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Głos Naczelnego

 

Święta tuż, tuż. Tak, tak do Wigilii Bożego 

Narodzenia został już zaledwie tydzień. 

Świetna atmosfera towarzysząca nam 

wszystkim podczas przygotowań do 

rodzinnych uroczystości napawa nas 

optymizmem. Bo przecież już za tydzień 

spotkamy się z bliskimi zasiadając do 

wspólnej uczty wigilijnej. Święta roztoczą 

nad nami magiczną aurę. Zobaczymy 

członków rodziny może nawet tych, z 

którymi widzimy się bardzo rzadko. A może 

znajdzie się krzesło dla nieoczekiwanego 

gościa. Może warto by było pomyśleć o 

czymś takim. Na stole oczywiście 

dwanaście wyśmienitych specjałów 

kuszących swoim widokiem i zapachem. 

Wreszcie pierwsza gwiazdka. Symbol, że 

możemy już zaczynać. Fragment Pisma 

Świętego przeczytany na głos przez 

gospodarza. Pod obrusem sianko, a na 

talerzyku opłatek. Dzielimy się nim 

nawzajem składając również życzenia z 

całego serca. Ten znak miłości i pokoju 

jednoczy nas ze sobą jeszcze ściślej. 

Siadamy do stołu. Pierwszy rzecz jasna 

barszcz z uszkami z kapusty i grzybów. 

Wręcz wyśmienity. Mniejsze i większe 

przystawki. Ale przecież o najważniejszym 

bym zapomniał. Karp, ryba przygotowana 

przez mamę, która każdego roku mówi, że 

nigdy więcej już go nie zabije. Tego 

wszystkiego po prostu nie może zabraknąć. 

Kiedy nadejdzie odpowiednia pora wszyscy 

zaciekawieni otwieramy prezenty. Stoją pod 

pięknie przystrojonym Świerzym 

pachnącym drzewkiem. Wszyscy powoli 

zanurzamy się w tej niesamowitej 

atmosferze Świąt. Nie wiem jak wy, ale ja 

właśnie tak wyobrażam sobie nadchodzące 

Boże Narodzenie. Ten jeden szczególny 

dzień w roku. Życzę wam wszystkim 

abyście spędzili te święta w miłości i dobrze 

zaczęli nowy rok. 

 

 

 

Wiktor Zagozdon, 

Redaktor Naczelny 
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Boże narodzenie za granicą…

 

Boże Narodzenie w Stanach 

Zjednoczonych 

Święta Bożego Narodzenia w Stanach 

Zjednoczonych różnią się trochę od 

tych, które obchodzimy w Polsce, łączy 

je natomiast wspaniała atmosfera 

towarzysząca temu wydarzeniu. 

Tradycja  

Przygotowania do Świąt Bożego 

Narodzenia, rozpoczynają się w Stanach 

zaraz po Święcie Dziękczynienia, które 

zawsze wypada w czwarty czwartek 

listopada. Amerykanie tłumnie udają się na 

świąteczne zakupy w piątek, który jest dla 

nich również dniem wolnym od pracy. 

Najważniejsze przygotowania trwają 

również wokół domów. Tradycją jest 

ozdabianie ich bardzo dużą 

ilością świątecznych światełek, co prowadzi 

wręcz do osiedlowej konkurencji 

świątecznej! Świąteczne prezenty 

rozdawane są w poranek 25-go grudnia, a 

nie jak w Polsce, w Wigilię Bożego 

Narodzenia.  

  

Świąteczna choinka znajduje swoje miejsce 

w amerykańskich domach wcześniej niż w 

Polsce - bo już na początku grudnia. 

Mieszkańcy osiedli bardzo szczegółowo 

dbają o tworzenie świątecznego nastroju -

 przygotowywanie dekoracji świątecznych 

rozpoczyna się dla większości z nich już w 

listopadzie. Podobnie jest w centrach 

handlowych, które zaraz po zakończeniu 

Halloween zachęcają klientów do zakupu 

świątecznych podarków. 

W amerykańskiej tradycji świątecznej nie 

istnieje coś takiego jak polska Wigilia. 

Kolację poprzedzającą Boże Narodzenie 

spożywa się najczęściej w restauracji. 

Popularnym napitkiem w tym dniu jest tzw. 

eggnog, czyli napój z rumu, mleka, cukru i 

ubitych jaj.  

Na zakupy! 

Poranek 25 grudnia jest tak naprawdę 

właściwym dniem Świąt. Amerykanie 

obdarowują się wtedy prezentami i 

spożywają świąteczny posiłek. Na stole 

króluje szynka lub indyk. Boże 

Narodzenie to dla Amerykanów bardzo 

rodzinne święto - przemierzają oni wiele 

tysięcy kilometrów po to, aby być ze swoimi 

najbliższymi. Jest to tym cenniejsze, że nie 

trwa długo. W Stanach nie ma 

drugiego dnia świąt. Już następnego dnia 

po Bożym Narodzeniu trzeba się udać do 

pracy. Choinki są wtedy wyrzucane, 

a świąteczne dekoracje znikają 

równie szybko, jak się pojawiły. W sklepach 

natomiast pora na poświąteczne 

wyprzedaże, na które co roku ruszają tłumy 

Amerykanów ;-) 

Boże Narodzenie w Hiszpanii 

Przygotowania i loteria 

Przygotowania do obchodów zaczynają się 

o wiele wcześniej, kiedy to większość 

Hiszpanów koncentruje się na zakupach, 



dekorowaniu domów i przygotowywaniu 

tradycyjnych potraw. Ulice miast i wiosek 

podczas świątecznych dni dosłownie toną w 

ozdobach, światełkach, świątecznych 

symbolach, wśród których króluje szopka. 

Na dwa dni przed Wigilią odbywa się wielka 

świąteczna loteria, podczas której 

losowane są duże kwoty pieniężne. 

Większość Hiszpanów stara się kupić losy, 

aby nie przegapić swojej szansy. Numery 

wygrywające są podawane do publicznej 

wiadomości śpiewem w wykonaniu dzieci 

ze szkoły dla sierot w Madrycie. 

Wigilia 

Wigiliarozpoczyna się uroczystościami 

ulicznymi. Przeważnie są to parady 

mieszkańców, ubranych w stroje ludowe, w 

towarzystwie udekorowanych wstążkami 

zwierząt. Parady odbywają się w asyście 

muzyki ludowej, trąbek, bębenków i 

piszczałek. Kończą się one w miejscowej 

stajence. Wieczorem, po paradzie cała 

rodzina spotyka się w domu najstarszego 

członka rodu na uroczystej kolacji. Nie jest 

to jak w Polsce kolacja postna. Wręcz 

przeciwnie - hiszpański stół wigilijny cechuje 

wyjątkowe bogactwo potraw i duży 

przepych. Kolację rozpoczyna seria 

przystawek, które stanowią pieczone mięsa, 

pasztety i wędliny. Obowiązkowo na stole 

musi się też znaleźć jamon - suszona 

szynka, oraz owoce morza. Po nich 

przychodzi kolej na consome, czyli 

hiszpański rosół. Koleje potrawy, to różne 

ryby, a następnie danie główne: pieczone 

prosię lub jagnię. Ostatnia pozycja wieczoru 

to tradycyjne ciasta drożdżowe z dużą 

ilością migdałów oraz owoce. 

Obiad świąteczny 

Równie obfity jest pierwszy dzień świąt. 

Obowiązkowy obiad składa się z reguły z 

warzywnej zupy z dużą ilością 

różnorodnych mięs, a w niektórych 

regionach także z dodatkiem kiełbasy i 

czarnej kaszanki. Do zupy podaje się 

pulpety smażone w tłuszczu oraz kurczaka 

ze śliwkami, orzechami i koniakiem. W 

niektórych regionach kurczaka zastępuje 

indyk. Desery to oczywiście ciasta i owoce. 

Przez całe święta popija się delikatne 

hiszpańskie wino. 

Prezenty 

Hiszpanie uznają choinki jako symbol 

świąteczny, ale o wiele częściej 

wykorzystują inne symbole. Choinka 

pojawia się w domach stosunkowo rzadko. 

Nie ma też prezentów wigilijnych, jak to jest 

w polskim zwyczaju. Podarunki dzieci 

otrzymują dopiero w Święto Trzech Króli, 

czyli kilka dni po Nowym Roku. W regionie 

Katalonia nie wierzy się też w świętego 

Mikołaja. Jego rolę pełni tu drewniany 

stworek ubrany w regionalną czapkę, 

którego dokarmia się słodyczami a potem 

okłada drewnianymi pałkami, żeby "wydalił" 

z siebie wszystkie prezenty. W innych 

regionach Boże Narodzenie kończy się 

paradą w Święto Trzech Króli a po paradzie 

wystawia się buty wypełnione słomą za 

drzwi, aby do rana pojawiły się w nich 

podarunki. 

Boże Narodzenie w Chinach 

Boże Narodzenie w Chinach: Może Was 

zdziwić, ale takie są fakty. Do świąt Bożego 



Narodzenia przygotowują się także 

Chińczycy. – Muszę przyznać, że tradycja 

Bożego Narodzenia dotarła także do 

naszego kraju, choć oczywiście ma ona 

nieco inny wymiar – wyjaśnia Tingting Liu, 

asystentka zarządu SCC Chinatown 

Jaworzno. 

Jak więc obchodzą święta Bożego 

Narodzenia Chińczycy? Można powiedzieć, 

że w kwestii estetycznej oraz wizualnej 

święta w Chinach niczym nie różnią się od 

tych obchodzonych w Europie, czy 

Ameryce. Szczególnie do gustu 

Chińczykom przypadł obyczaj dawania 

sobie prezentów z tej okazji. Dzieci 

wywieszają muślinowe pończochy, aby 

obdarował je Shengdan Laoren 

(odpowiednik naszego św. Mikołaja) 

- Jest choinka, są prezenty, w sklepach, 

centrach handlowych, czy na ulicach jest 

odczuwalna atmosfera świąteczna. W 

Chinach jednak ten okres jest bardziej 

komercyjny, rozrywkowy, niż religijny. Stąd 

inne zwyczaje – Chińczycy spotykają się na 

kolacji świątecznej, ale w restauracji, a 

później oddają się standardowym 

rozrywkom typu karaoke, czy nawet wyjścia 

na imprezę do klubu, raczej w gronie 

przyjaciół niż z rodziną. Nie znają np. 

jasełek, czy zwyczaju szopki 

bożonarodzeniowej. Oczywiście poza tymi, 

którzy na co dzień żyją w Polsce i poznają 

tutejszą kulturę – uśmiecha się Tingting Liu.  

 

Trzeba też pamiętać, że Boże Narodzenie 

w Chinach nie jest świętem oficjalnym, gdyż 

chrześcijaństwo stanowi tam zdecydowaną 

mniejszość. Tym samym Chińczycy w tym 

okresie nie mają wolnego od pracy. 

Wykonała: Zuzanna Korpalska 

Atrybuty nauczycieli

 

Na pewno nie będziecie mieli z tym problemów. 

A. woda mineralna       1. Pani Krystyna  Zelman 

B. czerwony koszyk        2. Pan Krzysztof Ratajczyk  

C. krawat, garnitur        3. Pani  Elżbieta Kowalczyk 

D. spódnica         4. Pani Agnieszka Cichecka  

E. książka        5. Pani Magdalena Nowak  

F. keyboard         6. Pani Zenona  Żeglicz - 
          Dudkiewicz 

G. Teczka         7.  Pan Grzegorz Skoczylas  

H. siłomierz         8. Pani Monika Deluga 

Wykonała: Zuzanna Korpalska 



Wrażenia po egzaminach próbnych
 

Z waszego szkolnego podwórka… 
Uczniowie klas trzecich 7,8 i 9 grudnia 
zmagali się z egzaminami próbnymi. We 
wtorek 7 grudnia pisali test z historii i 
wiedzy o społeczeństwie a także z języka 
polskiego, w środę z części przyrodniczej i 
matematyki a w czwartek z języka 
angielskiego część podstawową i 
rozszerzoną.  

Oto ich wrażenia po egzaminie:  

„Ogólnie średnio” Mateusz K.  

„Myślałam, że będzie gorzej” uczennica 
klasy III b  

„Matematyka była w miarę prosta” Marek J.  

„Część przyrodnicza bardzo trudna” 
uczniowie klasy III b.  

Wykonała: Redakcja S.O.S.u 

Twórczość „poegzaminacyjna”- wiersz 

 
Niektórzy wykazali się nie tylko wiedzą na 
testach ale i kreatywnością po ich 
napisaniu. Oto przykład: wiersz, jaki 
stworzył jeden z uczniów klasy III a po 
napisaniu egzaminu próbnego z historii i 
wosu-u: 

Siedzę sobie w trzeciej ławce 

I rysuję Se latawce 

Do historii się uczyłem, 

Taką wiedzę tym zdobyłem! 

Gdy tak sobie wiersz pisałem, 

Niewielkiego stresa miałem. 

Patrzę w lewo, patrzę w prawo, 

Cała sala bije brawo! 

Napisałem test na sześć, 

Więc obiadek pójdę zjeść. 

Napisałem test na cztery, 

Wynik troszkę już mizerny. 

Napisałem test na trzy, 

A za oknem ciągle mgły. 

Napisałem test na dwa, 

Niemożliwe! Ha ha ha. 

Wykonała: Redakcja S.O.S.u, Wiersz: Uczeń klasy III a 

 

Rozmowy (nie) poważne

Z czym kojarzy ci się słowo 
,,Sylwester”? 

*z początkiem nowego roku 

*z szampanem Piccolo 

*z dniem wolnym 

*ze śniegiem, bo w Nowy rok zawsze jest 

*z odliczaniem 



*z petardami i fajerwerkami  

*z imprezami do białego rana } uczniowie 
klasy III A  

 *fajerwerki i impreza  

 

*z Sylwestrem z Polsatem 

*z Piccolo 

*z wielkim żarciem 

*z Krzysztofem Ibiszem } uczniowie klasy 
IIIB 

 Wykonała: Aleksandra Lewandowska

Noworoczny horoskop

Koziorożec -Zostaniesz sławny i popularny 

w całej szkole, na co w zupełności 

sobie zasłużysz. Twoje szczęśliwe liczby to: 

10 i 24. 

Wodnik - Niestety, stracisz najlepszego 

przyjaciela. Dobra rada: 

trzymaj język za zębami. Szczęście 

przyniosą Ci liczby: 3 i 17. 

Ryby - Trudny rok dla Ciebie. Weź się 

solidnie do nauki. Stawiaj na liczby: 8 i 10. 

Baran - Wreszcie uda Ci się spłacić 

wszystkie długi, a nawet odłożysz trochę 

gotówki. 

Twoje szczęśliwe liczby to: 2 i 22. 

Byk - W końcu spełnią się Twoje marzenia 

o zagranicznym wyjeździe. W Totolotku 

postaw na: 1 i 23. 

Bliźnięta - Szykuje Ci się wspaniała podróż, 

znajdzie się bogaty sponsor. Twoje 

szczęśliwe 

liczby to: 1 i 11. 

Rak - Ten rok będzie dla Ciebie wyjątkowo 

szczęśliwy. Graj w Lotto i stawiaj na liczby: 

5 i 24. 

Lew - Uważaj na zdrowie. Kilka razy 

dopadnie Cię infekcja. Twoje liczby to: 7 i 

28. 

Panna - Samotni znajdą wreszcie swoją 

drugą połówkę. Pomogą im w tym liczby: 3 i 

15. 

Waga - Będziesz miał dużo szczęścia w 

miłości, zdrowie dopisze. Twoje liczby to 6 i 

25. 

Skorpion - Będziesz nieco roztargniony, 

pilnuj swoich osobistych rzeczy. W 

Totolotku postaw na: 4 i 9. 

Strzelec - Dużo sukcesów w nauce i życiu 

osobistym, wykorzystaj 

dobrą passę. Stawiaj na liczby: 12 i 21. 

Wykonała: Aleksandra Lewandowska

 



Zapraszamy do „Siódemki”

W naszej szkole działalnośćzaczęła sie 

wraz z rozpoczęciem Katolickiej Szkoły pod 

Żaglami"Wypłyń na glebie" któraprzyjęła 

motto "zanim zrobisz cos dla siebie zrób 

cos dla innych". Wolontariusze z naszej 

szkoły,którzyzgłosili sie do projektu kształcą 

nawyk pomagania przez cale życie, a przez 

ostatni rok ciężko pracowali na rzecz 

innych. Słuszność niesionej przez 

wolontariuszy idei przyczyniła sie do 

powołania Szkolnego Kola Wolontariatu w 

naszej szkole. Obecnie do kola należy 35 

uczniów,którzyangażują sie juz w wiele akcji 

na rzecz szkoły i nie tylko. Wszystko 

zaczęło sie w sali nr 7 stad nazwa naszego 

kola "Siódemka". Zapraszamy do wspólnej 

pracy. 

Wykonała: Katarzyna Zelman 

Życzymy radosnych, przepełnionych spokojem, miłością i 

rodzinnym ciepłem świąt Bożego Narodzenia. 

W Nowym Roku życzymy Państwu szczęścia, zdrowia, pomyślności 

oraz siły i energii do realizacji nowych pomysłów. 

Redakcja gazetki S.O.S 


