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Niechaj wigilijny wieczór i święta BoŜego Narodzenia upłyną w spokoju i radości. Pachnące 

gałązki przyniosą ukojenie i miłość, a Wasze usta niech niosą radosną nowinę 

rozbrzmiewając staropolską kolędą.  

Pomyślności, szczęścia i zdrowia na kaŜdy dzień zbliŜającego się Nowego 2012 Roku 

Wszystkim pacjentom, ich rodzinom, oraz pracownikom Szpitala  

śyczy Samorząd Uczniowski, Dyrekcja wraz 

z Gronem Pedagogicznym Szkoły Szpitalnej ZSS Nr 3  
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NNaajj ppiięękknniieejj sszzyy  sseenn  MM aanniiuuśśkkaa  

  
TTo było 21 czerwca. Słońce mocno grzało, a Maniuś wylegiwał się całymi dniami na 

dworze i opalał swoje futerko. W końcu zasnął. Śniło mu się, Ŝe szedł polną dróŜką 

i wskoczył do dziupli pewnej wiewiórki. Nagle w tym mieszkanku na kuchence gazowej 

pojawił się wielki, zielony płomień ognia, który poŜarł Mańka. Gdy kocur się ocknął, był 

w krainie jedzenia, picia, spania i miłych pięknych kotek. 

- Gdzie ja jestem? - spytał się Marianek jednej z nich. 

- Jesteś tu, gdzie widzisz, Ŝe jesteś - odparła uprzejmie koteczka. 

- To najpiękniejsze miejsce, jakie dotąd widziałem! - odmruknął zachwycony Mruncio pan 

Mariusiek. 

Marian czym prędzej zatruchtał z kotką spróbować kaŜdego rodzaju karmy suchej i mokrej. 

- Najbardziej z karmy suchej smakuje mi Whiskas i Kitekat, a z mokrych Teo - powiedział do 

Lenki (bo tak nazywała się koteczka, którą poznał). 

- A moja ulubiona to Friskas i tylko Friskas! Mniam! Ale teraz chcemy przeprowadzić 

z panem wywiad. Czy pozwolisz, Marianie Paździochu? 

- Jak najbardziej! - odpowiedział Maniek i potruchtał z koteczką.  

Maniuś i Lenka truchtali sobie przez zaspy karm. Minęli fabrykę Ŝółtego sera, przeszli obok 

Mlecznej Studni i dotarli na miejsce. Weszli do środka. Tam siedział stary kocur, stara 

koteczka, a dwadzieścia jeden małych kotek bawiło się na trampolinie z miękkich poduszek. 

- Na mnie chyba juŜ czas - powiedziała Lenka i wyszła z tego ogromnego zamku. 

- Kto będzie ze mną rozmawiał? - spytał się niecierpliwy Marianek starszego kocura. 

- Jadźka! - krzyknął starzec - masz gościa do wywiadu! 

- JuŜ truchtam! - odpowiedział cienki głosik. 

Nagle z saloniku obok wyszła piękna, urocza kotka. 

- Kim ty jesteś? - zapytał się mały Maniuś. 

- Jestem dziennikarką i przyjechałam z Francji. Chodź za mną, pokaŜę ci drogę 

rozmównictwa, która prowadzi do sali rozmówniczej. „Francja – elegancja, Francja – 

elegancja”- powtarzał sobie Maniek przez całą drogę. Po długim truchtaniu doszli do tej sali 

i zaczęli rozmowę. 

- No dobrze. Zacznijmy moŜe od… albo nie. Najlepiej będzie, jeśli zaczniemy od… tak, to 

dobry pomysł. Zacznijmy od twojego hobby. A więc? 
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- No to niech będzie… jedzenie. 

- Bardzo dobrze! A moŜe czego najbardziej nie lubisz robić? 

- Wysilać się. 

- Cudownie! Wprost wspaniale!!! 

I tak przez kilka godzin Jadźka zadawała Mańkowi przeróŜne pytania. Po trzystu 

osiemdziesięciu sześciu kocur zapytał: 

- Czy mogę się ociupinkę przechrapać??? 

- Jak najbardziej! - odpowiedziała kotka - w końcu jesteśmy w krainie spania, jedzenia, picia 

i nas!!! Pięknych, słodkich kotek! 

Maniuś z Jadźką w takim razie poszli spać. Ale gdy w mariankowym śnie Maniutek zasnął, to 

tak naprawdę się obudził. „Dlaczego w tym najpiękniejszym momencie, kiedy zasnąłem, 

musiałem się obudzić? Jaki ten świat jest niesprawiedliwy!!! Ale zaraz, zaraz… juŜ wiem, jak 

nazwiemy nasze dziecko, naszą koteczkę!!!” - pomyślał sobie i zaczął truchtać galopem 

w kierunku gniazda krzycząc „Fionka, Fionka!” Nawet w ogóle się nie zatrzymywał, tylko 

przeciągnął się po tym długim, przecudnym śnie. Wreszcie dotarł do gniazda i spotkał swoją 

Fionkę. 

- Czego tak miauczysz?! Maluchy obudzisz! - szepnęła zdenerwowana Fiona. 

- Właśnie o nie mi chodzi. A właściwie o jedno z nich. JuŜ wiem, jak nazwiemy naszą kotkę. 

- Jak? 

- Lenka! Prawda, Ŝe to urocze imię, i jeszcze w dodatku bardzo do niej pasuje? 

- Rzeczywiście! Niech zostanie Lenka! 

 Później Maniek z Fionką długo się zastanawiali nad imionami pozostałych dwóch 

kocurków. W końcu ustalili, Ŝe koty będą nazywać się tak, jak pan Darek, pani Renacia, 

Karolina i Weronika zaczną je nazywać. Właściciele jednak nie zdecydowali się na Ŝadne, 

więc pomyśleli, Ŝe sami wybiorą odpowiednie imionka. Po długim namyśle kociaki miały 

swoje „nazwy”. Nazywały się Dropsik (średni kotek) i Fuksik (największy kotek). 

            

 

Karolina, rok 2009 
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6 grudnia – dzień Świętego Mikołaja, dziś „Mikołajki” 
 
Trochę historii… 

 

Święty Mikołaj, biskup, był jedynym dzieckiem zamoŜnych rodziców, którzy gorąco 

prosili Boga o potomstwo. Od najmłodszych lat Mikołaj wyróŜniał się poboŜnością. Był takŜe 

bardzo wraŜliwy na niedolę bliźnich. Jako, Ŝe rodzice mieli znaczny majątek, toteŜ po ich 

śmierci nasz święty chętnie dzielił się nim z potrzebującymi. Gdy pewien mieszkaniec Patary 

utracił swój dobytek, a jego trzem córkom groziło zejście na złą drogę, Mikołaj wziął mieszek 

ze złotem i wrzucił go do domu tego człowieka. Najstarsza córka wyszła dzięki temu za mąŜ. 

Podobnie uczynił teŜ wobec dwóch pozostałych panien.  

Jest patronem więźniów, marynarzy, panien i dzieci. 

 

Święto to jest znane przede wszystkim najmłodszym. W tym szczególnym dniu 

dzieci stają przy oknach swych domów i wypatrują sań Św. Mikołaja. KaŜde z nich 

marzy o zobaczeniu tej, tak szczególnej postaci. Niestety, udaje się to tylko 

nielicznym. KaŜde dziecko czeka z niecierpliwością na upragnioną chwilę otrzymania 

wymarzonych prezentów. W rzeczywistości wiemy jednak, Ŝe to rodzice lub bliscy są 

naszymi Świętymi Mikołajami. To oni kontynuują tę piękną tradycję kupując swym 

pociechom upominki. 

„Mikołajki” s ą popularne równieŜ wśród młodzieŜy i dorosłych, poniewaŜ 

wszyscy lubimy obdarowywać i być obdarowanymi. Coraz częściej spotykamy się 

z nimi równieŜ w szkołach gimnazjalnych czy licealnych. Uczniowie losują osobę, 

której kupią prezent na 6 grudnia. Najczęściej jeden z kolegów przebiera się za 

Św. Mikołaja i rozdaje wszystkim prezenty.  

Często w tym dniu zauwaŜamy, ludzi w czapkach mikołajkowych, co dodatkowo 

wprowadza nastrój świąteczny. 

W galeriach handlowych widnieją przepiękne dekoracje związane z tym świętem. 

 

6. grudnia to szczególny dzień – kaŜdy moŜe być wtedy Świętym Mikołajem i kaŜdy 

moŜe dostać od niego prezent.  
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Z Mikołajkami nierozerwalnie związana jest tradycja pisania listu do Świętego 

Mikołaja z listą wymarzonych podarków. Listy do Świętego Mikołaja piszą dzieci na 

całym świecie. Niektórym udaje się otrzymać taki prezent, o jakim marzyli. 

PoniŜej zamieszczamy listy naszych czytelników. 

 

 

Drogi Święty Mikołaju! 

 

Piszę do Ciebie list, w którym chciałbym poprosić Cię o prezent na gwiazdkę. Jeśli nie 

jest to dla Ciebie kłopot Chciałbym dostać laptopa i poprosić Cię o to, Ŝebym 

wyzdrowiał. To jest moje największe marzenie. Wysłuchaj moich próśb, bardzo Cię 

o to proszę. 

Z powaŜaniem 

Janek 

 
 
Kochany Święty Mikołaju! 

 

Na początku listu chciałabym Cię serdecznie pozdrowić. Jak co roku mam prośbę. Wiem, Ŝe 

masz duŜo listów do przeczytania, ale myślę, Ŝe mój list równieŜ do Ciebie dotrze! Tego roku 

chciałabym poprosić Cię o encyklopedię przyrodniczą. 

 

Adrianna  
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Mikołaj w innych krajach 
 
 
Dania – prezenty przynosi Julemanden wraz ze swoimi pomocnikami - elfami 

zamieszkującymi strychy, dla których dzieci pozostawiają mleko i ryŜowy pudding. 

 

Francja – w święta BoŜego Narodzenia Pere Noel (Ojciec BoŜe Narodzenie) wkłada 

prezenty do wyczyszczonych bucików. Towarzyszy mu Le Pere Fouettard (Ojciec 

Klapsiarz), który niegrzecznym dzieciom sprawia lanie. 

 

Hiszpania – 6 stycznia, w święto Trzech Króli, prezenty na osiołku roznosi Baltazar. 

 

Niemcy – zarówno 6 grudnia, jak i w Wigilię, dzieciom podarki przynosi der 

Weihnachtsmann, czyli Świąteczny Gość. 

 

Rosja – dawniej prezenty w Nowy Rok pozostawiał Dziadek Mróz, dzisiaj rozdaje je, 

Babuszka. 

 

Szwecja – prezenty oraz wierszyki z zagadkami przypiętymi do skarpet pozostawia skrzat 

Jultomen. 

 

Włochy – w święto Trzech Króli dary przynosi brzydka wróŜka Befana. W pierwszy dzień 

BoŜego Narodzenia rozdaje je Babbo Natale. 

 

Brazylia – w Wigilię podarunki przynosi Papai Noel, czyli Ojciec BoŜe Narodzenie. MoŜna 

je rozpakować dopiero następnego ranka. 

 

Chile – prezenty przynosi Viejo Pascuero (Staruszek BoŜe Narodzenie). 

 

Chiny – dary pozostawiane w skarpetkach przynosi Che Dun Lao Ren - BoŜonarodzeniowy 

Staruszek. 

 

Stany Zjednoczone – prezenty przynosi Santa Claus, jakiego znamy z bajek. 
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Święta, Święta … 

Wigilia - 24 grudnia 

 

Wigilia jest to tradycja szczególnie waŜna dla chrześcijan. 24 grudnia, jak co 

roku obchodzimy wigilię BoŜego Narodzenia. 

W tym szczególnym dniu, w którym przychodzi na świat Dzieciątko Jezus, siadamy 

do stołu wspólnie z rodziną by podzielić się opłatkiem i kolędować. 

W tym niezwykłym dniu spotykamy się z bliskimi. śyczymy sobie samych 

wspaniałych rzeczy, podczas dzielenia się opłatkiem. Następnie spoŜywamy 

tradycyjne 12 potraw i wspólnie śpiewamy kolędy. 

Z tym dniem równieŜ wiąŜą się pewne przesądy.  

Jeden z nich mówi o tym, iŜ w Wigilię, o północy, zwierzęta mówią ludzkim głosem. 

Z kolei inny przesąd przestrzega, Ŝe jak się będziemy zachowywać w tym 

szczególnym dniu, tak będziemy czynić cały rok. 

 

12 wigilijnych potraw 
 

W zaleŜności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest 

róŜny, ale zwyczajowo na świątecznym stole powinny znaleźć się wszystkie płody 

ziemi, a potraw powinno być dwanaście.  

KaŜdej naleŜy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Do najbardziej 

typowych naleŜą: barszcz z uszkami (w niektórych regionach Polski z białym Ŝurem, 

zupą grzybową, zupą owocową lub zupą rybną), ryby przyrządzane na róŜne sposoby: 

najbardziej tradycyjny karp smaŜony i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta 

z grzybami, pierogi z kapustą, kasza z suszonymi grzybami, fasola Jasiek z suszonymi 

śliwami, paszteciki z grzybami, kotleciki z ryŜu z sosem grzybowym, kluski 

z makiem, cukrem i miodem, chałka z kompotem z suszonych owoców, zupa 

migdałowa czy z tradycji wschodniej; kulebiak, gołąbki i kutia. Na Śląsku potrawami 

wigilijnymi są takŜe moczka i makówki. Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy 

wigilijne powinny być postne, czyli bezmięsne i bez uŜycia tłuszczów zwierzęcych 

przy ich przygotowaniu.  
Katarzyna kl. III a gimnazjum 
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Tradycje świąteczne ze świata 
 

Pierwsza wzmianka o BoŜym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski 

kalendarz. 

 

Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu. 

 

W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz 

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

 

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. 

Obiad, składa się z pieczonego indyka i " płonącego puddingu". Tu narodził się zwyczaj 

pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie 

Ŝyczeń.  

 

Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z Ŝyczeniami.  

 

W  Szwecji tradycyjna 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.  

 

We Francji  podaje się indyka nadziewanego kasztanami i pije duŜo szampana. 

 

W Danii na Wigilię podaje się słodki ryŜ z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. 

Tradycyjnym daniem jest budyń z ryŜem, w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go 

znajdzie, ten dostaje świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok. 

 

W Meksyku głównym daniem wigilijnym jest wędzony dorsz z papryką i oliwą oraz małymi 

grzankami. Podaje się równieŜ pieczonego indyka, owoce i słodycze. 
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BoŜe Narodzenie 
 

BoŜe Narodzenie, uroczystość Narodzenia Pańskiego – w tradycji 

chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to 

liturgiczne święto stałe, przypadające na 25 grudnia (wg kalendarza gregoriańskiego). 

BoŜe Narodzenie poprzedzone jest okresem oczekiwania (dokładnie czterech 

niedziel), zwanego Adwentem. 

 

 

 
 
 
Ciekawostka: 
 
 
W Kościołach, które nadal celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego (tzw. 

Kościoły wschodnie, głównie Cerkiew Greckokatolicka i Kościół prawosławny), BoŜe 

Narodzenie przypada na 25 grudnia kalendarza juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia 

kalendarza gregoriańskiego. 
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Rusz głową! 
 

 
Wpisz odpowiedzi do krzyŜówki, a uzyskasz rozwiązanie. 
 

1. Wiesza się je na choince. 

2. Łamiemy się nim w Wigilię. 

3. LeŜy w nim Pan Jezus. 

4. Ze skrzydłami w szopce. 

5. SłuŜy do kąpania. 

6. Wigilijna potrawa regionalna. 

7. Czekają pod choinką. 

8. Zielona i pachnąca przyniesiona na 

święta. 

 

9. Miejsce, gdzie mieszkasz. 

10. Pierwsza na niebie daje znak do 

wieczerzy. 

11. Dodaje się je do ciasta. 

12. Okres przed świąteczny. 

13. Pisze się go do Świętego Mikołaja. 

14. Świąteczne ciasto. 

 

1       

2       

 

3      

 4        

 5      

6      

 

 7        

 8        

 9    

 

10        

11        

 12       

 13     

 

14         
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Czas świąt = czas pomagania 
 

 
 

Mikołajki i Święta BoŜego Narodzenia to dobry czas, aby obdarować upominkami 

równieŜ tych, którzy bardzo potrzebują pomocy i wsparcia od innych: chorych, samotnych, 

porzuconych. PoniŜej przedstawiamy kilka ogólnopolskich akcji, do których warto się 

przyłączyć. 

 

 

Mikołajkowy blok reklamowy 

 

6 grudnia o godz.18.45 w telewizji Polsat będziemy mogli obejrzeć „Mikołajkowy blok 

reklamowy”. Oglądając go pomagamy chorym dzieciom. W ubiegłym roku Fundacja Polsat 

zebrała prawie 6 mln złotych. To ogromna suma, która pokazała wielką moc ludzkich serc. 

 

 

Szlachetna paczka 

 

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku 

przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym jej załoŜeniem jest idea przekazywania 

bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. 

W Szlachetnej Paczce prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich 

ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w 

swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, 

czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed BoŜym Narodzeniem informacje te są 

umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę 

i przygotować dla niej paczkę na święta. 

W ramach Szlachetnej Paczki wolontariusze i pracownicy Fundacji docierają z pomocą do 

rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których 

bieda jest ukryta. W szczególności docierają do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi 

lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, 

których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona. 
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I Ty moŜesz zostać Świętym Mikołajem 

I Ty MoŜesz Zostać Św. Mikołajem – organizowana przez Program 2 TVP akcja charytatywna. 

Akcja ma na celu zebranie pieniędzy na rzecz domów dziecka i innych ośrodków społeczno – 

wychowawczych. Początkowo były to dwa najbiedniejsze domy dziecka wskazane przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, obecnie beneficjentami akcji jest od 4 do 5 kaŜdego roku 

innych placówek. Telewizyjna 2 odwiedza największe miasta, organizując koncerty, podczas 

których są zbierane pieniądze. Przez kilkanaście lat dzięki hojności firm, mieszkańców miast, 

w których organizowana była akcja, oraz telewidzów udało się pomóc wychowankom 45 

ośrodków w całym kraju. Podczas 13. edycji zebrano kwotę ponad 2 020 000 zł. 

Pokoloruj Mikołaja i dorysuj 
mu brakujące prezenty 

Rys. Katarzyna kl. III a gimnazjum 
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Bal sylwestrowy 
 
W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia odbywa się bal sylwestrowy, potocznie zwany 

Sylwestrem. W tym dniu Ŝegna się Stary Rok, a wraz z nim wszystkie niemiłe 

wspomnienia i smutki, by z radością przywitać nowy, z nadzieją lepszy, NOWY ROK. 

 

Na uczczenie tego wydarzenia jest kilka moŜliwości. 

 

Niektórzy wybierają się na wielkie bale, by wraz ze znajomymi i nieznajomymi bawić 

się i tańczyć do rana. 

Inni wolą bardziej kameralne spotkania w małym gronie przyjaciół i rodziny. 

A jeszcze inni sięgają po pilota, by oglądać znakomite gwiazdy polskie i zagraniczne, 

które umilają czas swoimi piosenkami. 

 

Gdy dochodzi północ wszyscy niecierpliwie czekają. Dziesięć sekund przed północą 

następuje wspólne odliczanie. Gdy nadchodzi NOWY ROK, cieszymy się i wypijamy 

szampana (oczywiście tylko osoby pełnoletnie, młodszym polecamy Picolo ☺). 

Bal trwa do samego rana. 

 

Niestety juŜ 2 stycznia musimy udać się do szkół i pracy. 

 

Gdy wybija północ, a wraz z nią przychodzi do nas Nowy Rok, wybuchają przepiękne 

i róŜnorodne fajerwerki. 

 

Widok jest imponujący. 
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Rys. Adam, 6 lat 

Z Ŝycia szkoły 
  

30 listopada przyjechało do nas 

„Pogotowie Teatralne 2011” – leczenie 

śmiechem, terapia przez sztukę.  

Aktorzy Groteski przedstawili spektakl 

„Baśń o Rycerzu bez Konia”, zabierając 

pacjentów w magiczny i kolorowy świat 

teatru. Sztuka opowiadała o Rycerzu bez 

konia i Koniu bez Rycerza, którzy 

wędrowali przez świat i poszukiwali siebie nawzajem. 

Dodatkowo bajkowe postaci, bohaterowie spektaklu, obdarowali dzieci ze wszystkich 

szpitalnych oddziałów świątecznymi prezentami, pluszakami i przyborami plastycznymi. 

Serdecznie dziękujemy za te miłe chwile. 

 

Uwaga, uwaga!!! 6 grudnia Mikołaj przybędzie z reniferami do USD, aby obdarować  

prezentami  pacjentów.  

Wypatrujcie  zaprzęgu Świętego Mikołaja!!! 

 

Gorąco dziękujemy wszystkim członkom 

Samorządu za włączenie się w 

wykonywanie kartek świątecznych dla 

Naszych Darczyńców. 

 

 Samorząd Uczniowski zwraca się z prośbą do wszystkich uczniów ZSS Nr 3 o 

włączenie się w przygotowanie prac plastycznych, które zostaną wystawione na aukcji 

podczas XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 Gimnazjalistom Ŝyczymy powodzenia podczas próbnych egzaminów, które odbędą się 

w dniach: 7, 8 i 9 grudnia. Do egzaminów próbnych moŜna przystąpić w naszej szkole. 

Wszelkich informacji udzielają wychowawcy klas III. 

 Władze Samorządu wraz z opiekunami dziękują członkom Samorządu, czyli uczniom 

wszystkich oddziałów, za okazaną pomoc i wykonane prace podczas powstawania niniejszego 

wydania gazetki. 

Rys. Julia, 5 lat 
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