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Od Redakcji 

B oże Naro-
dzenie to czas, kiedy 
pierwsza gwiazda na 
nieboskłonie prowadzi 
nas do świątecznego 
stołu.  

W imieniu całej re-
dakcji życzę wszystkim, 
aby odrzuciwszy troski, 
niepokoje oraz codzienne 

problemy, spotkali się 
przy nim z bliskością, 
ciepłem i rodzinną atmos-
ferą. Mam nadzieję, że dla 
wszystkich będzie to czas 
miłości, która pozwoli 
odnaleźć siłę do przeba-
czenia, będącego źródłem 
wiary i nadziei.  

Życzymy Wam pięk-
nie przeżytych świąt, 
radości, ciepła, życzliwo-
ści i pokoju. Wierzę, że 

nadchodzące dni będą 
magiczne i niezapomnia-
ne. 

Redakcja 

Wesołych świąt ! 

W listopadzie weszła 
na ekrany kolejna część 
sagi „Zmierzch, księżyc 
w nowiu”. Oto historia: 
piękny, młody, utalento-
wany, wampir dżentel-
men (Edward) odchodzi 
od dziewczyny, którą 
kocha (Bella). Obawia 
się, że sprowadzi na nią 
n i e b e z p i e c z e ń s t w o . 
W dniu osiemnastych 
urodzin Belli rzuca się na 
nią żądny krwi brat 
Edwarda. Dziewczyna 
cierpi, mdleje, popada 
w depresję a pomocną 
dłoń w tych jakże trud-
nych chwilach podaje jej 
przyjaciel (ukryty wilko-
łak), który z czasem za-
czyna do niej czuć coś 
więcej. Bella, jak można 

się domyśleć, nie może się 
zdecydować, czy chce 
czegoś więcej, czy też nie. 
Czy kocha Edwarda, czy 
zadowoli się Jacobem? 
Pikanterii stosunkowo 
nudnym wynurzeniom 
m i ł o s n y m  d o d a -
ją wampiry, które łamią 
regulamin i szlachetne 
zasady ,za co ponoszą 
zasłużoną karę. 

Z punktu widzenia 
przygodowo-estetycznego 
film nie jest najlepszy, 
warto wspomnieć o cieka-
wie zrealizowanych sce-

nach walk, pojedynkach, 
efektach specjalnych. Co 
widzów tak zachwyciło, 
że  tłumnie chodzą na 
projekcje „Zmierzchu”? 
Może chęć konfrontacji 
materii filmowej z książ-
ką, którą przeczytali 
wcześniej? Może zniewa-
lający urok Roberta Patti-
sona ,odtwórcy głównej 
roli ? 

Ludzie z pogodnym 
usposobieniem nie mają 
tu czego szukać, lepiej 
niech wybiorą inny 
film..... 

Recenzja 

Mroczna opowieść o miłości 



 

Str. 3 

Prosto z życia  

„Nie trzeba być bogatym 
by ofiarować coś cennego 
drugiemu człowiekowi, moż-
na podarować mu odrobinę 
czasu i uwagi” – Doroty 
Greek 

Zima! Jesień wygasiła 
już swoje kolory. Prószy 
śnieg, dzieci lepią bałwany, 

w powietrzu unosi się 
świąteczna atmosfera. 
Zabiegani ludzie poko-
nują kilometry, żeby 
znaleźć odpowiedni 
prezent dla swoich po-
c i e c h ,  p r z yj a c i ó ł           
i znajomych. Gdy na 
dworze prószy, zimno 
i mroźno wszyscy cho-
wają się w bezpiecznym 
miejscu – domu, a swoje 
zmarznięte ciało roz-
grzewają gorącą herbatą. 
Zza okna mogą podzi-
wiać uroki zimy. 

 Widzą drzewa otu-
lone diamentową sza-
dzią , jakby je ktoś delikatnie 
po-owijał watą . 

W takich chwilach, pa-
trząc przez okno, przywołu-
jemy wspomnienia, rozmy-
ślamy nad swoim życiem lub 
zamartwiamy się problema-
mi.  Wydają   nam się 
ogromne, jednak czym są 
w porównaniu do  zmartwień 
bezdomnych, gdy temperatu-
ra na dworze jest minusowa? 
Co z nimi? 

 Żeby się dowiedzieć 
udałam się na dworzec cen-
tralny.  Przy wejściu siedzia-
ła oparta o drzwi kobieta. 

Cała skulona, nogi podwinęła 
pod siebie. Przed nią leżało 
nieduże zawiniątko. To do 
niego wpadają nieliczne drob-
niaki od przechodniów.  Zaga-
iłam  rozmowę i usłyszałam: 

„ Ludzie źle nas oceniają, 
boją się nas, patrzą z pogardą 
lub wyśmiewają. Nie rozu-
miem tego, przecież jesteśmy 

tacy jak oni. Może nie mamy 
pieniędzy, dachu nad głową, 
wysoko ustawionych przyja-
ciół, ale mamy uczucia. Więk-
szość z nas trafiła na ulicę nie 
z własnej winy . Jak radzimy 
sobie z zimą? To jest dla nas 
najgorszy czas. Pełen strachu. 
Jedynie dzięki pomocy orga-
nizacji i dobrych ludzi może-
my się ciepło ubrać, zjeść raz 
dziennie gorący posiłek, który 
nas rozgrzeje. Jest ciężko, ale 
robimy wszystko by prze-
trwać.” 

Szukałam dalej. Na drew-
nianej ławeczce przy metalo-

wym składanym stole siedział 
mężczyzna. Podeszłam bliżej, 
widziałam jak skręcał papie-
rosa. Na stoliku stał kubek, 
na którym widać było nie 
zmyte od dawna ślady po 
herbacie. Po rozmowie z nim 
dowiedziałam się, że jego 
dom został przeznaczony do 
rozbiórki, zamurowali mu 

nawet okna. To było 
parę lat temu. Teraz 
nocuje na tej drewnianej 
ławce. Jego żona zmarła 
rok temu. Sam nie ma 
gdzie się podziać. Po-
wiedział: „Do pracy 
nikt mnie nie weźmie, 
bo łachy mam stare i do 
tego niemyty. A zimę 
jakoś zniosę, liczę na 
pomoc innych.” 
               Pamiętajmy!  
Nie bądźmy obojętni  na 
los sąsiadów czy też 
innych osób, które są 
samotne i oczekują 

pomocy. . 
              Jeśli nie możecie 

pomóc osobiście to poinfor-
mujcie o nich Ośrodek Pomo-
cy Społecznej lub Policję. 
Nie przechodźcie obojętnie 
również obok osób nietrzeź-
wych, szczególnie tych znaj-
dujących się pod znacznym 
wpływem alkoholu. Każdy 
telefon na Policję pod numer 
112 lub 997, informujący o 
takich ludziach, może urato-
wać ich przed wychłodze-
niem czy zamarznięciem. 

 
Agnieszka Czapska 

Pomóż bliźnim przetrwać zimę...... 
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Historia 

13 grudnia 
2009 roku ob-
chodzimy kolej-
ną – 28 rocznicę 
wprowadzenia 
stanu wojen-
nego w Polsce. 
W nocy z 12 na 
13 grudnia 1981 
roku władze 
wprowadziły w 
Polsce stan wo-
jenny, o którym 
społeczeństwo   
dowiedziało się 
z telewizyjnego 
i  radiowego 
przemówienia generała 
Jaruzelskiego. Do kiero-
wania krajem powołano 
Wojskową Radę Ocalenia 
Narodowego (WRON), 
na której czele stanął 
generał Jaruzelski. Wpro-
wadzając stan wojenny 
na obszarze całego pań-
stwa, zawieszono działal-
ność wielu organizacji 
społecznych, wprowa-
dzono godzinę milicyjną, 
zablokowano połączenia 
telefoniczne, zmilitaryzo-
wano zakłady pracy, a na 
ulicach pojawiły się czoł-
gi i wojsko. Zagrożone 
strajkami zakłady pracy 
otoczono wojskiem 
i milicją. W pierwszej 
dobie stanu wojennego 
internowano, czyli aresz-
towano bez nakazu sądo-

wego ponad 3,5 tys. Działaczy 
politycznych i związkowych, 
uznając ich za element wrogi 
państwu.   Ogółem w czasie 
stanu wojennego zostało inter-
nowanych ponad 10 tys. Osób. 

Mimo bardzo sprawnej 
akcji władz w wielu miejscach 
pracy wybuchły strajki prze-
ciwko wprowadzeniu stanu 
wojennego. W większości wy-
padków zostały one jednak 
brutalnie stłumione przez ZO-
MO i oddziały wojska. Najtra-
giczniejszy przebieg miała 
likwidacja strajku w kopalni 
„Wujek” w Katowicach (16 
grudnia), podczas której 9 gór-
ników zostało zabitych, a kilku-
dziesięciu rannych. 

Wprowadzenie stanu wo-
j e n n e g o  s p o t k a ł o  s i ę 
z potępieniem we wszystkich 
demokratycznych państwach 

Z historii najnowszej  
Rocznica wprowadzenia 

stanu wojennego w Polsce 

Imprezy kulturalne 
w naszym mieście 
9 grudnia 2009 (środa)

17:00 miejsce: Muzeum 
Regionalne (ul. Piłsudskie-
go 1) wstęp: wolny wyda-
rzenie: Klub Krytyki Poli-
tycznej w Siedlcach oraz 
stowarzyszenie  tutaj teraz 
zapraszają na spotkanie 
i dyskusję pod tytułem 
"Oblicze współczesne so-
cjalistów polskich".     
Podczas spotkania prezen-
towana będzie najnowsza 
książka Andrzeja Ziem-
skiego "My socjaliści. 60 
lat później" 
9 grudnia 2009 (środa) 

10:00, 11:00, 12:00 miej-
sce: NoveKino  
wydarzenie: Spotkania 
z muzyką „Muzyka na 
gitarę i smyczki” w wyko-
naniu artystów Filharmonii 
Narodowej  
10 grudnia 2009 

(czwartek) 10:00 miejsce: 
ZSP nr 1 ul. Lelewela wy-
darzenie: Koncert kolęd 
w wykonaniu Kameralnego 
Zespołu Chóralnego 
„Melodia” dla emerytowa-
nych nauczycieli  
10 grudnia 2009 

(czwartek) 19:00 miejsce:  
Klub PeHa wydarzenie: 
Spektakl pt. „Wieko” 
w wykonaniu grupy teatral-
nej Modest Szoł 
13 grudnia 2009 

(niedziela) 18:00 miejsce: 
LaMalinche (ul. Sienkiewi-
cza 12a) wstęp: 8 zł zagra-
ją: One Day Rise, Back to 
Reality, Rearrange Koncert 
zespołów hardcore.  
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Historia... 

Imprezy kulturalne 
w naszym mieście 

świata. Stany Zjednoczone, 
chcąc wywrzeć presję na 
władze, wprowadziły wobec 
Polski sankcje gospodarcze. 

Po aresztowaniu władz 
„Solidarności” i jej zdelega-
lizowaniu związek zaczął 
działać w podziemiu. Dzięki 
pomocy z Zachodu na tere-
nie całego kraju powstawały 
jego podziemne struktury. 
Wydawano także ulotki, 
gazetki i książki, które na-
stępnie rozprowadzano 
wśród ludności i kraju. W 
Warszawie zaczęło działać 
niezależne od władz radio 
„Solidarność”, które infor-
mowało o aktualnej sytuacji 
w kraju i za granicą. Organi-
zowane także zakazane 
przez władze 
demonstracje, 
t ł u m i o n e 
przez oddziały 
ZOMO. Wielu 
ludzi pobito 
i aresztowano, 
wielu straciło 
pracę, wielu 
u s u n i ę t o 
z wyższych 
uczelni. 

Po śmierci 
p r z y w ó d c y 

państwa radzieckie-
go Leonida Breż-
niewa władze pol-
skie złagodziły 
nieco stosunek do 
opozycji. Zwolnio-
no m.in. internowa-
nych działaczy 
z w i ą z k o w y c h , 
w tym Lecha Wałę-
sę. Powołano kon-
trolowany przez 
rząd Patriotyczny 
Ruch Odrodzenia 

Narodowego (PRON), któ-
rego działalność miała 
świadczyć o rzekomej de-
mokratyzacji kraju i popar-
ciu społeczeństwa dla dzia-
łań władz. 

W 1983 roku władze 
uznały, że udało się zlikwi-
dować w Polsce opozycję 
i stan wojenny zniesiono, 
miesiąc po drugiej piel-
grzymce do ojczyzny Jana 
Pawła II. 

Przez cały czas trwania 
stanu wojennego Kościół 
katolicki udzielał pomocy 
represjonowanym i ich ro-
dzinom. 

 
Natalia Jeleń kl. IIcLO 
Martyna Sulich IIcLO 

14 grudnia 2009 
(poniedziałek) 18:30 miejsce: 
Klub PeHa wydarzenie: Sie-
dlecka Grupa Literacka WI-
TRAŻ zaprasza na Wieczór ko-
lęd, pastorałek i poezji bożonaro-
dzeniowej „NIE BYŁO MIEJ-
SCA DLA CIEBIE…”  
16 grudnia 2009 (środa) 

9:00,10:00 miejsce: Novelino 
wydarzenie: „Sztuka pod betle-
jemską gwiazdą – ikonografia 
Bożego Narodzenia od średnio-
wiecza do baroku” – wykład mgr 
Iwony Pleskot Dla słuchaczy 
SUTW 
17 grudnia 2009 (czwartek) 

11:00 miejsce: Dom Pomocy 
Społecznej „Nad Stawami” Kon-
cert kolęd w wykonaniu Kame-
ralnego Zespołu Chóralnego 
„Melodia” 
20 grudnia 2009 (niedziela) 

11:00 miejsce: Plac gen. Sikor-
skiego „BÓG SIĘ RODZI” spo-
tkanie opłatkowe dla mieszkań-
ców Siedlec w programie: wspól-
na modlitwa, dzielenie się opłat-
kiem, degustacja potraw wigilij-
nych, szopka bożonarodzeniowa, 
siedleckie kolędowanie, czyli 
wspólne śpiewanie pieśni bożo-
narodzeniowych z udziałem sie-
dleckich artystów 
27 grudnia 2009 (niedziela) 

16:00 „Pod Pegazem” – emisja 
programu telewizyjnego MOK 
TV Siedlce 
31 grudnia 2009 (czwartek) 

23:00 miejsce: Plac gen. Sikor-
skiego SYLWESTER NA PLA-
CU 2009 – występ zespołu SILK 
z koncertem The Best of Queen, 
konkursy z nagrodami, pokaz 
sztucznych ogni 
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Święta 

3 grudnia 2009 roku 
w kaplicy Maryjnej tuż 
przy kościele św. Stani-
sława odbył się dla 
uczniów Elektryka  I etap 
konkursu wiedzy o św. 
Maksymilianie Kolbe. 
Brało w nim udział 32 
osoby.  Z naszej szko-
ły do następnego eta-
pu przeszły 3 najlep-
sze z nich: 1. Domini-
ka Jędrzejczyk kl. II b 
LO 2. Grzegorz Igna-
ciuk kl. II dt 3. 
Ostrowska Ewelina kl. 
II c LO. 

Św. Maksymilian 
Maria Kolbe, w życiu 
świeckim Rajmund 
Kolbe urodził się 8 
stycznia 1894 roku w 
Zduńskiej Woli. Był 
Polskim franciszkani-

nem konwentualnym i św. 
Kościoła katolickiego. Ska-
zany na śmierć głodową  14 
sierpnia 1941 roku w obozie 
koncentracyjnym w Au-
schwitz, zmarł dobrowolnie 
oddając swoje życie za dru-

giego człowieka. Mak-
symilian Kolbe został 
beatyfikowany 17  paź-
dziernika 1971 roku 
przez papieża Pawła VI, 
a kanonizowany przez 
papieża Jana Pawła II 
10 października 1982 
roku. Św. Maksymilian 
Maria Kolbe jest patro-
nem Honorowych 
Dawców Krwi w Pol-
sce i patronem energe-
tyków. 

                                                                                                               
Z pomocą  
ks. Roberta Ponikow-
skiego 

 
Ostrowska Ewelina 

kl. II LO 

Wydarzyło się w listopadzie....... 
ROK ŚWIĘTEGO  

MAKSYMILIANA MARII KOLBE 

W i g i l i a  
„Jak kwiaty są ozdobą 

ziemi, tak zwyczaje do-
roczne są okrasą domowe-
go życia ludów.” 

Zygmunt Gloger 
 
Wigilia to  dzień po-

przedzający Boże Naro-
dzenie. Słowo to pochodzi 
od łacińskiego „vigilare”, 
które oznacza: czuwać, 

być czujnym. W Kościele 
od starożytności obchodzo-
no wigilię, czyli czuwano, 
aby o północy godnie powi-
tać nadejście dnia świątecz-
nego. W tym dniu groma-
dzimy się w gronie najbliż-
szych, by oczekiwać na 
przyjście Jezusa. Polska 
tradycja mówi nam o tym, 
by zasiąść do wieczerzy, 
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Święta 

gdy zabłyśnie pierwsza 
gwiazdka na niebie. Poja-
wienie się jej jest zna-
kiem, że należy rozpo-
cząć Wigilię. Zwyczaj 
ten zrodził się ze wspo-
mnienia Gwiazdy Betle-
jemskiej, którą ujrzeli 
Mędrcy i „bardzo się 
uradowali” (Mt 2,10). Na 
początku wieczerzy wigi-
lijnej odczytuje się frag-
ment Ewangelii mówiący 
o narodzeniu Jezusa ( Łk 
2, 1-20). Następnie wszy-
scy dzielą się opłatkiem, 
który przełamujemy, 
wyrażając w ten sposób 
miłość i jedność zebra-
nych uczestników Wigilii 
ze Wspólnotą Kościoła. 
Łączy on ze sobą ludzi 
nawet najbardziej poróż-
nionych. Wyraża poświę-
cenie się i służbę bliźnim. 
Praktykuje się także prze-
syłanie przełamanego 
opłatka w liście do naj-
bliższych, z którymi nie 
możemy się niestety 
spotkać. Przy przełama-
niu opłatka składamy 
sobie wzajemnie życze-
nia i przekazujemy znak 
pokoju. Wszyscy powin-
ni przeprosić za uczynio-
ne zło. Życzenia nie po-
winny być gotowymi 
formułkami, lecz słowa-
mi płynącymi prosto 
z serca, gdyż są one skie-
rowane do bliskich nam 
osób. Zwyczaj wolnego 
miejsca przy stole wigi-
lijnym jest wyrazem 
pamięci o naszych bli-
skich, którzy są nieobec-
ni. Pokazujemy też w ten 

sposób, iż jesteśmy gotowi 
przyjąć niespodziewanego 
gościa lub osobę samotną, 
która nie ma z kim podzie-
lić się opłatkiem. Nie może 
zabraknąć także 12 potraw 
wigilijnych (na cześć 12 
apostołów). Główną potra-
wą w tym dniu jest ryba, 
która w starożytności chrze-
ścijańskiej symbolizowała 
Chrystusa. Wigilię otwiera 
jedna z tradycyjnych zup 
wigilijnych- najczęściej 
barszcz czerwony z uszka-
mi lub zupa grzybowa. 
Oprócz tych dań, nie po-

winno zabraknąć też klu-
sek z makiem, kaszy z 
suszonymi śliwkami, ka-
pusty z okrągłym gro-
chem, kompotu z suszo-
nych owoców. Do wigilij-
nego posiłku należy rów-
nież używana zamiast 
chleba i bułek tradycyjna 
strucla (kołacz pszenny) z 
wyplecionym na wierzchu 
warkoczem z ciasta, obsy-
panym czarnuszką.  Po 
spożyciu potraw wigilij-

nych następuje modlitwa 
po wieczerzy, w której 
dziękuje się za obecność 
Jezusa, za ten błogosławio-
ny wieczór i za spożyty 
posiłek. Później otwiera się 
podarki znalezione pod 
choinką. Czas do sprawo-
wanej o północy Mszy 
Świętej, tzw. Pasterki, 
upływa na wspólnym śpie-
wie kolęd i pastorałek. W 
regionach wiejskich zaraz 
po wieczerzy gospodarz 
zanosi do obory kolorowy 
opłatek, przeznaczony dla 
zwierząt. W ten  wieczór 

Kontynuacja 
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Święta 

zostają one tak wyróżnio-
ne za całoroczną służbę 
człowiekowi. Podobno 
o północy zwierzęta mó-
wią ludzkim głosem, ale 
nie każdy może usłyszeć 
ich mowę. Choinka, która 
uznawana jest za symbol 
życia i odradzania się, 
trwania i płodności, po-
winna być ubierana przed 
wieczerzą wigil i jną, 
w dniu, w którym wspo-
minamy na-
szych pierw-
szych rodziców, 
Adama i Ewę. 
W Biblii nawią-
z a n i e m d o 
drzewka bożo-
narodzeniowego 
może być tekst 
proroka Izaja-
sza: „Chluba 
Libanu przyj-
dzie do Ciebie: 
razem, cyprys, 
wiązy i buksz-
pan, aby upięk-
szyć moje miejsce świę-
te.” Składanie darów pod 
choinkę jest naśladowa-
niem dobroci Boga, który 
obdarowuje  nas licznymi 
łaskami. Radość, tajemni-
ca i niespodzianka nadają 
podarunkom gwiazdko-
wym szczególną wartość, 
uczą hojności serca i dzie-
lenia daru z innymi. Panu-
je dość powszechne prze-
konanie, że: jaka jest Wi-
gilia, taki jest cały rok. 
Dlatego uważa się, że 
lepiej w tym dniu niczego 
nie pożyczać, bo stale by 
tego brakowało. Należy  
także wcześnie wstać, aby 

w ciągu roku nie zasypiać. 
Jeśli dzieci w tym dniu 
spotka kara, może spoty-
kać ich ona często. W tym 
dniu obserwuje się też 
bacznie pogodę, bo: „Jeśli 
dzień wigilijny pogodny, 
roczek będzie urodny. Jak 
w Wigilię z dachu ciecze, 
to się zima długo wlecze. 
W Wigilię mróz, będzie 
siana wóz.” 

DODATEK: 

Czytanie Ewangelii: 
Łk 2,1-14 

„W owym czasie wy-
szło rozporządzenie Ceza-
ra Augusta, żeby przepro-
wadzić spis ludności w 
całym państwie. Pierwszy 
ten spis odbył się wówczas, 
gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Wybierali się 
więc wszyscy, aby się dać 
zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także 
Józef z Galilei, z miasta 
Nazaret, do Judei, do mia-
sta Dawidowego, zwanego 
Betlejem, ponieważ pocho-
dził z domu i rodu Dawida, 
żeby się dać zapisać 

z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna. Kie-
dy tam przebywali, nadszedł 
dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworod-
nego Syna, owinęła go 
w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla 
nich miejsca w gospodzie. W 
tej samej okolicy przebywali 
w polu pasterze i trzymali 
straż nocną nad swoim sta-
dem. Naraz stanął przy nich 

anioł Pański i 
chwała Pań-
ska zewsząd 
ich oświeciła, 
tak że bardzo 
się przestra-
szyli. Lecz 
anioł rzekł do 
nich: „Nie 
bójcie się! Oto 
zwiastuję wam 
radość wielką, 
która będzie 
udziałem całe-
go narodu: 
dziś w mieście 

Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Me-
sjasz, Pan. A to będzie zna-
kiem dla was: znajdziecie 
Niemowlę, owinięte w pie-
luszki i leżące w żłobie” I 
nagle przyłączyło się do 
anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły 
Boga słowami: „Chwała 
Bogu na wysokościach, a na 
ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania”.  

 
Pod okiem  
Ks. Roberta Ponikowskiego 
 

Ola Kowalczyk II clo  
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Święta 

Święty Mikołaj obec-
nie jest traktowany jako 
postać komercyjna . Od 
razu kojarzy się z czerwo-
nym dziadkiem rozdają-
cym prezenty w supermar-
kecie. Jednak niektórzy 
uważają go za osobę wy-
jątkową. Mikołaj staje się 
elementem ich coroczne-
go obrządku świąteczne-
go. Zazwyczaj tata   od-
grywa rolę brodatego 
staruszka, który obdaro-
wuje swe dzieci upomin-
kami. Przebrany w czer-
wony strój, uszczęśliwia 
je swą obecnością. Jego 
pojawienie się w wigilijny 
wieczór sprawia, że cho-

inka piękniej 
świeci, mako-
wiec bardziej 
pachnie, a mróz 
na dworze nie 
daje się tak we 
znaki jak w 
inne dni. Ten 
dzień staje się 
dniem zaskaku-
jącym i rado-
snym, innym 
niż pozostałe w 
ciągu roku. Po 
prostu dodaje 
świętom magii. 
D o r o s ł y c h 
śmieszy zacho-
wanie dzieci, 
które wpatrując 
się w niebo ze 
zniecierpliwie-
niem oczekując 

na przyjście starszego pana w 
czerwonym płaszczu. Jednak z 
biegiem lat coraz bardziej 
zaczynają utwierdzać się w 
przekonaniu, że Święty Miko-
łaj nie istnieje. To jedynie 
wytwór wyobraźni, sprytne 

kłamstwo rodziców 
zmuszających swe po-
ciechy do bycia grzecz-
nymi . Po jakimś czasie 
dzieci przestają pisać 
listy z prośbami o jak 
największą liczbę pre-
zentów. Nie cieszą się 
już tak jak wcześniej, 
gdy zobaczą pajaca 
przebranego za Mikoła-
ja. Jego osoba traci swój 
dawny czar i powab.... 

Odpowiadając na 
pytanie: „Czy Święty 
Mikołaj naprawdę ist-
nieje?,” z przykrością 
muszę stwierdzić, iż nie 
ma takiej osoby wśród 
nas. To tylko wytwór 
wyobraźni ludzkiej, 
pewien rodzaj tradycji 
w i gi l i j n e j .  M i mo 
wszystko miło jest zoba-
czyć uśmiech na twarzy 
dziecka, które raduje 
się, gdyż wie, że to  
właśnie dziś odwiedzi je 
Święty Mikołaj .... 

Paulina Soszyńska 

Kto jeszcze wierzy w Świętego Mikołaja ?  
Czy On naprawdę istnieje? 
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Recenzja 

 W każdym domu są 
inne tradycje związane ze 
Świętami Bożego Naro-
dzenia. Jednak większość 
z nich w jakiś sposób się 
powtarza. Wszyscy ubie-
rają choinkę, wyczekują 
prezentów od Mikołaja, 
starają się mieć  12 potraw 
na wigilijnym stole. Przy-
gotowując kolacje szyku-
jemy jedno nakrycie wol-
ne dla niespodziewanego 
gościa, kładziemy sianko 
pod biały obrus, pod któ-
rym leży wiązka siana. 
Według staropolskiej 
tradycji w większości 
domów zachowywanej po 
dziś dzień, do Wigilii 
zasiadano z chwilą ukaza-
nia się pierwszej gwiazdki 
na niebie, wypatrywanej 
zwykle przez najmłod-
szych członków rodziny. 
Symbolizuje ona pamiątkę 
betlejemskiej gwiazdy, 
która wskazywała pa-
stuszkom drogę do stajen-
ki, miejsca narodzenia 

Jezusa. Tuż przed kolacją od-
mawiamy pacierz i czytamy 
fragment Pisma Świętego o 
Narodzeniu Pana Jezusa. Pod-
czas kolacji składamy sobie 
życzenia i dzielimy się opłat-
kiem, który jest symbolem 
pojednania się. Jedną z no-
wych tradycji jest 
stawianie na stole 
świecy „Wigilijnej 
Pomocy Dzieciom”. 
Na świątecznym 
stole najczęściej 
znajdują się: kompot 
z suszonych owo-
ców, który pojawia 
się tylko w te świę-
ta, makaron z ma-
kiem, kutia, karp 
przygotowywany na 
różne sposoby i 
różne inne ryby, 
pierogi z kapustą 
i grzybami, barszcz 
czerwony z uszka-
mi, śledzie, kapusta 
z grzybami. Piękną 
tradycją jest wspól-
ne śpiewanie kolęd 

po wieczerzy. 
Zdarzają się osoby, 

które za tradycję uważa-
ją cukierki na choince. 

Święta najczęściej 
kojarzą się z domem 
pełnym ludzi, miłą at-
mosferą, bo w końcu 
Wigilia jest czasem 
spędzanym z rodziną. 

Tradycją jest uczest-
niczenie w Pasterce, na 
którą zawsze przycho-
dzą tłumy ludzi. Paster-
ka zaczyna się kolędą: 
„Wśród nocnej ciszy”. 

Tradycje są piękne 
dlatego należy je kulty-
wować i przekazywać 
młodszym pokoleniom. 

Małgorzata Gizińska 
Sylwia Sawicka 

W każdym domu różne tradycje... 
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Święta 

Hej kolęda, kolęda!  
Nazwa "kolęda" po-

chodzi do łacińskiego 
słowa „calendae”, co 
oznacza "pierwszy dzień 
miesiąca". Z ową kolędą 
wiązał się zwyczaj składa-
nia sobie nawzajem darów 
i życzeń. Dlatego też na 
początku kolęda oznaczała 
pieśń noworoczną, w któ-
rej zawarte były życzenia 
pomyślności i urodzaju na 
nowy rok. Pieśń ta chwali-
ła gospodarza i jego rodzi-
nę oraz dziękowała za 
otrzymane dary. Takie 
kolędy śpiewane często 
pod oknami gospodarzy, 
kończyły się prośbą o 
datek. Nie wiadomo do-
kładnie kiedy kolęda utoż-
samiona została z pieśnią 
bożonarodzeniową. Stało 
się to prawdopodobnie 
w wieku XIX. W okresie 
od średniowiecza do wie-
ku XVI kolęda nie wyróż-
niała się spośród innych 
pieśni religijnych. Oparta 
była o wydarzenia opisane 
w Biblii, miała formę mo-
dlitwy, często wzorowana 

na hymnach kościelnych. 
Przypuszcza się, że kolędy 
polskie powstawały najpierw 
w środowisku franciszkań-
skim. W XIII w. franciszka-
nie zapoczątkowali zwyczaj 
jasełkowego kołysania Dzie-
ciątka kontynuowany rów-
nież przez klaryski i karmeli-
tanki. Przy szopce lub żłóbku 
wystawiano misteria bożona-
rodzeniowe i śpiewano. Czę-
sto były to wzruszające koły-
s a n k i ,  p e ł n e  c i e p ł a 
i wrażliwości. Ten gatunek 
kolęd rozwinął się szczegól-
nie w wieku XVII. Najstarszą 
kolędą jest pieśń „Zdrów 
bądź królu anielski”. Oto jej 
część: 

 
„Zdrów bądź królu anielski, 
K nam na świat w ciele przy-
szły, 
Tyś zajisty Bóg skryty, 
W święte czyste ciało wlity.” 
 
Po rosyjsku: 
„Тихая ночь, дивная ночь! 
Дремлет все, лишь не спит 
В благоговенье святая чета; 

Чудным Младенцем 
полны их сердца, 
Радость в душе их 
горит. 
Радость в душе их 
горит. ” 
Po angielsku:  
“Silent night, Holy night 
All is calm, all is bright 
Round yon virgin Mother 
and Child 
Holy infant so tender and 
mild 
Sleep in heavenly peace 
Sleep in heavenly peace” 
 
Po niemiecku: 
“Stille Nacht! Heilige 
Nacht! 
Alles schläft; einsam 
wacht 
N u r  d a s  t r a u t e 
hochheilige Paar. 
Holder Knabe im 
lockigen Haar, 
Schlafe in himmlischer 
Ruh! 
Schlafe in himmlischer 
Ruh!” 

 
Aleksandra Kowalczyk  

Ewelina Ostrowska 
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 Święta 

W żłobie leży, któż pobieży 
Kolędować Małemu 
Jezusowi Chrystusowi 
Dziś nam narodzonemu. 
Pastuszkowie przybywajcie, 
Jemu wdzięcznie przygrywajcie 
Jako Panu naszemu. 
 
My zaś sami z piosneczkami 
Za wami pospieszymy, 
A tak tego Maleńkiego 
Niech wszyscy zobaczymy, 
Jak ubogo narodzony, 
Płacze w stajni położony, 
Więc Go dziś ucieszymy. 
 
Naprzód tedy niechaj wszędy 
Zabrzmi świat w wesołości, 
Że posłany nam jest dany 
Emanuel w niskości. 
Jego tedy przywitajmy, 
Z aniołami zaśpiewajmy: 
Chwała na wysokości! 
 
Witaj Panie! Cóż się stanie 
Że rozkosze niebieskie 
Opuściłeś a zstąpiłeś 
Na te niskości ziemskie? 
Miłość moja to sprawiła, 
By człowieka wywyższyła 
Pod nieba empirejskie.  

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, 
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi! 
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. 
 
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
Wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali z wielkiej radości. 

K o l ę d y  
W żłobie leży 

Ach. Witaj, Zbawco z dawna żądany, 
Cztery tysiące lat wyglądany! 
Na Ciebie króle, prorocy czekali, 
A Tyś tej nocy nam się objawił. 
 
I my czekamy na Ciebie, Pana, 
A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
Padniemy na twarz przed Tobą, 
Wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina.  

Wśród nocnej ciszy 

Dzisiaj w Betlejem, 
Dzisiaj w Betlejem 
Wesoła nowina, 
Że Panna czysta, 
Że Panna czysta 
Porodziła Syna. 
 
Chrystus się rodzi, 
Nas oswobodzi, 
Anieli grają, 
Króle witają, 
Pasterze śpiewają, 
Bydlęta klękają, 
Cuda, cuda ogłaszają! 
 
Maryja Panna, 
Maryja Panna 
Dzieciątko piastuje. 
I Józef Święty, 
I Józef Święty 
Ono pielęgnuje. 
 
Chrystus się rodzi... 

Choć w stajeneczce, 
Choć w stajeneczce 
Panna Syna rodzi, 
Przecież On wkrótce, 
Przecież On wkrótce 
Ludzi oswobodzi. 
 
Chrystus się rodzi... 
 
I Trzej Królowie, 
I Trzej Królowie 
Od wschodu przybyli 
I dary Panu 
I dary Panu 
Kosztowne złożyli 
 
Chrystus się rodzi... 
 
Pójdźmy też i my, 
Pójdźmy też i my 
Przywitać Jezusa. 
Króla nad królmi, 
Króla nad królmi 
Uwielbić Chrystusa. 
 
Chrystus się rodzi...  

Dzisiaj w Betlejem 
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Święta 

Ach ubogi żłobie, 
Cóż ja widzę w tobie? 
Droższy widok niż ma niebo, 
W maleńkiej osobie, 
Droższy widok niż ma niebo, 
W maleńkiej osobie. 
 
Zbawicielu drogi, 
Jakżeś to ubogi, 
Opuściłeś śliczne niebo, 
Obrałeś barłogi 
Opuściłeś śliczne niebo, 
Obrałeś barłogi 
 
Czyżeś nie mógł Sobie, 
W największej ozdobie, 
Obrać pałacu drogiego, 
Nie w tym leżeć żłobie? 
Obrać pałacu drogiego, 
Nie w tym leżeć żłobie? 
 
Gdy na świat przybywasz, 
Grzechy z niego zmywasz, 
A na zmycie tej sprośności, 
Gorzkie łzy wylewasz. 
A na zmycie tej sprośności, 
Gorzkie łzy wylewasz.  

I anieli gromadami pilnują, 
Panna czysta wraz z  
Józefem piastują. 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 
 
Poznali go Mesyjaszem być 
prawym, 
Narodzonym dzisiaj Panem 
łaskawym. 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi.  

Przybieżeli do Betlejem 

Ach ubogi żłobie 

Dziwili się napowietrznej 
muzyce 
I myśleli, co to będzie 
za Dziecię? 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 
 
Któremu się wół i osioł  
kłaniają 
Trzej królowie podarunki  
oddają. 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 

Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
Do Jezusa i Panienki, 
Powitajmy Maleńkiego 
I Maryję, Matkę Jego. 
 
Witaj Jezu ukochany, 
Od patriarchów czekany, 
Od proroków ogłoszony, 
Od narodów upragniony. 
 
Witaj, Dziecineczko w żłobie, 
Wyznajemy Boga w Tobie, 
Coś się narodził tej nocy, 
Byś nas wyrwał z czarta mocy. 

Pójdźmy wszyscy do stajenki 

Witaj, Jezu nam zjawiony, 
Witaj dwakroć narodzony, 
Raz z Ojca przed wieków  
wiekiem, 
A teraz z Matki człowiekiem. 
 
Któż to słyszał takie dziwy? 
Tyś człowiek i Bóg  
prawdziwy, 
Ty łączysz w Boskiej Osobie 
Dwie natury różne sobie.  

Przybieżeli do Betlejem pasterze 
Grając skocznie Dzieciąteczku na 
lirze. 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 
 
Oddawali swa ukłony w pokorze 
Tobie z serca ochotnego, o Boże! 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 
 
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 
Których oni nie słyszeli jak żywi. 
Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 
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o cząstkach elementarnych 
Nauka 

Starożytni mieli różne 
pojęcia na temat budowy 
materii. Przy czym wszelkie 
swoje wnioski opierali nie 
na wynikach doświadczeń, 
obserwacji, lecz na logicz-
nym myśleniu. Stąd na-
ukowcy w tamtych czasach 
częściej bywali filozofami. 

Pierwszym, który pro-
pagował idee korpuskular-
nej budowy materii, był 
Demokryt. Jego atom był 
najmniejszą i niepodzielną 
częścią materii. Jego istnie-
nie argumentował tak: "Idąc 
plażą widzę piasek, który 
wydaje mi się ciągły, ale 
gdy spojrzę na niego z bli-
ska wyraźnie widzę, że 
składa się z drobnych ziare-
nek. Tak samo jest z wodą 
morską i każdą inną sub-
stancją" 

Jego poglądy zunifiko-
wał Platon wraz z pogląda-
mi Empedoklesa o czterech 
elementach: powietrzu, 
wodzie, ogniu i ziemi. We-
dług Platona atomy, z któ-
rych składają się powyższe 
substancje są zróżnicowane 
kształtem: jedne mają 
kształt czworościanu forem-
nego, inne dwunastościanu, 

albo sześcianu, ośmio-
ścianu. Nie opisywał on 
jednak atomów o kształ-
cie dwudziestościanu. 
Hindusi nie wdając się w 
szczegóły, co do których 
można by się pomylić, 
mawiali: "Weźmy górę i 
pagórek. Która ma więcej 
cząstek? Góra. Nie może-
my dzielić w nieskończo-

ność. Gdyby cząstki można dzie-
lić w nieskończoność, to góra i 
pagórek zawierałyby taką samą 
ilość cząstek i straciłyby jakikol-
wiek sens". 

Arystoteles miał zgoła od-
mienne poglądy. "Materia jest 
ciągła, można ją dzielić bez koń-
ca" - twierdził. Niestety, przez 
dwa tysiące lat za sprawą Ko-
ścioła obowiązywała właśnie 
jego teoria. 

Jeszcze trochę historii: 
1808 - Pierwszym, któremu 

przypisuje się poważne argumen-
ty na rzecz teorii atomistycznej 
jest Dalton, choć i Newton był 
przekonany o cząsteczkowej bu-
dowie materii, również światła. 
1850 - Mendelejew nie wątpi 

w istnienie atomów. Tworzy 
nawet tablicę, tzw. układ okreso-
wy pierwiastków, w której po-
rządkuje istniejące atomy. Już 
wtedy ten zdumiewający porzą-
dek dowodził jakiejś budowy 
wewnętrznej atomów. 
1905 - Einstein dowodzi, że 

światło nie zawsze zachowuje się 
jak fala. Jak strumień cząstek 
zachowuje się na przykład w 
fotokomórce, gdzie światło po-
woduje płynięcie prądu . 
1911 - na arenę wkracza 

Rutherford, który odkrywa 
jądro atomowe. Wcześniej 
wydawało się że ujemne 
elektronu są zanurzone w 
dodatnio naładowanym 
"cieście" wypełniającym 
atom, jednak w jego do-
świadczeniu te "luźne" atomy 
potrafiły odbijać kilka ma-
sywnych cząstek alfa na cały 
ich strumień - to tak jakby 
kartka papieru większości 
kul armatnich się poddawała 
a kilka zatrzymała i odbiła. 
Wniosek? Atom to nie ciasto 
z rodzynkami tylko słońce z  
planetami (przynajmniej w 
umyśle Rutherforda). 
1932 - Chadwick odkry-

wa istnienie neutronów. Są to 
cząstki podobne do protonów 
wraz z którymi budują jądra 
atomowe, tyle, że nie posia-
dają ładunku elektrycznego 
i są odrobinę cięższe. 
1970 - Pierwszy akcele-

rator cząstek. Trudno mówić 
tu o akceleratorze, to raczej 
zderzacz. Buduje go Bruno 
Touschek, Włoch. Ten wyna-
lazek psuje całą ówczesną 
fizykę. Na początku XX 
wieku wydawało się, że cała 
fizyka jest ukończona. A tu - 
niespodzianka. Z akcelerato-
rów posypały się tysiące 
nowych, nikomu nieznanych 
cząstek. Niektórzy zaczęli się 
zastanawiać, czy te urządze-
nia przypadkiem nie wymy-
ślają na poczekaniu nowych 
cząstek między naprawami, 
ot tak sobie, dla sztuki, albo 
żeby fizycy mieli większą 
łamigłówkę. 

Remigiusz Lewandowski 

Piasek składa się z ziarenek, 
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Wywiad z ciekawym człowiekiem 

Sport w naszym mieście 
jest bardzo ważnym elemen-
tem życia mieszkańców. Ma-
my Siedlecką drużynę piłki 
nożnej- Pogoń Siedlce, druży-
nę rugby, oraz Siedlecki Klub 
Koszykówki- SKK. Zespół 
ten gra w drugiej lidze 
w Polsce. Odnosi zwycięstwo 
za zwycięstwem po 10 kolej-
kach SKK jest na 2. Miejscu 
w lidze. W składzie drużyny 
grają zawodnicy spoza Sie-
dlec, jak i z naszego miasta. 
Jednym z nich jest uczeń ZSP 
nr 1.Oto moja rozmowa 
z nim. 

D.G.: Witam powiedz coś 
o sobie, co cię interesuje poza 
koszykówką? 

Miłosz: Nazywam się 
Miłosz Warecki, jestem 
uczniem klasy 2 blo. Poza 
koszykówką lubię  d ob rą 
książkę, ciekawy film lub 
spotkania ze znajomymi. 

D.G.: Jak długo 
grasz w koszykówkę 
i czy jest to jedyny 
sport, jaki trenujesz? 

Miłosz: Koszyków-
kę trenuje od trzeciej 
klasy podstawówki. 
W SKK treningi są 
prawie codziennie ,do 
tego dochodzą zajęcia 
w szkolnej drużynie no 
i oczywiście nauka. Nie 
mam czasu na inne 
sporty. 

D.G.: Czy wiążesz 
swoją przyszłość z ko-
szykówką? 

Miłosz: Po części tak. Dużo 
t r e n u j ę  i  c h c i a ł b y m 
w przyszłości reprezentować 
swój kraj w tym  sporcie. 
Moim marzeniem jest zagrać 
w najlepszej lidze świata- 
NBA. 

D.G.: Co sądzisz o swojej 
drużynie? Czy macie szanse na 

pierwszą ligę 
Miłosz: Atmosfera 
w drużynie jest bardzo 
dobra. Jest wielu zawod-
ników, od których 
 mogę się napraw-
dę wiele nauczyć. Poma-
gają mi korygować moje 
błędy i  chwalą za postę-
py. SKK w tym sezonie 
gra bardzo dobrze. Poka-
zaliśmy, że przeciwnicy 
powinni  się nas 
bać. W tym roku mamy 
szanse odnieść duży 
sukces. A w przyszłości, 

kto wie, może wejdziemy 
do pierwszej ligi. 

D.G.: Co sądzisz 
o polskiej koszykówce? 

Miłosz: Wiadomo, że 
w Polsce głównie liczy się 
piłka nożna, jednak po 
ostatnim  E u r o b a -
skecie zwiększyła się 
promocja tego sportu, do 
czego przyczynił się nasz  
zawodnik z NBA- Marcin 
Gortat. Jest on populary-
zatorem koszykówki 
w Polsce i dużo dla niej 
zrobił. Młodzież zaczyna 
częściej interesować się 
koszykówką, z czego się 
cieszę. 

D . G . :  D zi ę k u j e 
za rozmowę i życzę Ci 
kolejnych sukcesów. 

Miłosz: Ja też dzięku-
ję. 

Wywiad przeprowadził 
Damian Gąsowski 

W ślady Marcina Gortata 

Wywiad z Miłoszem Wareckim, 
zawodnikiem SKK 
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Humor :) 

Rozrywka 

Sudoku 

Kłóci się mąż z żoną. Kłótnia w stadium zaawansowanym.  
Żona ma pretensje o wszystko, krzyczy... W pewnym  
momencie mąż jej przerywa i mówi spokojnym głosem: 
- Ty to powinnaś być żoną Świętego Mikołaja. 
- Jak to? 
- Może by częściej z prezentami w świat wyjeżdżał... 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigi-
lią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed 
łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płu-
cach woła głośno: 
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe 
żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd... 
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 
Na to chłopiec: 
- Nie, ale babcia jest. 

Nauczycielka pyta Jasia: 
- Jasiu jaki znany człowiek miał inicjały W.L. 
Jasiu na to: 
- Włodzimierz Lubańśki 
Nauczycielka: 
- Źle musisz wiedzieć, że to był Włodzimierz Lenin! 
Na to Jasiu: 
- Nie znam, to chyba jakiś rezerwowy. 
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Alarmowana Ochotnicza Straż 
Pożarna zdjęła z przydrożnego wyso-
kiego drzewa mocno przestraszoną 
blondynkę. Zapytana przez strażaków 
jak się tam znalazła, roztrzęsiona mó-
wi: 

- Chciałam zatrzymać jakiś samo-
chód, żeby się dostać do miasta... Je-
chała jakaś grupa kibiców, a ja zapyta-
łam, czy mnie mogą podrzucić... 

Programista złapał złotą rybę, no i 
jak zawsze trzy życzenia: 
"Po-pierwsze, chce pokoju na całym świecie" 
Biedna ryba na to: 
- Sorki, za trudne, inne poproszę. 
- No to niech Windows XP się nie zawiesza. 
- Dobra już, może być pokój na całym świecie. 


