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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Apel z okazji Święta Niepodległości 

 Wyjazd do MCK w Skierniewicach 

 Warsztaty „Szkoła Demokracji” 

 Dyskoteka andrzejkowa 

 Andrzejkowe wróżenie 

 Wywiad z Panią Danutą Sułek 

 Kodeks TIK 2.0. 

 Próba sił 

 Sport 

 Kiedy powstała pierwsza gazeta? 

 Recenzje 

 Wieczór Filmowy 
NA LUZIE 

 Kącik kulinarny 

 Krzyżówka 

 Zwyczaje Bożonarodzeniowe 

  Świąteczne życzenia 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

6 grudnia – Mikołajki 

23 grudnia 2013-2 stycznia 2014- przerwa świąteczna   

6 stycznia – Święto Trzech Króli 

20 -31 stycznia 2014 FERIE ZIMOWE 

 

Zespół redakcyjny: uczniowie klas drugich, uczęszczający na zajęcia dziennikarskie. Projekt 

graficzny strony tytułowej: Patrycja Gołębiewska 

Opiekun: Jolanta Markowicz 
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,,Miesiąc listopad jest przypomnieniem, 

jak wielką wartością dla człowieka jest wolność.  

Tyle cmentarzy, tyle krzyży, tyle ofiar z życia.” 

  

 Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 

11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. W tym roku 

obchodziliśmy 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Podczas apelu młodzież 

zaprezentowała montaż słowno-muzyczny składający się z pieśni patriotycznych oraz faktów 

przypominających o losach naszej ojczyzny od zaborów do odzyskania niepodległości.  

Uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali tej szczególnej lekcji historii. 

Młodzież została przygotowana przez panią Danutę Sułek i panią Lucynę Kubik. 

Występ ten został powtórzony dla rodziców podczas zebrania. 

 

        Justyna Smolarek, Kasia Maciejak 
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Dnia 15.11.2013 roku, dla klas 

pierwszych, odbył się wyjazd do Miejskiego 

Centrum w Skierniewicach na spektakl pod 

tytułem „Mały Książę”.  Uczniowie wyjechali 

autobusem na drugiej godzinie lekcyjnej. Po 

przedstawieniu wrócili do szkoły na dalsze 

lekcje. 

 „Mały Książę” jest lekturą szkolną dla 

klas 1. Książka opowiada o młodym chłopcu, 

który podróżował po planetach. „Mały 

Książę” mieszkał na malutkiej planecie. Rosła 

tam też jego róża, którą bardzo starannie pielęgnował. Jednak nie była z tego zadowolona, więc 

„Mały Książę” postanowił ją opuścić. Podróżował po wielu planetach. Ostatnią była Ziemia, na 

której przytrafiło mu się najwięcej interesujących spotkań. Również znalazł tam ogród pełen róż, 

lecz żadna z nich nie podobała mu się tak bardzo jak róża z jego planety. 

- Cieszę się, że taka wycieczka została zorganizowana, ponieważ spektakl pozwolił nam 

lepiej zrozumieć lekturę. Widowisko bardzo mi się podobało - mówi jedna z uczennic. 

 

Paulina Boryna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym samym dniu klasy trzecie miały okazję obejrzeć  

spektakl profilaktyczny „Wspomnienia Narkomanki”. 

 Spektakl jest adaptacją książki „Pamiętnik Narkomanki”. 

 Opiera się on na autentycznych wydarzeniach dziewczyny, dziś już kobiety, która przeszła przez 

piekło uzależnień i której – jako jednej z nielicznych – udało się przezwyciężyć nałóg. 

Spektakl jest dla nas przestrogą. Ukazał nam, jakie piekło niesie ze sobą narkomania 

  

 

 

 

 

Dnia 27.11.2013 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty przeprowadzone przez pana 

Mateusza Koniecznego z Warszawskiego Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). To dla nas 

zaszczyt, ponieważ zostaliśmy wybrani z ponad 600 szkół. Szkolenie trwało od godziny 9 do 

godziny 14. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele klas pierwszych i drugich, uczniowie 

biorący udział w organizacji wyborów do Samorządu Uczniowskiego w ramach akcji 

„Samorządy Mają Głos”, przewodniczący i zastępca naszego gimnazjum, a także pani Dyrektor, 

pani Stań, pani Markowicz, pani Pająk. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek. 
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Plan spotkania: 

1.  Wprowadzenie  

2.  Integracja 

3.  Rozmowa o celach i przebiegu spotkania. 

4.  Diagnoza szkoły. 

5. Konsultowanie, współdecydowanie, decydowanie – krok po kroku. Obszary 

współpracowania. 

6.  Co dalej? Podsumowanie i pożegnanie. 

Na początku wszyscy 

przedstawiliśmy się i opowiedzieliśmy 

o sobie kilka słów:, co robimy w szkole 

i poza nią. W pierwszych minutach 

spotkania byliśmy lekko spięci, dlatego 

zagraliśmy w grę, która pozwoliła nam się 

rozluźnić. Pan Mateusz opowiedział nam, co 

zaplanował na dalsze godziny spotkania. 

Rozmawialiśmy o rzeczach, które pomogą 

nam bardziej polubić szkołę, a także 

o rzeczach, które nam się w niej podobają 

oraz które byśmy zmienili, aby było lepiej. 

Wspólnie wykonaliśmy piramidę 

partycypacji (decydowania). Wypełnialiśmy 

karty związane z decydowaniem w naszej 

szkole. Na koniec opracowywaliśmy plan 

działania obszarów, które wymagają 

poprawy w naszym gimnazjum, a także 

ustaliliśmy przybliżony termin następnego 

spotkania.  

Warsztaty były bardzo interesujące. 

Następne mają się odbyć w styczniu i marcu 

2014 roku. Czas poświęcony na spotkaniu 

na pewno nie był zmarnowany, ponieważ 

dowiedzieliśmy się bardzo dużo. 

Z niecierpliwością czekamy na następne 

warsztaty. 

 

Paulina Boryna  
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Dnia 26.11.2013 roku w godzinach od 17 do 21 

odbyła się dyskoteka szkolna zorganizowana 

z okazji Andrzejek. Grał Paweł Stań uczeń 

klasy III wraz z kolegą Rafałem 

Rzadkiewiczem. Zgromadzeni uczniowie 

bawili się wspaniale. 

Osoby chętne mogły wziąć udział w wróżbach 

andrzejkowych. Opiekunami na dyskotece byli 

p. Tomaszewska, p. Stań, p. Mazurek, p. Kubik, 

oraz p. Gradowski. BAWILISMY SIĘ 

ŚWIETNIE!!!!   
 

Paulina Boryna 
 

 

Andrzejki -Wieczór wróżb odprawianych 

w nocy z 29 na 30 listopada. Święty Andrzej 

uważany jest za patrona panien, które chcą 

wyjść za mąż. Dziewczęta spotykają się 

w swoim gronie, by za pomocą wróżb, choć 

trochę dowiedzieć się o swojej przyszłość. 

Przede wszystkim, kiedy wyjdą za mąż i kim 

będzie ich wybranek. Kiedyś wróżby 

andrzejkowe były przeznaczone dla 

niezamężnych dziewcząt (męskim 

odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo 

poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie. W czasach późniejszych przybrały 

formę zbiorową, współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę. 

 

• Najbardziej znaną wróżbą jest oczywiście 

lanie wosku. Dużą miskę napełniamy wodą i w 

garnuszku topimy wosk. Następnie przez ucho od 

klucza lejemy go na wodę. Gdy zastygnie, 

wyjmujemy otrzymaną w ten sposób formę 

i trzymamy pod światłem. Od naszej fantazji 

zależy, jaką przyszłość odczytamy z obrazów, 

które na ścianie utworzy jej cień 

• Do tej wróżby będą potrzebne nam jabłka. 

Obieramy je cieniutko, a obierzyny rzucamy za 

siebie. Jeżeli się postaramy, z kształtu, w jaki się ułoży uda nam się odczytać literę na jaką 

zaczynać się będzie imię ukochanego. 

• Aby dowiedzieć się, która z dziewcząt pierwsza wyjdzie za mąż, można użyć butów. Po 

jednym bucie każdej z uczestniczek układamy wzdłuż pokoju, jeden za drugim. Czyj but, jako 

pierwszy przekroczy próg, ta panna może myśleć o sukni ślubnej i długim welonie. 

 

Udanych wróżb!!! 

Dagmara Maciejak 



               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 7 - 

ECHA Z WOJCIECHA LISTOPAD/GRUDZIEŃ NR 3 (65) 2013 

  
  

Pani Danuta Sułek niedawno została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej 

przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Postanowiłyśmy zadać Pani Danucie Sułek 

kilka pytań.  

1. Czy spodziewała się Pani uzyskać tak 

cenne dla pracy nauczyciela odznaczenie? 

- Wiedziałam, że pani Dyrektor zgłosiła 

mnie, ale nie myślałam, że zdobędę takie 

wyróżnienie. 

2. Jakie emocje Pani towarzyszyły przy 

odebraniu odznaczenia? 

- Wzruszenie. Poczułam się bardzo 

doceniona. 

3.Czy jest Pani dumna z tego 

wyróżnienia? 

- Bardzo, to fantastyczne uczucie. 

4. Czy nauczanie w szkole Panią satysfakcjonuje?   
- Tak, ponieważ zawsze o tym marzyłam. Nie wyobrażam sobie pracować gdzieś indziej. 

5. Ile lat Pani uczy w szkole? 

- W tym roku będzie 31 lat i nadal sprawia mi to satysfakcję. 

Dziękujemy za rozmowę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.  

        Weronika Mroczek i Justyna Kroc. 

 
 

W dniu 13.12.2013 roku w naszej szkole, na górnym korytarzu, odbyła się debata, której 

celem było opracowanie kodeksu TIK 2.0., czyli zasad wykorzystania nowych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy. Przeprowadzenie debaty to jedno z działań 

związanych z przystąpieniem naszego Gimnazjum do programu „Szkoła z klasą 2.0”. Debatę 

prowadziły panie: Monika Olejnik i Monika Stań.  

Przedstawiciele wszystkich klas zaprezentowali Kodeksy 2.0 opracowane na godzinach 

z wychowawcą. Niektórzy przedstawili je w formie wiersza, rapu, a także na wesoło. Następnie 

na podstawie kodeksów klasowych, wspólnie opracowaliśmy Kodeks 2.0. dla całej szkoły. 

W niektórych momentach debaty dochodziło do zaciętej dyskusji dotyczącej punktów, które 

miały pojawić się w kodeksie.        Paulina Boryna 

 

 

W dniach 3,4 i 6 grudnia odbyły się próbne egzaminy 

dla klas trzecich. Egzamin przeprowadzony został 

w warunkach zbliżonych do warunków, w jakich 

uczniowie będą pisać egzamin właściwy. 

Celem egzaminu próbnego było zapoznanie uczniów 

z procedurami obowiązującymi na egzaminie oraz 

sprawdzenie stanu swojej wiedzy i uświadomienie, 

nad czym należy jeszcze popracować.  

Przypomnijmy, że do egzaminu gimnazjalnego musi 

przystąpić każdy trzecioklasista. Zaliczenie 

egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia 

szkoły, a jego ocena podstawą do tego by dostać się 

do liceum.  

Debata „Kodeks TIK 2.0” 

Próba sił 
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 W dniu 13 listopada 2013 roku w naszej 

szkole odbyły się powiatowe zawody w tenisie 

stołowym. Uczniowie biorący udział w zawodach 

byli podzieleni na kategorie dziewcząt i chłopców. 

Zawody w obu kategoriach wygrało Gimnazjum 

w Strzybodze. 

 Dziewczęta z naszego gimnazjum 

w składzie: Julia Kapera i Ilona Nowak zajęły drugie miejsce kwalifikując się tym do zawodów 

rejonowych, które odbyły się 20 listopada 2013 roku w Białej Rawskiej. 

 Chłopcy w składzie: Dariusz Zieliński i Łukasz Korbień zajęli trzecie miejsce. 

 Nadal trwają w naszej szkole mecze gimnazjalne Ligi Orlikowej. Do końca pozostały 

jeszcze trzy mecze.  

           
 W Godzianowie odbyły się zawody piłki ręcznej dla chłopców. 

Zajęli oni piąte miejsce. 

 

 W zawodach rejonowych w Białej Rawskiej Tenisa Stołowego 

dziewczęta w składzie: Julia Kapera i Ilona Nowak, zajęły trzecie 

miejsce 

 

 Zakończyły się mecze Gimnazjalne Ligi Orlikowej. Zawody wygrała klasa 3b tuż przed 

klasą 3a. Dokładne wyniki będą podane w najbliższym czasie. 

         Klaudia Reczulska 

 

KIEDY POWSTAŁA PIERWSZA GAZETA? 
 

Czy wiecie, że pierwsza gazeta na świecie powstała 400 lat temu? 

W Polsce pierwsza gazeta ukazała się w 1661 roku. 

 

W 1609r. w Strasburgu ukazała się pierwsza gazeta. Wydawcą był 

niemiecki drukarz i księgarz Johann Carolus. Nosiła nazwę 

„Relation”. Wkrótce pojawiło się „Aviso” - drukowane 

w Wolfenbüttel. Gazety ukazywały się nieregularnie. Pierwsza 

gazeta codzienna, wydawana  6 dni w tygodniu pojawiała się w 

Lipsku w 1650r. Pomysł szybko przyjął się w całej Europie. 

Pierwszą periodyczną gazetę wydawaną w języku polskim 

ukazującą się w Polsce, był „Merkuriusz Polski Ordynaryjny”. 

Wydawana była dwa razy w tygodniu w nakładzie około 100-200 

egzemplarzy i objętości 8-12 stron. Początkowo wyszło 

27 numerów w Krakowie, a 14 w Warszawie. Redakcją zajął się 

Hieronim Pinocci, osobisty doradca Jana Kazimierza. 

Współpracował z krakowskim drukarzem Janem Aleksandrem 

Gorczynem. Były tam także teksty publicystyczne. 

 

 

 



               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 9 - 

ECHA Z WOJCIECHA LISTOPAD/GRUDZIEŃ NR 3 (65) 2013 

 

 

 

 

Dookoła gry Battlefield 3 zrobiło się nieprzyzwoicie 

głośno równe dwa lata temu. Nie ma się, co dziwić, bo to 

świetny tytuł, pozycja wręcz obowiązkowa dla każdego 

szanującego się miłośnika pierwszoosobowych. 

Kontynuacja, czyli Battlefield 4, przynosi nowy, lepszy 

silnik graficzny oraz nowe doznania w sieci. W grach 

z serii Battlefield rozgrywka solo jest wyłącznie 

dodatkiem, modułem, który ma jako tako zapoznać gracza z tym, co go czeka podczas 

rozgrywek sieciowych. Dlatego jest to dość ważny element, zresztą skoro do dyspozycji jest tak 

świetne narzędzie jak silnik Frostbite 3.0. 

        Maciek Teofilak 
 

Film ,,Kevin sam w domu" jest z pewnością 

największym sukcesem reżysera Chrisa Columbusa. 

Powstał w 1990 roku. Dla wielu osób święta Bożego 

Narodzenia bez Kevina to jak Wigilia bez karpia. 

Przez lata komedia "Kevin sam w domu" 

z  Macaulayem Culkinem stała się nieodłącznym 

elementem tradycji świątecznej. Film jest bardzo 

ciekawy, ale przede wszystkim śmieszny. Macaulay 

Culkin świetnie wcielił się w rolę Kevina.  Nie można 

również pominąć świetnej gry aktorskiej Joe Pesciego 

i Daniela Stema, którzy wcielili się w role włamywaczy. Film ten zapisał się w świątecznej 

tradycji. Jeśli ktoś jeszcze, chociaż chyba to niemożliwe, nie oglądał tego filmu to polecam go 

serdecznie i zachęcam do obejrzenia.  

    Jakub Zieliński     

 

13 grudnia w godzinach 18-23 odbył się Wieczór 

Filmowy, zorganizowany przez Samorząd 

Uczniowski. Obejrzeliśmy dwa filmy. Pierwszy to 

„Trzy metry nad niebem”. W wielkim skrócie 

można powiedzieć, że jest to współczesna historia 

Romea i Julii. Opowieść o skomplikowanej, 

pierwszej prawdziwej miłości dwójki nastolatków 

pochodzących z różnych światów, którzy pomimo 

różnic, jakie ich dzielą potrafią walczyć o to, co dla 

nich najważniejsze. Drugi film dla fanów 

motoryzacji - „Szybcy i wściekli”. Można było 

popatrzeć na piękne, stuningowane samochody podczas wyścigów. 

Wieczór Filmowy bardzo nam się podobał. Każdy w gronie swoich kolegów i przyjaciół mógł 

odpocząć  oglądając jednocześnie filmy. W czasie przerwy można było posłuchać muzyki oraz 

kupić coś do przegryzienia w szkolnym sklepiku. Dziękujemy pani M. Stań i pani J. Markowicz 

za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem podczas wieczoru. 

Święta z Kevinem 
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Witam w naszym kąciku kulinarnym. Znajdziecie tutaj nie tylko przepisy na pyszne dania, ale 

także wiele innych ciekawostek. Mam nadzieje, że będziemy się tutaj wymieniać naszymi 

sprawdzonymi przepisami.  

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was bardzo szybkie ciastka, dosłownie w 5 minut. Ciekawa 

propozycja na poczęstunek nieprzewidzianych gości. Proponujemy również prosty sernik na 

zimno.  

Jeżeli chcecie podzielić się sprawdzonym przepisem, skontaktujcie się z redakcją. 

 

 

 

 

Składniki: 

 3-4 zółtka 

 ½ szkl. cukru pudru 

 3 serki homo 

 ½ kostki masła 

 3 łyżki żelatyny 

 Zapach i galaretki do środka 

Żółtka ucieram z cukrem i masłem, następnie 

dodaje serki homo, zapach - ucieram. 

Rozpuszczoną galaretkę dodaje do masy, 

wyrabiam. Na koniec rozpuszczoną żelatynę 

wlewam do formy. Wszystkim życzę smacznego !    Paulina Dziedzic 

 

 

 

Składniki: 

- 3 łyżki cukru 

- 3 łyżki kakao 

- 3 łyżki mąki 

- 3łyżki mleka 

- 1 jajko 

- ½ łyżeczki proszku do pieczenia 

- 3 łyżki oleju  

Sposób wykonania: 

1. Do miski wsypujemy wszystkie sypkie składniki(cukier, kakao, mąka 

i proszek do pieczenia). 

2.  Następnie dodajemy pozostałe składniki (jajko, mleko, olej). 

3.  Mieszamy wszystkie produkty. 

4.  Gdy uzyskamy idealną konsystencje przelewamy całą masę do czystej miski (foremki, kubka) 

5. Wstawiamy do mikrofalówki (zależy od rodzaju mikrofalówki w moim przypadku trwa to 5 

minut). 

6. Gotowe ciasto wyjmujemy z foremki i podajemy gościom przystrajając bitą śmietaną, 

wiórkami kokosowymi lub cukrem pudrem. 

Życzymy Smacznego! 

Angelika Sałkowska 

Murzynek z mikrofali w 5 minut! 
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1. Wigilijny… 

2. Miejsce narodzin Zbawiciela.  

3. Powstrzymanie się od pokarmów mięsnych. 

4. Świąteczne drzewko. 

5. Król Herod trzymał to w dłoni. 

6. Podstawowa potrawa wigilijna.  

7. Symbol węża zawieszany na choince.  

8. Atrybut nędzarza. 

9. Biały i puszysty.  

10. Zaprowadziła mędrców do Pana Jezusa. 

11. Świąteczne, imieninowe, urodzinowe… 

12. Może być z nadzieniem lub zwykły. 

13. Łamiemy się nim przy wigilijnym stole.  

Agata Broniarek  
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2.                 

    

3.         

     

    

4.               

  

   

5.           

     

     

6.           

   

 
7.                   

   

   

8.               

   

      

9.           

  

     

10.               

 

11.                 

     

     

12.             

  

  

13.                

    

Pierwsza osoba, która zgłosi się do p. Jolanty Markowicz z prawidłowym rozwiązaniem, otrzyma 

nagrodę w postaci jednego egzemplarza następnego numeru gazetki wraz z farciarzem.  
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 Dzielenie się opłatkiem- 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. Opłatki, jakie my 

dziś znamy, 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. Dopiero od 

XV wieku stał się bardziej popularny, kiedy nastąpił 

jego masowy wypiek. 

 

 Kolęda - nierozłącznym elementem 

Świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. 

Nazwa kolęda pojawiła się dawno 

temu. Wywodzi się ona od słowa "calendae", tak 

bowiem Rzymianie nazywali początek każdego miesiąca. Owe kolędy, 

szczególnie styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo radośnie, 

bawili się, śpiewali, składali sobie życzenia i obdarowywali prezentami. 

Kościół katolicki zniósł stary, pogański zwyczaj obchodzenia kolęd, 

zachowała się jednak tradycja śpiewania pobożnych pieśni, sławiących 

narodziny Chrystusa, odwiedzania się w domach, kupowania świątecznych podarunków.  

 

 Jasełka - pierwsze jasełka urządził dawno temu, w roku 1223, wielki 

miłośnik Dzieciątka Jezus - św. Franciszek z Asyżu w skalnej grocie 

w Greccio. Ojcowie i bracia z Zakonu Franciszkanów zwyczaj ten 

ponieśli na cały świat, w tym także do Polski, gdzie już pod koniec 

XIII wieku pojawiły się figury przedstawiające całą scenę Bożego 

Narodzenia.  

 

Choinka - na wigilie Bożego Narodzenia niemal każda polska 

rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to 

jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Początkowo, w tym 

również na ziemiach polskich, popularna była "jodłka", czyli 

wierzchołek sosny, jodły lub świerku. Drzewko to miało chronić dom 

i jego mieszkańców od złych mocy. Choinka w obecnej formie 

przyjęła się w Polsce dopiero w XVIII w. i zwyczaj ten przeniósł się 

do nas z Niemiec.   
         

 Jakub Kumosiński 
 

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas zadumy i refleksji. Pani Dyrektor, wszystkim 

nauczycielom i innym pracownikom naszego Gimnazjum oraz całej społeczności 

uczniowskiej składamy najserdeczniejsze życzenia…, Aby zbliżające się święta były czasem 

radości, szczęścia i spokoju. Niech w te święta spełnią się wasze marzenia. Życzymy 

zdrowia, pomyślności i sukcesów w codziennym życiu.  

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2014 życzy REDAKCJA „ECHA Z WOJCIECHA” 
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Święta Bożego Narodzenia to czas składania 

sobie życzeń. Składamy je w różnej formie: 

osobiście, telefonicznie, mailowo czy 

wysyłamy sms. Wybrałem dla Was kilka 

propozycji. 

 

 Z okazji świąt Bożego Narodzenia 

życzę Wam wszystkich marzeń spełnienia. 

Smacznego karpika, tłustego śledzika, 

barszczyku czerwonego, 

a pod choinką prezentu pięknego. 

Szczęścia zdrowia i radości, 

niech na Waszych twarzach uśmiech zawsze 

gości. 

  

Niech się spełnią świąteczne życzenia. 

Te łatwe i trudne do spełnienia. 

Niech się spełnią te duże i te małe, 

Te mówione głośno lub wcale. 

Niech się spełnią te wszystkie krok po 

kroku, 

Niech się spełnią w Nowym Roku! 

  

Ze szczerego serca w ten piękny czas, 

gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas, 

życzę miłości, bez trosk i złości,   

pokoju na świecie i wszystkiego, 

czego tylko zapragniecie. 

Niech Wam się spełni, radości doda  

i niech będzie biało, żeby się szczęście 

zawsze do Was uśmiechało!  

  

Kiedy jasna gwiazdka błyśnie 

Niech Ci serce radość ściśnie 

Niech choinka jasno świeci 

Niech nadziei płomień wznieci 

Niech kolęda zabrzmi w koło 

Niech świat śmieje się wesoło 

Będzie miło i serdecznie 

A Twe szczęście niech trwa wiecznie. 

 

 

 

 

 

  

Wesołych Świąt! 

Bez zmartwień, 

Z barszczem, z grzybami, z karpiem, 

Z gościem, co niesie szczęście! 

Czeka nań przecież miejsce.  

Wesołych Świąt! 

A w Święta, 

Niech się snuje kolęda. 

I gałązki świerkowe 

Niech Wam pachną na zdrowie. 

Wesołych Świąt! 

A z Gwiazdką! 

Pod świeczek łuną jasną 

Życzcie sobie - najwięcej: 

Zwykłego, ludzkiego szczęścia 

  

 Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, 

Rodzinnego ciepła i wielkiej radości, 

Pod żywą choinką zaś dużo prezentów, 

A w Waszych pięknych duszach wiele 

sentymentów.   
Świąt dających radość i odpoczynek, 

oraz nadzieję na Nowy Rok, 

żeby był jeszcze lepszy niż ten, 

co właśnie mija.  

Tobie i całej Twojej rodzinie życzy ... 

  

W Wigilię Bożego Narodzenia 

Gwiazda Pokoju drogę wskaże. 

Zapomnijmy o uprzedzeniach, 

otwórzmy pudła słodkich marzeń. 

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, 

jak Trzej Królowie z dary swymi, 

staną cicho za Twoim progiem, 

by spełnić to, co dotąd było z nami. 

Ciepłem otulmy naszych bliskich 

i uśmiechnijmy się do siebie. 

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, 

niech w domach będzie Wam jak w niebie... 

 

 

 

    Marcin Trojan 

 


