkie figi z makiem --- dziś już posoborowe 

 

Przyszła usiadła sobie . Jak żołnierz pomilczała 

Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi podała  

ks. Jan Twardowski 
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Magia Świąt 
Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Marcina Miedzińskiego i p. Pawła Pedy 

wystartowali w Świątecznym Konkursie Graficznym Projektu IT Szkoła 

„MAGIA ŚWIĄT”. 

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do wykorzystania bogatej wyobraźni 

i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej.  

Prezentujemy prace konkursowe: Patryka Janowskiego, Filipa Olczaka, 

Szymona Wujkowskiego, Kamila Wilanowskiego i Mateusza Kuźmina.  

Podziwiajcie ich dokonania i oddajcie na nich swoje głosy (do 15 grudnia 2014 - 

http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria) 

 

 

 

Patryk Janowski - http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=NTA4MU1T 

http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria
http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=NTA4MU1T
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Filip Olczak - http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=NTgyNU1T 

 
Szymon Wujkowski - http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=NTA3N01T 

http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=NTgyNU1T
http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=NTA3N01T
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Kamil Wilanowski - http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=NTk5NE1T 

 
Mateusz Kuźmin - http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=NjEzN01T 

http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=NTk5NE1T
http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=NjEzN01T
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Zimowe pejzaże 
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Wyboru zdjęć dokonali i strony opracowali: Patryk 

Janowski i Mateusz Kudelski z klasy IIi 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  - 

DYREKCJI, NAUCZYCIELOM, 

PRACOWNIKOM SZKOŁY, ABSOLWENTOM, 

UCZNIOM I SYMPATYKOM „STASZICA” 

składamy gorące życzenia!!! 

Niech magia tych świąt wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,  

a blask gwiazd przypomina, że czasem wystarczy tylko wypowiedzieć 

życzenia… 

Zespół Redakcyjny >>CHIMERY>> 

wraz z opiekunami 
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Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie 

ul. Oporowska 7 

99-300 Kutno 

sekretariat szkoły: tel. (24) 254 23 97 

adres e-mail: zs1_kutno@interia.pl 

  

      


