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,,Magia Świąt…’’ 
       

 

 

Święta… – czas wolny od szkoły, festiwal sprzątania w domu (generalny!!!), kolejna 

para kapci zapakowana pod choinką i jeszcze ból brzucha po przejedzeniu , a właśnie 

ustał ból rąk po niesieniu siatek z ciężkimi zakupami . A….. i jeszcze ,,czysta 

sympatia’’ okazywana wszystkim  przez 2 dni Czy ja lubię święta? Czy nie drażni 

mnie to wszystko, co się dzieje podczas ich przygotowania ? 

Pamiętasz czasy, kiedy pisałeś list do św. Mikołaja, wierząc, że on jest gdzieś obok? Na 

czym polega magia Świąt? Na kolejkach w sklepie, na kłótni w domu, kto wytrzepie 

dywan?  Zastanówmy się, czy przeżywamy Święta czy koszmar? Brak umiejętności 

obcowania z uczuciami pogłębiającymi relacje międzyludzkie, nie tylko z 

psychologicznego punktu widzenia, ale i praktycznego, jest problemem( podzielenie się 

opłatkiem, składanie życzeń). 

Warto cofnąć  się  do lat dzieciństwa i ponownie uwierzyć w cud Świąt Bożego 

Narodzenia . W stajence rodzi się Jezus ,co roku na nowo. To szansa dla nas na nowe 

spojrzenie i nowe czyny. Spróbujmy inaczej podejść  do nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia . Może odrobina życzliwości, zainteresowania, może zmiana pewnych 

przyzwyczajeń i kaprysów … 

Otwórz swoje serce !  Tego wszystkim życzę!!!! 

Pani pedagog Ewelina Goławska 
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,,Przygotowania do świąt… 
Wigilia i Święta Bożego Narodzenia to 

wzruszający okres, na który wszyscy 

czekają. Gorączka przedświąteczna nie 

omija nikogo. Dzieci wykonują stroiki i 

ozdoby choinkowe, pomagają rodzicom. 

Gospodynie sprzątają, robią zakupy i 

„pitraszą” świąteczne potrawy, takie jak 

zupa grzybowa, ryba po grecku, pierogi, 

czerwony barszcz i inne pyszności, aby 

gdy tylko błyśnie pierwsza gwiazda 

zasiąść do stołu. Ważna jest też choinka i 

prezenty, potem wspólne dzielenie się 

opłatkiem przy stole nakrytym białym 

obrusem z siankiem pod spodem i 

dodatkowym nakryciem dla wędrowca. 

 

To są fizyczne oznaki Bożego Narodzenia, jednocześnie w parze powinno iść duchowe 

przygotowanie  poprzez roraty, msze adwentowe, rekolekcje, Pasterkę. Modląc się i słuchając 

słowa Bożego powinniśmy uwierzyć, że Pan Jezus narodził się nie tylko dwa tysiące lat temu, 

ale rodzi się w nas każdego dnia. 

Dbajmy o wyjątkową i świąteczną atmosferę, kultywujmy tradycje, bo stanowią ogromną 

wartość i wierzmy, że chociaż przez chwilę możemy przez to stać się lepsi, bardziej otwarci 

na potrzeby innych. A jeśli uświadomimy sobie istotę niepowtarzalnych świąt, wówczas 

świąteczna atmosfera będzie nam towarzyszyła przez cały rok i nawet zakupowe szaleństwo 

nie przeszkodzi nam w głębokim przeżywaniu pamiątki narodzin Pana Jezusa.  

 

Szymon Bednarczyk 
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Chrześcijańskie i pogańskie symbole 

Bożego Narodzenia 

Święta Bożego Narodzenia to niezwykłe święta. Obfitują w wiele obrzędów i obyczajów. 

Poprzedza je Wigilia, czyli oczekiwanie. Była ona wielką uroczystością, dlatego 

przywiązywano wielką wagę do przystrojenia pomieszczenia, w którym się  odbywała. 

Pod pięknie wybielony lniany obrus kładziono sianko i kolorowe opłatki dla zwierząt. W 

niektórych regionach Polski nadal żywy jest zwyczaj obdzielania zwierząt gospodarskich 

resztkami jedzenia z kolacji wigilijnej i kolorowymi opłatkami – ma to je uchronić przed 

chorobami. 

Sianko pod obrusem i słoma na podłodze miały przypominać stajenkę, ale nie tylko. Przy 

końcu wieczerzy po słomie baraszkowały dzieci, „aby być zdrowe przez cały rok”, a panny i 

kawalerowie wyciągali spod obrusa źdźbła siana, wróżąc sobie przyszłość. Jeżeli wyciągnął 

ktoś zielone źdźbło – wierzono, że niebawem znajdzie przeznaczonego sobie oblubieńca, jeśli 

było lekko uschnięte – oznaczało czekanie, a jeśli było całkiem suche – wróżyło  

starokawalerstwo lub staropanieństwo. 

W czterech kątach izby jadalnej stawiano cztery stopy niemłóconego zboża – żyta, owsa, 

jęczmienia, pszenicy. Ze słomy wyciągniętej z tych snopów gospodarze wiązali powrósła i 

obwiązywali nimi drzewa owocowe, by nie marzły i lepiej rodziły. 

Wigilię rozpoczynano wraz z ukazaniem się pierwszej gwiazdy. Działo się tak na pamiątkę 

Gwiazdy Betlejemskiej prowadzącej pasterzy do Betlejem. 

Do kolacji wigilijnej zasiadała parzysta liczba biesiadników (wierzono, że nieparzysta 

oznacza śmierć jednego z uczestników w następnym roku). 

Domownicy pozostawiali wolne miejsce przy stole – kiedyś wierzono, że jest to miejsce dla 

przybysza z zaświatów – dziś puste miejsce zostawiamy dla nieprzewidzianych gości. 

Współczesna Wigilia trochę się różni od dawnej. Wiele obrzędów jednak nie uległo zmianie. 

Stół nakryty jest śnieżnobiałym obrusem, pod który w wielu domach wkłada się siano. Nie 

stawia się snopów zboża. Kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka, bierzemy do ręki biały opłatek 

i składamy sobie życzenia.   

Dzielenie się opłatkiem to – dla nas Polaków – najważniejsza tradycja świąt Bożego 

Narodzenia. Zwyczaj ten przyjęty najpierw przez pałace, dwory, a także domy mieszczańskie 

datuje się na wiek XVIII. Dopiero w XIX wieku dotarł do mieszkańców wsi. Opłatek to 

rodzaj ciasta przaśnego, wypiekanego z mąki pszennej i wody w specjalnie do tego 

przygotowanych żelaznych foremkach. Opłatki zdobione były motywami chrześcijańskimi. 

Następnie siadamy do stołu i rozpoczynamy uroczystą wieczerzę. Podczas jedzenia panuje 

milczenie. Dłuższe dyskusje rozpoczynają się przy piciu herbaty i jedzeniu ciasta.  
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Po wieczerzy śpiewamy kolędy, pieśni religijne o tematyce związanej z narodzeniem 

Chrystusa. W dawnych czasach kolęda była pieśnią ludową związaną z obrzędami Nowego 

Roku i obyczajem składania życzeń pomyślności w gospodarstwie i w domu, za co należały 

się podarki. Później miejsce tych pieśni zajęły inne, związane tematycznie z Bożym 

Narodzeniem. Przywędrowały z franciszkanami i zwyczajem tworzenia szopki betlejemskiej, 

a było to już w II połowie XIII wieku, jednak śpiewano je w języku łacińskim. Zachowany 

fragment najstarszej kolędy polskiej pochodzi z XV wieku. Rozkwit kolęd przypada na wiek 

XVII i XVIII. Z tamtych czasów pochodzą m.in. takie kolędy jak: „Przybieżeli do Betlejem”, 

„Bóg się rodzi”, „Mizerna, cicha stajenka licha”. 

W oknie odbijają się światełka zdobiące choinkę. Dawniej były to świeczki, teraz elektryczne 

lampki.  

Choinka – to najczęściej dziś spotykana, choć historycznie najmłodsza, ozdoba domów w 

czasie świąt Bożego Narodzenia. Przywędrowała do Polski na przełomie XVIII i XIX wieku 

wraz z rodzinami urzędników i żołnierzy pruskich. 

Zwyczaj ustawiania ustrojonego drzewka wigilijnego znano w Niemczech już w XV wieku. 

W Polsce choinka przyjęła się początkowo w miastach, „pod strzechy” trafiła dopiero w 

latach 20 XX wieku, ale i tak nie była tam częstym gościem, zadomowiła się na dobre na wsi 

dopiero po drugiej wojnie światowej. 

Wcześniej wiejskie izby podczas Bożego Narodzenia ozdabiane były podłaźnikami. 

Wieszano je pod sufitem, nad stołem wigilijnym, nad drzwiami czy futrynami okien. 

Podłaźnik był zrobiony z gałęzi świerku, sosny lub jodły, przystrzyżony orzechami, jabłkami, 

kolorowymi wstążkami. Miał przynieść ludziom dobrobyt, szczęście, urodzaj i zdrowie oraz  

chronić przed złem i urokami. 

Dawniej choinkę przyozdabiano elementami wykonanymi z wydmuszek, piórek, słomy i 

kolorowego papieru, jabłkami, orzechami, piernikami, cukierkami. Zawieszano na niej 

połyskliwe, kolorowe łańcuchy, „anielskie włosy”, gałązki obkładano kępkami waty, 

Współczesne ozdoby choinkowe to przede wszystkim kolorowe bombki o różnych kształtach, 

błyszczące łańcuchy i kolorowe lampki. 

Zwyczaj składania prezentów pod choinką znany był wcześniej tylko w najbogatszych 

domach szlacheckich i mieszczańskich. Obecnie w każdym domu pod choinką znajdują się 

prezenty. 

Dziś trudno nam odróżnić chrześcijańskie symbole świąt Bożego Narodzenia od pogańskich. 

Splotły się ze sobą, stanowiąc jedność. Najważniejsze, aby umacniały naszą wiarę i 

odkrywały sens Bożego Narodzenia. Niech ich barwność, żywość obrazuje nam radość z 

narodzin Pana Jezusa! 

 

Szymon Bednarczyk 
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Jak wyobrażam sobie Święta?  

 

Święta Bożego Narodzenia cieszą pewnie 

większość z nas. Jest to czas refleksji, spotkań z 

rodziną , okres przygotowań dający się we znaki. 

Jak wyobrażamy sobie idealne Święta Bożego 

Narodzenia? Najczęstszą wersją powtarzającą się 

jest spędzenie tego czasu w błogim spokoju i z 

nadzieją, że w końcu będziemy mogli sobie 

zwyczajnie odetchnąć. Coraz częściej  ludzie spędzają ten piękny czas wyjeżdżając z 

rodzinnych stron do ciepłych krajów, aby tam odpocząć od przygotowań, nerwów, stresu, 

wolą uciec od obowiązków. Tym samym czar świąt znika z ich życia.  A przecież same 

porządki dają wiele radości.  

Kiedy w kalendarzach zawita miesiąc Grudzień, a za oknem pojawiają się pierwsze płatki 

śniegu jest to znak, że już za kilka tygodni Święta. Na ulicach, w sklepach, na podwórkach w 

domach powoli pojawiają się kolorowe i efektowne ozdoby. W domach ludzie zaczynają 

porządki. Bez tego okres świąteczny nie miałby swojego specyficznego nastroju. 

Wysprzątany dom to lepsze samopoczucie zamieszkujących go osób, ale też ważny element 

świątecznej otoczki. Mimo że ta część świątecznych przygotowań jest chyba dla nas 

wszystkich najbardziej uciążliwa, chwytamy w dłoń ściereczki, mopy, wyciągamy z mieszkań 

dywany, łapiemy za odkurzacze i pasty. Sprzątanie to spory wysiłek fizyczny, podczas którego 

można zgubić kilka zbędnych kalorii i zaostrzyć sobie apetyt na świąteczne potrawy. Takie 

połączenie przyjemnego z pożytecznym. Po sprzątaniu nadchodzi czas kupowania prezentów 

dla najbliższych. Ach ile wtedy jest bieganiny i te ciągłe dylematy, co komu kupić, z jakich 

prezentów będzie radość. Ale nie najważniejsza jest jakoś prezentów, lecz sam gest. Jest on 

oznaką tradycji, wielkie jest szczęście dzieci, które widząc już prezenty pod choinką krzyczą: 

„Mikołaj, Mikołaj już był !”. Rozpakowują prezenty myśląc czy to może nowa lalka, albo 

samochodzik, cóż tam jest? Uśmiech na twarzy sprawia, że nasze serca się radują, a dzieci 

cieszą  się, że Mikołaj docenił fakt, iż cały rok były grzeczne.  

Jednak najpiękniejsze  dla mnie w święta są przygotowania do samej Wigilii. Próby do 

śpiewania kolęd w kościele na Pasterce.  Pieczenie ciast, robienie potraw wigilijnych wraz z 

babcią. Podczas tych cudownych chwil  można posłuchać ciekawych historii z dawnych 

czasów, wspomnień dziadków na temat jak kiedyś spędzano święta. Jest to zarazem bardzo 

ciekawe, ale także pouczające. Zapach przygotowanego jedzenia odświeża wspomnienia z 

ubiegłorocznych świąt, które mimo iż zawsze tak samo spędzane, co roku  wyjątkowe i 

magiczne. W mojej rodzinie tradycją jest ubieranie choinki dzień przed Wigilią. Nie ma chyba 

nic fajniejszego, jak uganianie się z kolorowymi łańcuchami, bombkami, sznurami 

błyszczących lampek, połyskującymi złotem i srebrem aniołkami oraz innymi figurkami 
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świątecznych postaci. Chętnie stroimy na okazję świąt także nasze ogrody, balkony lub 

wejścia do domów. I chociaż w wielu przypadkach takie zewnętrzne zdobienie kwalifikuje się 

niekiedy do  sąsiedzkiej rywalizacji - kto ma piękniej, to trzeba przyznać, że efekty są niekiedy 

oszałamiające. A przecież takie właśnie starania tworzą między innymi nasz świąteczny 

krajobraz w czasie tych grudniowych dni. A kiedy przychodzi dzień Wigilii i lampki choinkowe 

są włączone, to jakże pięknie wygląda nasz dom. 

Wigilia to dzień magiczny i wyjątkowy. Cała rodzina gromadzi  się przy wigilijnym stole. Najmłodsi 

oczekują i wyglądają pierwszej gwiazdki. Zaczynamy czytać Pismo Święte, dzielimy się opłatkiem, 

składamy sobie nawzajem życzenia płynące z głębi serca. Siadamy do stołu i zaczynamy jeść. Na 

początku zawsze jest barszcz z uszkami, następnie pierogi, w których jak co roku babcia schowała 

drobne pieniążki. Ileż wtedy jest radości i śmiechu. Po posiłku wszyscy zasiadają wygodnie i 

zaczynamy śpiewać kolędy. Przeważnie najmłodsza część rodziny śpiewa przy akompaniamencie 

instrumentu klawiszowego – Keyboarda i fletu, na którym gra moja 5-letnia siostrzenica. Wszyscy się 

dołączają i dom opanowuje śpiew. Do drzwi bardzo często pukają kolędnicy, którzy poprzebierani i 

zmarznięci z radością jednak  kolędują. Zapraszani są na gorący posiłek i herbatkę. Na stole zawsze 

trzymamy miejsce dla niespodziewanych gości. Kiedy dochodzi północ, wszyscy udajemy się na 

Pasterkę do kościoła, aby tam radować się z przyjścia Pana Jezusa.  

 

 

 

 

 

 

 

Natalia 

Walecka 
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Hej, kolęda 
      Co to jest kolęda? Wydawałoby 

się, że ta odpowiedź nie powinna 

nastręczać trudności. Dziś kolędą 

nazywamy bowiem każdą pieśń 

bożonarodzeniową. Tymczasem 

określenie ”kolęda” w dzisiejszym 

znaczeniu tego słowa przyjęło się 

dopiero w XIX w. Do tego czasu 

kolędami nazywano jedynie 

zawierające powinszowania pieśni 

kolędników, którzy wędrowali po 

wsiach od domu do domu z 

życzeniami, za co otrzymywali dary. Ówczesne kolędy miały więc proweniencję ludową, 

świecką, odznaczały się specyficzną formą i obrzędowo-magicznym charakterem. Jako takie 

były krytykowane przez Kościół, który wypierał je pracowicie, wprowadzając własne pieśni 

związane z wydarzeniami betlejemskimi.  
         Jak więc nazywano pieśni na Boże Narodzenie, jeżeli określenie kolęda nie mogło być 

stosowane ze względu na jego ścisłe odniesienie do obrzędu ludowego? Otóż w okresie 

najbujniejszego rozkwitu tego gatunku, tj. w XVI-XVIII w., spotykamy takie określenia, jak 

kantyka, kantyczka, rotula, symfonia, a również po prostu – piosneczka, piosenka, pieśń. 

         Dopiero w XIX w. sięgnięto po nazwę „kolęda”, ale już dla określenia wszystkich pieśni 

związanych tematycznie z narodzeniem Chrystusa. Wtedy też powstało określenie pastorałka, 

którą – dla odróżnienia - nazywano kolędy polskie, ludowe, związane ze scenami pasterskimi.                                                                                          

         Najstarszą kolędą polską jest zachowany w „Kancjonale” Jana z Przeworska z 1435 r. 

hymn „Chrystus nam się narodził”. Ogólnie z XV w. przetrwało do naszych czasów zaledwie 

kilka kolęd. Z XVI w.-już około 100! Rozkwit tego gatunku przypada jednak dopiero na 

XVIII w., kiedy to tworzono zbiory zawierające po… kilkaset kolęd! Kolęda stała się 

najpopularniejszą pieśnią religijną w Polsce. I taką pozostała aż do dziś. Może dlatego, że 

związane jest ściśle z najpiękniejszym i najbardziej rodzinnym świętem w roku - z Wigilią? 

Chyba tak, bo przecież Fryderyk Chopin wprowadził dla ukojenia w środkowej części 

„Scherza h-moll” melodię kolędy „Lulajże Jezuniu”. 

 Ile kolęd znamy i śpiewamy? Zaledwie kilkanaście, a szkoda, bo np. tylko zbiór 

kantyczek z klasztoru Karmelitanek krakowskich z XVIII w. zawiera (bagatela!) 378 pieśni, z 

których wiele zasługuje na rozpowszechnienie. A takich zbiorów jest wiele… 

Magdalena Ostas 
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Opłatek 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 
 

Cyprian Kamil Norwid  
 

Jest cicho. Choinka płonie. 

Na szczycie cherubin fruwa. 
Na oknach pelargonie, 

blask świeczek złotem zasnuwa, 
a z kąta, z ust brata płynie 

kolęda na okarynie: 

Lulajże, Jezuniu... 
 

Konstanty Ildefons Gałczyński 
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III Siedlecki test historyczny 
12 listopada w CKiS im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach odbył się III Siedlecki Test 

Historyczny. Test co roku organizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące i 

Stowarzyszenie „Żółkiewszczacy”. Jego celem jest popularyzacja historii Polski i regionu. 

Uczestnicy musieli się zmierzyć z zestawem 30 pytań, opracowanych przez zawodowych 

historyków. Zagadnienia obejmowały życiorysy polskich hetmanów: Jana Zamoyskiego, 

Stanisława Żółkiewskiego, Jana Sobieskiego, Jana Karola Chodkiewicza, Stefana 

Czarnieckiego. 

Konkurs rozpoczął  się  o 11.00 i trwał około godziny. Test zawierał wiele bardzo 

szczegółowych pytań. Dotyczyły one m.in. bitew, w których wzięli udział hetmani 

Rzeczpospolitej , ich karier wojskowych oraz życia prywatnego. Największym zaskoczeniem 

dla uczestników było pytanie o liczbę dzieci urodzonych przez Marię Kazimierę (Marysieńkę) 

Janowi III Sobieskiemu (poprawna odpowiedź to 13). Uczestnicy testu musieli znać słynne 

powiedzenia hetmanów, m.in. o Stefana Czarnieckiego: „ Ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co 

mnie boli wyrosłem.” 

Po skończonym teście komisja konkursowa zajęła się sprawdzaniem kart z odpowiedziami. 

Rozkodowane zostały jedynie najlepsze prace, pozostałe zniszczono od razu po zakończeniu 

prac komisji.  

Czas między zakończeniem testu a ogłoszeniem wyników wypełnił wykład Sławomira 

Kordaczuka na temat „100 fotografii o Siedlcach”. Podczas niego można było ujrzeć wiele 

zdjęć przedstawiających Siedlce z dawnych lat i usłyszeć ciekawe historie z nimi 

związane.Następnie dyrektor IV LO, pan Jacek Jagiełło, wręczył nagrody laureatom 

konkursu. W kategorii otwartej, w której startowali zarówno dorośli, jak i młodzież 

największą wiedzą wykazała się pani Hanna Gadomska, drugie miejsce zajęła Adrian 

Olizaruk, trzecie natomiast Jarosław Kamiński. W kategorii  uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych triumfowała Barbara Bukatczuk z II LO. Drugi stopień  podium 

przypadł Przemysławowi Bugajowi, uczniowi IV LO, a trzeci Arkadiuszowi Wąsowskiemu z 

ZSP nr 4 w Siedlcach. 

Konkurecję zespołową wygrało IV LO, za nim uplasowało się II LO, dziewczęta z naszej 

szkoły - Justyna Zubek, Iza Okuń oraz Katarzyna Branowska z klasy III B, jako reprezentacja 

I KLO zajęły dobre, trzecie miejsce.  

Wszystkim laureatom III Tesu Historycznego serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! 

Za rok odbędzie się kolejna edycja Siedleckiego Testu Historycznego. Tym razem 

zagadnienia prawdopodobnie będą dotyczyły polskich zrywów niepodległościowych, od 

konfederacji barskiej aż po rok 1956.  

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie     Anita Borkowska 
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11 listopada - Narodowe 

Święto Niepodległości 
 

11 listopada to jeden z najważniejszych dni w historii Polski. To już 96 lat, od kiedy 

odzyskaliśmy niepodległość. W całym kraju odbywają się obchody upamiętniające to 

wydarzenie. W naszej szkole również, jak co roku, uczciliśmy to święto akademią 

przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem profesorów: pani Joanny Cymerman i pana 

Wojciecha Miszczaka. 

  

W tym roku obchodzimy okrągłą, siedemdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego, dlatego też, aby upamiętnić to wydarzenie, uczniowie odegrali scenkę 

inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, do której scenariusz napisał pan Wojciech 

Miszczak. Opowiadała ona o trudnych dylematach, przed którymi stawali młodzi ludzie w 

1944 roku. Często musieli wybierać pomiędzy walką o ojczyznę  a własnym życiem. 

Przedstawiona została historia chłopaka, który zdecydował się wziąć udział w Powstaniu, 

ryzykując przy tym własne życie, mimo zakazu kochających go rodziców, którzy zamknęli 

przed nim drzwi. Chłopiec był na tyle zdeterminowany, że wyszedł oknem, aby walczyć o 

wolność Warszawy.  

 



 

str. 14 
 

I choć nie było to profesjonalne 

przedstawienie, uczniowie wiarygodnie 

oddali emocje tamtych czasów, a także 

odwagę i poświęcenie powstańców. Ta 

historia skłoniła nas do przemyśleń nad 

naszymi decyzjami i wyborami w czasach, 

kiedy wolność została nam dana i nie musimy 

o nią walczyć.  

Uroczystość wzbogacona była 

ciekawą oprawą muzyczną - uczennice naszej 

szkoły wraz z panią profesor Magdaleną 

Ostas zaprezentowały utwory o Powstaniu 

Warszawskim.                                 

Pani wicedyrektor Jolanta Łopuska 

przypomniała na koniec słowa Ojca Świętego 

Jana Pawła II na temat patriotyzmu.   

 

To święto skłania nas do 

zastanowienia się, co w dzisiejszych czasach 

oznacza patriotyzm. Każdy z nas rozumie to pojęcie na swój własny sposób. Temat wolności i 

patriotyzmu od lat budzi wiele emocji, niestety nie zawsze pozytywnych. Przykładem tego już 

od kilku lat są wydarzenia w Warszawie, kiedy 11 listopada podczas Marszu Niepodległości 

grupa chuliganów demoluje ulice i wdaje się w bójki z policją. Pod pretekstem walki o silną i 

wielką Polskę  doprowadzają do ogromnych zniszczeń. Moim zdaniem takie zachowania są 

zaprzeczeniem patriotyzmu. Święto takie jak 11 listopada powinno łączyć Polaków, a nie ich 

dzielić. Tylko dzięki zgodzie i wzajemnemu szacunkowi możemy budować dobrą i silną 

Polskę.  

 

Sądzę, że aby być patriotą w dzisiejszych czasach, musimy dbać o nasze małe ojczyzny, 

jakimi są nasze miasto, szkoła czy rodzina. Budując lepszy świat wokół siebie, budujemy 

lepszy kraj. Nie możemy także zapomnieć o tych, którzy w ubiegłym stuleciu oddali swoje 

życie, abyśmy dziś mogli żyć w wolnym, niepodległym kraju.  

Emilia Cielma 
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Warsztaty z globalizacji 
 

W dniach 16-28.11.2014 r. w naszym 

liceum  w ramach projektu "Połącz to! 

świat zależy od nas – my zależymy od 

świata" odbyły się warsztaty 

dotyczące edukacji globalnej, które 

zorganizowała fundacja Instytut 

Edukacji Kreatywnej INEK. 

Misją Fundacji jest promowanie 

twórczego nauczania w placówkach 

oświatowych, między innymi poprzez 

idee kreatywności, na którą składa się ciekawość świata, uruchamianie wyobraźni czy chęć 

tworzenia. To także pokazanie nowych pomysłów na nauczanie, szczególnie poprzez zabawę. 

 

 W warsztatach brali udział przedstawiciele klas drugich, którzy bawiąc się, mogli 

zgłębić wiedzę na tematy kultury, ekonomii, komunikacji i mediów, ochrony środowiska, 

dostępu do życiowych dóbr, rozsądnej i odpowiedzialnej konsumpcji. Poprzez interesujący 

przekaz, który polegał między innymi na czynnym udziale wszystkich uczestników 

warsztatów, mogliśmy dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy o naszym świecie.  
Czy wiecie, że w Polsce mamy takie same zasoby wody pitnej, jak w krajach Afrykańskich? 

Tylko, że my żyjemy w kraju bardziej rozwiniętym, możemy budować wielokilometrowe 

sieci wodociągów i co za tym idzie zaopatrywać w wodę odległe miejscowości, możemy 

tworzyć rezerwy wody pitnej i je wykorzystywać, tak jak miało to miejsce m. in. podczas  

EURO 2012. 
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Czy wiecie, że bardzo ważną rzeczą 

jest przemyślane pomaganie innym? 

W czasie klęsk żywiołowych, lub 

innych zdarzeń losowych często 

idziemy za głosem sumienia i 

odpowiadamy na apel 

potrzebujących. Musi to być jednak 

odpowiednia pomoc. 

 

 W czasie jednej z powodzi ludzie, idąc za głosem serca, przesyłali potrzebującym 

różne rzeczy. Po takiej akcji charytatywnej trzeba było ponieść dodatkowe koszty utylizacji 

niepotrzebnych „podarunków”, bo komu w takiej sytuacji potrzebne są np. suknie ślubne? 

Oddawanie leków z bardzo małym terminem ważności lub takich, gdzie w opakowaniu 

znajduje się tylko dwie lub trzy tabletki, mija się z celem.  

Dzięki warsztatom poznaliśmy zagrożenia, jakie mogą nieść za sobą zdobycze 

cywilizacji. Mogliśmy zrozumieć niektóre mechanizmy działania koncernów handlowych. 

Był to czas wytężonej pracy umysłowej, ale także fajnie spędzonych zajęć. Pomimo że 

warsztaty trwały około 5 godzin każdego dnia , nie czuliśmy znudzenia, ani zmęczenia. Z 

niecierpliwością czekaliśmy na więcej.  

 

 

Aleksandra Skibniewska 
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Wystawa „Eksperymentuj” 

 
13.11.2014 roku w naszej szkole odbyła się wystawa "Eksperymentuj", której organizatorami 

byli pracownicy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Główne hasło wydarzenia brzmiało: 

„Baw się i poznawaj fizykę, biologię oraz matematykę tak, jak nigdy wcześniej". Młodzież I 

KLO oraz  zaproszeni na tę ekspozycję uczniowie innych szkół ciekawie spędzili swój czas, 

korzystając z 15 interaktywnych eksponatów. Mogliśmy podziwiać je i dodatkowo czerpać z 

nich wiedzę, dzięki planszom z wyjaśnieniem ich działania oraz praw czy teorii, jakie 

przedstawiają. Była możliwość "złożenia wnętrzności człowieka", czy zrozumienia prawa 

powszechnego ciążenia. Nie ominęły nas jeszcze takie atrakcje jak półkule magdeburskie, 

które udowodniły, że na każdy centymetr kwadratowy naszego ciała naciska jeden kilogram 

powietrza; okulary oszukujące wzrok, czy kula plazmowa, mój ulubiony eksponat, w której 

mogliśmy obserwować wyładowania elektryczne w gazach. Warto również wspomnieć o 

łamigłówkach - takich jak układanie kwadratu z różnych figur geometrycznych czy ułożenie 

trójwymiarowego kwadratu z mniejszych kwadracików, które były posklejane w różny 

sposób. Na pewno wiedza wyniesiona z tego dnia zapadnie nam głęboko w pamięci - w 

końcu "przeżyliśmy ją" na własnej skórze. Po takim dniu z niecierpliwością czekamy na 

kolejny zarówno edukacyjny, jak i rozrywkowy dzień w naszej szkole. 

 

Aleksandra Cielemęcka 
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                                      Siła w rodzeństwie 

 

CHOĆBYŚMY NIE WIEM JAK BARDZO SOBIE DOKUCZALI... 

GDY PRZYJDZIE NIEBEZPIECZEŃSTWO JEDNO DRUGIEGO NIE POZWOLI 

SKRZYWDZIĆ... 

DOKUCZAĆ MOŻEMY SOBIE WZAJEMNIE, ALE INNI NIE MOGĄ, 

BO NIE KOCHAJĄ NAS TAK JAK MY SIEBIE NAWZAJEM... 

I W TYM TKWI NASZA SIŁA.  

 

 

Mam na imię Ola i mam dziewiątkę rodzeństwa, z czego Jakub (19 lat) jest moim 

biologicznym bratem, a reszta rodzeństwa: Renia (21 lat), Amanda (19 lat) Anita (17 lat), 

Patrycja (16 lat), Monika (14 lat), Łukasz (14 lat), Estera (13 lat) i Seweryn (1 rok) to moje 

rodzeństwo przybrane. Amanda, Anita, Patrycja i Monika to rodzeństwo biologiczne. 

Pozostali: Renia, Łukasz, Estera i malutki Sewerynek nie mają biologicznego rodzeństwa w 

naszej rodzinie. Osobą, która łączy naszą całą gromadkę w jedność jest mama Ania. Jesteśmy 

razem od 8 lat. To, że nie wszystkich członków naszej rodziny łączą więzy pokrewieństwa, 

nie ma dla nas żadnego znaczenia.  

Renia jest studentką pedagogiki i w przyszłości chciałaby prowadzić zajęcia z hipoterapii dla 

dzieci z autyzmem i zespołem Downa, bo jej pasją są konie, interesuje się właśnie takimi 

chorobami i uwielbia dzieci.  

Kuba jest bardzo dobrym człowiekiem i wiem, że nigdy nie pozwoliłby, aby ktokolwiek 

skrzywdził kogoś kogo on kocha. Mój brat w przyszłości chce pracować w służbach 

mundurowych. Jego pasją jest motoryzacja i militaria.  

Amanda opuściła już nasze gniazdo i założyła własną rodzinę.  

Anita jest miłośniczką zwierząt, małych dzieci i tańca bollywood. Przebywanie w 

towarzystwie Anity zmieniło mój sposób podejścia do osób z upośledzeniem umysłowym. 

Dzięki Anitce wiem, że tacy ludzie są często bardziej wartościowi niż osoby „zdrowe”. Anita 

jest bardzo radosną osobą, która wnosi do naszej rodziny wiele śmiechu. Najbardziej lubię, 

kiedy Anita przez pomyłkę zmienia niektóre słowa, mówi np. „Idziemy oglądać PIRATÓW Z 

KARABINU ?” zamiast „Idziemy oglądać PIRATÓW Z KARAIBÓW?” czy też „POZNAJ 

MOJE HASKIE SERCE” zamiast „POZNAJ MOJE CHAMSKIE SERCE”. Anita według 

mnie łamie każdy stereotyp o ludziach upośledzonych.  
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Patrycja to bardzo ciekawa osoba. Jest duszą towarzystwa. Lubi być w centrum uwagi, ale 

niespecjalnie o to zabiega. ‘’Mariola” ( tak nazywamy Patrycję w domu) uwielbia śpiew i w 

tym kierunku chce się rozwijać.  

Monika jest osobą bardzo wrażliwą, która potrafi wzruszyć się nawet na reklamie. Jej pasją 

jest sport, ale nie wie jeszcze, czy z tym chce wiązać swoją przyszłość. Łukasz jest bardzo 

energiczny, żywiołowy, nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu dłużej niż 5 min., dlatego też 

45 minutowa lekcja jest dla niego dużym wyzwaniem. Łukaszowi marzy się w przyszłości 

zawód elektryka. W domu przed Łukaszem trzeba chować cenne sprzęty elektroniczne, bo 

potrafi rozłożyć na części pierwsze najbardziej skomplikowanie urządzenie tylko po to, by 

zobaczyć, co znajduje się w środku.  

Esterka jest bardzo przyjacielska i lubi pomagać innym. Jej hobby to pływanie.  

Sewerynek stawia powoli swoje pierwsze kroki. Jest ulubieńcem nas wszystkich. Pierwszego 

grudnia skończył rok i podczas przyjęcia z okazji urodzin, tradycyjnie jak większość dzieci, 

miał postawione przed sobą trzy rzeczy: różaniec, kieliszek i pieniądze.  

To, który przedmiot maluch weźmie do ręki, ma zwiastować jego przyszłość. Sewciu wybrał 

oczywiście różaniec i kto wie, być może w przyszłości zostanie uczniem KLO w Siedlcach? 

Konflikty w mojej rodzinie są raczej rzadkością. Oczywiście zdarzają się kuksańce, 

szczypanie czy szturchnięcia, ale to nie przynosi większych awantur. Kiedy byliśmy młodsi 

częściej zdarzały się kłótnie, ale z czasem wszystkie spory zakończyły się. Najgorzej było, 

kiedy większość z nas przechodziła okres buntu. Ciągłe zmiany nastrojów, wybuchy złości „o 

nic”, trzaskanie drzwiami były na porządku dziennym. Teraz starsze rodzeństwo jest 

przykładem dla młodszego. Największą rywalizację w tym momencie prowadzą ze sobą 

Monika i Estera. No tak, mieszkanie w jednym pokoju, podobny wiek, jedna szkoła... Jednak 

zawsze możemy liczyć na wsparcie ze strony mamy, która jest dla nas oparciem w każdej 

chwili. W momentach największego kryzysu i nie tylko możemy porozmawiać z nią o 

wszystkim. Wiem, że to dzięki niej jesteśmy dzisiaj takimi ludźmi jakimi jesteśmy. Moja 

rodzina nie jest idealna i za to ją kocham. To największy skarb, jako otrzymałam od Boga. 

Mamy siebie i to jest najważniejsze.  

Aleksandra Jobs 
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* * * 

Mam dwie siostry i dwóch braci. Są ode mnie o wiele starsi. Mało czasu spędzałem z 

własnym rodzeństwem, ponieważ kolejny ich etap edukacyjny był znacznie oddalony od 

domu. Myślę, że właśnie przez tę odległość, bardzo rzadko występowały między nami kłótnie 

i konflikty. Są starsi więc mają bardziej dojrzałe myślenie, zachowanie i postępowanie. Gdy 

"powiedzmy" zwracali mi uwagę, to może się z nimi nie zgadzałem, ale wiedziałem że mają 

rację. Zapewne mamy różne charaktery, ale świetnie się dogadujemy. Raz na jakiś czas udaje 

się nam wspólnie spotkać na obiadek czy kolację i to bardzo chętnie czynimy, gdyż lubimy ze 

sobą rozmawiać, o naszych sukcesach, a czasami i problemach. Od rodzeństwa można się 

bardzo dużo nauczyć. Rodzice dają ogólną lekcję życia, jednak rodzeństwo pomaga w nie 

wkraczać, poprzez poznawanie pewnych zasad i kryterium właściwego postępowania. Jestem 

szczęśliwy z posiadania rodzeństwa, na którym zawsze mogę polegać. 
 

 

Piotr Strzeżysz 

 

* * * 

Mam troje rodzeństwa, dwóch braci i siostrę. Muszę przyznać, że nie zawsze byłam 

zadowolona z tego faktu. Czasami tęsknię za posiadaniem własnego pokoju , rodzicami 

spełniającym moje wszystkie prośby i za większą swobodą.  

Mój młodszy brat interesuje się piłką nożną . Ma 12 lat i bardzo lubi się ze mną kłócić (jak to 

rodzeństwo ). Pamiętam , że gdy był malutki był straszną beksą. Aby go rozśmieszyć robiłam 

dla niego przedstawienia lub udawałam , że się wywracam.  Zawsze działało.  

Moja starsza siostra ma 23 lata i studiuje w Warszawie . I chociaż z nami nie mieszka , to 

pamiętam jak dziś, że lubiła mnie, naiwną wówczas kilkulatkę,  nabierać. Chociażby na krem, 

który sprawia , że po posmarowaniu znikają  części ciała, lub  na historię o dziewczynce, 

która rzekomo miała być moją trzecią z siostrą. To tylko niektóre z jej opowieści.  

   

Starszego brata fascynuje muzyka. Niestety nie mamy tego samego gustu. Wspominam czasy 

dzieciństwa, gdy wszystko było mniej skomplikowane i nasze kontakty były bardziej 

zwięzłe.  Teraz już jestem pogodzona z faktem posiadania większej rodziny i nie 

zamieniłabym jej na żadną inną.    

 

Justyna Stankowska 
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,,Milczenie owiec" (1991) 

 
 

Popularny cykl literacki Thomasa Harrisa o Hannibalu 

Lecterze swego czasu nie schodził z listy bestsellerów. Druga 

część zatytułowana "Milczenie owiec" jest moją ulubioną 

pozycją tego autora i na pewno znajduje się w ścisłej 

czołówce literackich thrillerów psychologicznych. Sporym 

atutem warsztatu pisarskiego Harrisa jest przedstawienie 

bohaterów. Rzadko zdarza się, żeby autorzy w thrillerach 

kładli tak wielki nacisk na psychologię postaci. Tutaj możemy 

liczyć na dokładną charakterystykę zarówno morderców, jak i 

osób, którzy ich ścigają. W "Milczeniu owiec" Harris przede 

wszystkim skupia się na głównych bohaterach - Starling, 

Lecterze i Buffalo Billu, ale dla czytelnika największą frajdą 

okazuje się tajemniczy doktor o zapędach kanibalistycznych, 

w końcu to właśnie jego fikcyjna osoba stała się dla autora przepustką do sławy. Hannibal 

Lecter jest genialnym znawcą ludzkiej psychiki, dobrze wychowany, układny, wykształcony, 

nigdy nietracący panowania nad sobą. Pomaga ze swojej celi FBI, jednak traktuje to 

wyłącznie w kategoriach dobrej zabawy, gdyż nie zależy mu na ocaleniu ofiar Buffalo Billa. 

Przede wszystkim pragnie poznać psychikę Starling i wykorzystać ją do swoich celów. O 

ironio, dawniej Lecter był jednym z najbardziej poszukiwanych wielokrotnych morderców-

kanibali, schwytany przez FBI tylko pozornie staje po ich stronie. Jego relacje z Clarice moim 

zdaniem stanowią najmocniejszą część książki - nawet odrażające czyny Billa nie są w stanie 

przyćmić rozmów toczonych między dziewczyną a przerażającym doktorem. Co ciekawe, 

postać Hannibala Lectera została skonstruowana w dosyć nowatorski sposób - czytelnik poza 

odrazą do niego odczuwa również podziw, mimo jego nagannych czynów nie sposób nie 

zazdrościć mu jego przenikliwego umysłu, sprytu oraz elokwencji. Lecter jest postacią 

ambiwalentną i właśnie dlatego stał się jednym z najsławniejszych czarnych charakterów nie 

tylko literackich, ale również filmowych. 

Reżyser filmu przez cały seans trzyma nas w napięciu. Akcja jest nieprzewidywalna i pełna 

różnorodnych wątków, ale wszystko mieści się w pewnej normie. Film ten zajął drugie 

miejsce w rankingu na najbardziej przerażający film wszech czasów przeprowadzonym przez 

magazyn "Giant" w 2005 roku. Genialna gra Anthonego Hopkinsa stała się ikoną filmu, a sam 

film stał się inspiracją m.in. twórców horrorów „Piła”. ,,Milczenie owiec" zostało  

nominowane do wielu nagród filmowych. Najważniejszą z nich – Oscara w 1992 roku zdobył 

aż w pięciu kategoriach. 

Gorąco polecam ten film na jesienno-zimową nudę. 

 

 

Karolina Siwiak 
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Ci, którzy nie znają 

przeszłości,  

zwykle ją powtarzają...i nie 
chcą  

słuchać ostrzeżeń... 
 

 

Zazwyczaj przeprowadzka to początek nowego 

życia, ale dla rodziny Creedów stała się początkiem ich 

końca. Mistrz horroru Stephen King zaprasza 

czytelników na wycieczkę do piekła i z powrotem! 

Luis Creed z ukochaną żoną Rachel i dwójką 

ukochanych dzieci przeprowadza się do miłego 

miasteczka Ludlow, zdającego się miejscem cudownym- przytulną, przyjazną wiejską 

przystanią po zgiełku i chaosie Chicago. Cudowne otoczenie, łąki, las; idealna siedziba dla 

młodego lekarza, jego żony, dwójki dzieci i kota. Wspaniała praca, mili sąsiedzi - i droga, po 

której nieustannie przetaczają się ciężarówki. Droga i miejsce za domem, w lesie, pełne 

wzniesionych dziecięcymi rękami nagrobków, z napisem na bramie: CMĘTARZ ZWIEŻĄT 

(cóż, nie wszystkie dzieci znają dobrze ortografię...). Okolica i sama budowla wkrótce 

zdobywają serca nowych mieszkańców. Szybko zyskują oni przyjaciela, który oprowadza ich 

po okolicy. Lecz stary, poczciwy Jud postanawia pokazać Louisowi nieco więcej. Dlatego też 

obaj udają się nocą na cmentarz... A właściwie - na Cmętarz Zwieżąt. Na pozór, miejsce to 

nie powinno przerażać. Przecież w wielu miastach tworzone są miejsca pochówku 

ukochanych pupili. Tutaj wiele nagrobków stworzonych zostało dziecięcą ręką. Niewinność 

tego miejsca znika jednak zupełnie, kiedy zapada zmrok, ponieważ to tam czai się zło. 

Spokojne życie Luisa i jego rodziny wydaje się być idylliczne do czasu, gdy zaczynają dziać 

się dziwne rzeczy... zaczynając od śmierci Winstona Churchilla, ukochanego kota jego córki. 

Ojciec nie ma pojęcia jak powiedzieć sześciolatce o tym, co się stało aż wreszcie z pomocą 

przychodzi sąsiad Jud. Starszy człowiek prowadzi Louisa na cmentarz zwierząt, a tam 

wchodzą za wiatrołom, gdzie ścieżka biegnie przez bagna aż do starego cmentarza Indian. 

Doktor zakopuje tam kota córki. Po pewnym czasie w domu zjawia się żywy, choć cuchnący  

 

Kinga Wsół 
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Karol Dickens  

„Opowieść wigilijna”  

    

Doskonała na zimowe wieczory powieść Karola 

Dickensa pt. „Opowieść wigilijna”. Akcja książki 

rozgrywa się w XIX w. w Londynie, wydarzenia 

rozpoczynają się w Wigilię Bożego Narodzenia.  

         Głównym bohaterem dzieła jest Ebenezer Scroog, 

właściciel domu handlowego.  Po śmierci swojego 

wspólnika Jakuba Marleya przejął firmę i z nikim nie utrzymywał kontaktów. Był 

samotnikiem, nie zależało mu nawet na relacjach z siostrzeńcem Fredem. Pracowity, prawie 

wcale nie wychodził z kantoru, ciągle pracował. Straszliwy skąpiec, myśli jedynie o własnych 

interesach i zyskach. Nie korzystał ze swojego majątku, żal mu było pieniędzy na ogrzewanie 

i oświetlenie mieszkania oraz kantoru, w którym pracował wraz z pracownikiem Bobem 

Cratchitem. Nienawidził świąt, nie cieszył się z nich, gdyż musiał płacić wtedy za wolny dzień. 

Bezwzględny, interesował się tylko sobą. Nie miał współczucia dla ubogich. Nieuprzejmy, nie 

darzył ludzi szacunkiem, przez co nie miał znajomych, ludzie się go bali, a biedacy nie prosili o 

jałmużnę.   

           W noc wigilijną ukazuje mu się duch Jakuba Marleya,  cierpiącego pod ciężarem 

łańcucha win, który wykuł sobie za życia. Ta wizyta ma uchronić Scrooge’a przed podobnym 

losem. Początkowo nieufny i egoistyczny bohater zmienia się pod wpływem wizyty trzech 

duchów:, Ducha Obecnych Świąt i Ducha Świąt przyszłych. Pokazują one bohaterowi sceny z 

jego życia przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Przerażony wizją samotnej śmierci, 

Scrooge pojmuje beznadziejność takiego trybu życia i nastawienia do innych ludzi.  Podróż, w 

którą zabrała go każda ze zjaw radykalnie go zmienia  i zaskakuje czytelnika.  Zaczyna 

pojmować magię Świąt i nie tylko…  

            "Opowieść wigilijna" to trzymający w napięciu utwór, który zmusza do przemyślenia 

swojego  postępowania. Jest piękną przypowieścią na temat szczęścia człowieka i wartości 

ludzkiego życia. Idealnie pomaga w przedświątecznych refleksjach. Sam autor książki napisał 

opowieść w wigilię Bożego Narodzenia. 

 

Natalia Walecka 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Duch_tera%C5%BAniejszych_%C5%9Bwi%C4%85t_Bo%C5%BCego_Narodzenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Duch_przysz%C5%82ych_%C5%9Bwi%C4%85t_Bo%C5%BCego_Narodzenia
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Świąteczny humor 
 

Czy przytycie naprawdę nam grozi podczas świąt? Otóż nie!!! 

 

Podajemy sposób na pozbycie się zbędnych kilogramów.  

Kręć głową w lewo, następnie w prawo i tak rób zawsze, jeśli ktoś zaproponuje Ci coś do 

zjedzenia.  

O tym, że proboszcz ma zawsze rację .      

Pewne małżeństwo rozmawiało ze swoim proboszczem i żaliło się mu,  że nie może 

mieć dzieci. Opowiadało, że  próbują różnych sposobów, modlą się , poddają różnym 

terapiom i nic. Wtedy ksiądz proboszcz zasugerował, aby udali się do Lichenia i tam zapalili 

świeczkę w tej intencji. Po  około dziecięciu latach tenże proboszcz  miał wizytę kolędową i 

wszedł do  domu owego małżeństwa. W progu wita go gromadka dzieci. Proboszcz rozgląda 

się, szuka rodziców, nigdzie ich nie widzi. Wreszcie pyta najstarszego syna, gdzie są rodzice. 

Chłopiec odpowiada, że nie ma rodziców, bo pojechali do Lichenia zgasić świeczkę 

I jeszcze raz o tym, że bez księdza ani rusz… 

W pewnej miejscowości otworzono kolejny już supermarket (taki współczesny trend 

budowania wielkich sklepów). Właściciel hali w dniu otwarcia zaprosił wielu oficjalnych 

gości. Poprosił również księdza o poświęcenie nowego budynku. Po zakończonej ceremonii 

podszedł do wielebnego człowiek, który zapytał: -„Czy mógłby ksiądz przyjść do mojego 

maleńkiego sklepiku, który znajduje się tuż naprzeciwko?” –„Rozumiem, że Pan również 

prosi o poświęcenie pomieszczenia?” – odrzekł ksiądz. –„Nie, ja proszę o ostatnie 

namaszczenie” - odpowiedział właściciel sklepiku. 
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Aniołowie, aniołowie biali,  

na coście to tak u żłobka czekali,  

po coście tak skrzydełkami trzepocąc  

płatki śniegu rozsypali czarną nocą? 

 

 

Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić  

tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili? 

Czyście kwiaty, srebrne liście posiali  

na mogiłach tych rycerzy ze stali,  

na mogiłach tych rycerzy pochodów,  

co od bata poginęli i głodu? 

 

Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi, 

ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość,  

i pod tymi obłokami ciemnymi  

nasze serce w ciemność się zmieniło. 

 

Aniołowie, aniołowie biali, 

O! poświećcie blaskiem skrzydeł swoich, 

by do Pana trafił ten zgubiony 

i ten, co się oczu podnieść boi, 

i ten, który bez nadziei czeka, 

i ten rycerz w rozszarpanej zbroi 

by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka, 

aniołowie, aniołowie biali. 

K. K. Baczyński  

 

 


