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 Dobrych ocen - wszystkim 
uczniom, spełnienia marzeń - 
marzycielom, szczęścia w 
miłości - zakochanym  

(i tym samotnym też), 
zdrowia - wszystkim 
chorym, pocieszenia -

zmartwionym,  
a wszystkim: 

przyjaźni, 
radości, 

magicznych 
świąt... ...i 

wszystkiego 
czego 

tylko 

pragniecie 

 

Zdrowych,  
spokojnych  

i pełnych miłości  
Świąt  

Bożego Narodzenia 
wszystkim czytelnikom   

i  
redaktorom  

gazety ogniskowej  
                                   życzy 

Święty Mikołaj 

Kochani .  
Dziękuję Wam za zaproszenie mnie na  

Wigilię w Ognisku „Starówka” 19 grudnia.  
Przyjadę na pewno, gdy zabłyśnie na niebie pierwsza gwiazdka.  
Ponieważ byliście w tym roku bardzo grzeczni, szykuję dla Was 

ogromny worek prezentów. Moje niezawodne elfy 
- Fundacja „Pomóżmy Dzieciom”, już przygotowują dla 

Was słodkie niespodzianki !!! 
Bardzo się cieszę na spotkanie z Wami.. Umiecie zawsze tak 

pięknie dziękować.   

Do zobaczenia 

    Mikołaj 

mailto:mira@zow.pl
http://www.zow.pl
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          Symbolika Świąt Bożego Narodzenia 

 

Nie można dziś 
określić nawet w 
sposób przybliżony, 
od kiedy iglaste 
drzewko zaczęto 
kojarzyć z ob-
chodami świąt 
Bożego Naro-
dzenia. Wia-
domo nato-
miast, że w 
wielu kultu-
rach i reli-
giach drze-
wo, zwłasz-
cza iglaste, jest 
symbolem życia, płodności, odradzania się i 
trwania.  
Zwyczaj ten stał się powszechnym w miesz-
czańskich rodzinach niemieckich, tyrolskich, 
austriackich promieniując stamtąd, zwłasz-
cza w wieku XIX, na pozostałe kraje europej-
skie i pozaeuropejskie.  
Ważne były, rzecz jasna, ozdoby choinkowe. 
Im również nadawano głębszy sens.  
I tak, na szczycie drzewka zawieszano gwiaz-
dę symbolizującą gwiazdę betlejemska, w 
zawieszanych jabłkach widziano echo biblij-
nego jabłka Adama i Ewy, papierowe łańcu-
chy rozpoznawano jako okowy zniewolenia 
grzechu pierworodnego czy nawet polityczne-
go (w okresie rozbiorów), Oświetlenie choin-
kowe miałoby wskazywać na Chrystusa, któ-
ry przyszedł na świat jako „światło dla po-
gan”. Zaś żywe zielone drzewko miałoby 
symbolizować Chrystusa — źródło wszelkie-
go życia. Warto o tym pamiętać strojąc swoje 
świąteczne drzewko. A ubiera się je dopiero 
w wieczór wigilijny. Aby jednak zapalić 
świeczki, trzeba poczekać na pojawienie się 
na niebie pierwszej gwiazdy.  

 
 

Tradycja rodzinnej, uroczystej wieczerzy jest 
dzisiaj bardzo mocno zakorzeniona w pol-

skich domach. Jej 
istotnym elemen-
tem jest zachowa-
nie postu. Wie-
czerzę poprzedza 
przygotowanie 
choinki, jak też 
domowej szopki. 

Pod białym obru-
sem kładzie się 
kilka kłosów 
siana (symbolika 

szopki betlejemskiej). Do stołu zasiada się po 
ukazaniu pierwszej gwiazdy na niebie. 
Uczestnicy kolacji dzielą się białym opłat-
kiem, składają życzenia, wybaczają wzajem-
ne urazy.  

Przyjęło się pozostawienie wolnego 
nakrycia przy stole dla ewentualnego 
gościa lub też symbolicznie dla Chry-
stusa.  
Były i są różne przesądy dotyczące ilo-
ści i zawartości potraw wigilijnych. 

Najczęściej podaje się zupę rybną 
czy migdałową, barszcz, potem grzy-
by z kapustą, ryby gotowane lub 

pieczone (najczęściej karp w sza-
rym sosie), kluski z makiem, 
kompot z suszonych owoców, itd. 

Na ogół przygotowuje się 7,9 
względnie 12 potraw. .  

 

Wigilijny zwy-
czaj łamania 
się opłatkiem 
należy do naj-
trwalszych i 
najżywszych 
tradycji Bożego 
Narodzenia. 
Od dawna, tuż 
przed wiecze-
rzą, łamano się opłatkiem z członkami 
rodziny, służbą, kolędnikami i oczywi-
ście duchami przodków. Nawet zwie-
rzęta gospodarskie dostawały opłatek 
od swego gospodarza.  
Dzisiaj jest to już wyłącznie polski zwy-
czaj, którego najważniejszym przesła-
niem jest pojednanie. Dzieląc się opłat-
kiem składamy sobie życzenia dobra 
wszelakiego, zapominamy o urazach, 
wybaczamy winy.  

Wyraz kolęda pochodzi 
od łacińskiego 
słowa „calendae”, 
oznaczające pierw-
szy dzień miesiąca. 
W starożytnym 
Rzymie uroczyście 
obchodzono szczegól-
nie calendae styczniowe, 
kiedy to konsulowie praw-
nie obejmowali swój urząd 
w całym imperium rzymskim. Obcho-
dzono to bardzo uroczyście. Odwiedza-
no się, obdarowywano podarkami, śpie-
wano okolicznościowe pieśni. Wraz z 
przyjęciem chrześcijaństwa zwyczaje te 
stopniowo powiązano z narodzinami 
Chrystusa. Kolęda w Polsce oznacza 
przede wszystkim pieśń religijną, zwią-
zaną tematycznie z narodzinami Chry-
stusa. Najstarsza polska kolęda „Zdrów 
bądź królu anielski” pochodzi z 1424 
roku, choć sam termin kolęda utrwalił 
się dopiero w XVII w. W okresie tym 
powstawało wiele pastorałek i kolęd.  

Inne śpiewali zakonnicy, inne arystokracja, 
mieli też swoje kolędy kupcy i pozostałe sta-
ny. Niektóre kolędy autorskie znane są do 
dziś: „Przybieżeli do Betlejem pasterze” i 
„Przy onej górze” J. Żabczyca, „Bóg się rodzi” 
F. Karpińskiego, „Mizerna, cicha” T. Lenarto-
wicza. Jednak kolędy powstawały też dzięki 
twórcom anonimowym. Tłumaczono je z łaci-
ny czy z języków krajów sąsiedzkich. Jakkol-
wiek większość kolęd powstała w łonie ko-
ścioła katolickiego, nie brak jednakże kolęd 
luterańskich, kalwińskich czy husyckich. 
Kolędy są zjawiskiem kulturowym, zwłaszcza 
w Polsce, gdzie ilość znanych i opisanych 
kolęd osiąga liczbę ponad pół tysiąca.  

Powszechna praktyka wzajemnego obdaro-
wywania się prezentami (zwłaszcza dzieci) 
związana była pierwotnie z kultem i życiory-
sem św. Mikołaja, b i s k upa 
diecezji Bari 
( W ł o c h y ) , 
w i e l k i e g o 
j a łm u żn i k a 
żyjącego w IV 
wieku. Jego 
n i e z w y k ł a 
hojność, tro-
ska o bied-
nych, stały się 
symbolem i 
uosobieniem miło- ś c i 
każdego bliźniego. W ł a -
śnie w okresie świąt bożonarodzeniowych 
znalazła swoje logiczne uzasadnienie i to już 
w średniowieczu. Dzisiejszą tradycję wręcza-
nia świątecznych prezentów zawdzięczamy 
Marcinowi Lutrowi, który w 1535 roku doma-
gał się, aby protestanci zaniechali zwyczaju 
„św. Mikołaja”, a prezenty dawali swoim 
dzieciom jako dar samego „Dzieciątka Jezus”. 
Z czasem wszystkie kraje chrześcijańskie, 
także katolickie przyjęły tę praktykę. Jed-
nakże ślad dawnej tradycji biskupa — św. 
Mikołaja nadal rozpoznajemy w postaci tzw. 
gwiazdora ubranego w szaty biskupie, z mi-
trą i pastorałem, względnie nazywanego 
wprost Santa Claus (kraje anglosaskie) czy 

Sinterklaas (Holandia). To on w wigilię Boże-
go Narodzenia przynosi nadal prezenty, to 
dzieci nadal ze swoją dziecięcą wiarą piszą do 
niego listy. 

 
 Znany i 

powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj 
pozostawiania wolnego miejsca przy stole 
wigilijnym. Trudno dokładnie ustalić jego 
genezę. Miejsce to przeznaczone bywa przede 
wszystkim dla przygodnego gościa. Pozosta-
wiając wolne miejsce przy stole wyrażamy 
również pamięć o naszych bliskich, którzy 
nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to 
może również przywodzić nam na pamięć 
zmarłego członka rodziny. 

Prezenty gwiazdkowe  

Wolne miejsce przy stole 

Kolędy  

Opłatek  

Wieczerza wigilijna  

Choinka  
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Mikołaje są wśród nas !!! 

Gdy niedawno w grupie ogniskowej rozma-
wialiśmy o Świętach, tradycjach gwiazdko-
wych, kolędach i Mikołaju,  wielu z Was 
twierdziło, że nie wierzy w Świętego Mikoła-
ja. Mówiliście, że nie istnieje ktoś taki w 
czerwonej pelerynie i charakterystycznej 
czapce z pomponem, kto spełnia wszystkie 
życzenia i zostawia pod choinką wymarzone 
przez nas prezenty. 
W pewnym sensie - zgadzam się z Wami. 
Ktoś taki nie istnieje, ale to przecież nie 
oznacza, że nie ma na świecie Świętego Mi-
kołaja !  Wszystkie dzieci na świecie w niego 
wierzą. 
Pozwólmy sobie wierzyć w Świętego Miko-
łaja tak długo, jak potrafimy... Najbardziej 
rzeczywiste sprawy na tym świecie to te, 
których dzieci i dorośli nie widzą. Oto jak 
ważny dla ludzi jest ten cudowny święty. 
Święty Mikołaj zaspokaja naszą potrzebę 
przeżycia cudowności,    bawi   nas,   uczy    
hojności,    bezinteresownego    dzielenia   
się   z    innymi i cierpliwości w oczekiwa-
niu na nagrodę. Dlatego Święty Mikołaj 
żyje i będzie żył wiecznie. Teraz i za tysiąc 
lat nadal będzie radował ludzkie serca. 

W Laponii, najodleglejszym zakątku Finlan-
dii, krainie zwanej Santa Claus Land. Rząd 
Finlandii przekazał mu to miejsce uroczyście 
w 1985 roku. Od tego czasu Św. Mikołaj ma 
stały adres. 

     JOULUMAA 
SANTA CLAUS „POST OFFICE” 

          Arctic Circle,  
                       96 – 930 Rovaniemi, 
               Finland 

 
Warto wysłać do niego list lub kartkę świą-
teczną znacznie wcześniej, bo przed świętami 
przychodzą do niego tony listów z całego 
świata i Mikołaj nie nadąża z odpisywaniem. 
Chociaż pomagają mu asystenci i Mrs. Claus, 

żona świętego. 
Listy do Święte-
go Mikołaja są 
zazwyczaj bardzo 
kolorowe, ozdo-
bione rysunkami 
i naklejkami. 
Oprócz życzeń 
zawierają prośby 
i zamówienia na 
konkretne pre-
zenty. 
 
 

Dzieci w różnych krajach mówią na 
Niego różnie, ale chodzi przecież o tę 
samą osobę. 
Santa Claus – amerykańskie 

Santa San – japońskie 

Father Christmas lub  

Saint Nicolaus – angielskie 

Died Moroz –rosyjskie 

Weinachtsmann – niemieckie 

Noel Baba – tureckie 

Pere Noel –francuskie 

Svaty Mikulas – słowackie 

Babbo Natale – hiszpańskie 

Nisse – szwedzkie 

Święty Mikołaj - to ktoś, kto jest 
przyjacielem ludzi, kto rozdaje pre-
zenty, nie oczekując nic w zamian. 
Ktoś, kto myśli o nas często, ktoś, 
kto odgaduje nasze najskrytsze pra-
gnienia, ktoś - komu możemy się 
zwierzyć…. 
Czy znacie takich „ktosiów” ? Są 
wśród Was codziennie. Mają różne 
imiona, ale przecież są Świętymi Mi-
kołajami !!! - To Wasi rodzice, wycho-
wawcy, nauczyciele, psycholodzy, 
wolontariusze, ale również to Wy. 

Zapytacie - jak to ? Ano tak.  
Bo czyż nie jest Mikołajem ciocia 
Agnieszka Dydycz z Fundacji 
„Pomóżmy Dzieciom”, która od wielu 
lat funduje Wam stypendia, paczki 
świąteczne, dofinansowuje atrakcyj-
ne wyjazdy wakacyjne ? 

Czyż nie byli Mikołajami pracownicy - wo-
lontariusze z Banku Citi Handlowy i Fun-
dacji im. Kronenberga, którzy podarowali 
nam laptopa, konsolę DJ - eską, kamerę 
cyfrową i którzy w swoim prywatnym cza-
sie uczyli Was nowych umiejętności ? 
Czy nie są Mikołajami -  ciocia Ania Sta-
siak, ciocia Janina Woźnicka i wolontariu-
sze z klubu ROTARACT, którzy  od wielu  
lat pokazują nam lepsze wartości w życiu ? 
Czy nie nazwiemy Mikołajami właścicieli 
klubu Warsaw Tortilla Faktory, studenta 
Rafała i Jego koleżanki czy Pani Dyrektor 
drukarni BP PRINT, którzy zaprosili nas 
do siebie i przyjęli gorąco i serdecznie ? 
Macie wielu takich przyjaciół. Tacy ludzie 
są stale wokół Was. Zobaczcie w Nich 
Świętych Mikołajów, którymi są w rzeczy-
wistości. 

Wszystkim naszym  Ogniskowym  
Mikołajom  

bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY. 
Ty też, choć może o tym nie wiesz, jesteś 
Świętym Mikołajem. Zawsze, gdy komuś 
pomożesz, gdy powiesz coś miłego, gdy zro-
bisz coś bezinteresownie, gdy zachowujesz 
się tak, aby inni w Twoim towarzystwie 
czuli się dobrze - jesteś Świętym Mikoła-
jem, rozdajesz prezenty - uśmiech, życzli-
wość, poczucie bezpieczeństwa, przyjaźń. 
To nieocenione dary. 
Taki wspaniały świąteczny prezent zrobiła 
naszej Redakcji ośmioletnia Marta Banek, 
która napisała do nas, że dzień spędzony 
wśród ogniskowców w czasie „Jesiennych 
Zajawek” - był najszczęśliwszym dniem w 
Jej życiu.  Bardzo nas to wzruszyło.  

MÓJ  NAJSZCZĘŚLIW SZY  
DZIEŃ  W ŻYCIU 

Pewnego dnia u mamy w 
pracy była impreza. Byli 
tam rodzice i dzieci podzieleni 
na grupy. 

Ja byłam w grupie, która miała 
przygotować przedstawienie pt. „Czerwony 
Kapturek”. Zaproponowano mi główną rolę. 
Ucieszyłam się i wybrałam sobie strój z pu-
dła. Czerwoną czapkę i marynarkę. Każdy 
musiał sam wymyślić tekst i sposób porusza-
nia się. To się nazywa improwizacja. Potem 
była próba i występ przed publicznością.  

Nasze przedstawienie bardzo się 
wszystkim podobało. Było dużo braw, a ja 
bardzo się cieszyłam.  

Chciałabym, żeby takie imprezy 
odbywały się częściej. 

Marta Banek lat 8  

Gdzie mieszka  
Święty Mikołaj? 

Różne imiona  
Świętego Mikołaja 

Kim jest Święty Mikołaj ? 



Takiego pre-
zentu na Mi-
kołajki nikt z 
nas się nie 
spodziewał ! 
Owszem, wy-
c h o w a w c y 
wspominali, 
że 6 grudnia 
jesteśmy za-
proszeni do 
jakiejś re-
stauracji na 
obiad, ale 
nikt  nie 
w spomnia ł , 
że będzie tak 

fantastycznie !!! 
Zostaliśmy tu potraktowani, jak jacyś szcze-
gólnie wyjątkowi goście. To niesamowite – 
czuliśmy się, jak gwiazdy filmowe. Wszyscy 
byli dla nas serdeczni i gościnni.   
Wychowankowie, którzy brali udział w 
„Jesiennych Zajawkach” i przyczynili się do 
tego, że były one tak udane, zostali zaprosze-
ni  do Warsaw Tortilla Faktory. 

Inicjatorami całego przedsięwzięcia  i organi-
zatorami  tak niecodziennych Mikołajek byli 
nasi wolontariusze – kolega Rafał i ciocia  
Natalia, którzy prowadzą w Ognisku w każ-
dy wtorek zajęcia  z języka angielskiego.  

To oni 
zapropo-
n o w a l i 
n a s z e j 
cioci Kie-

rownik, że 
chciel iby 
nas zapro-
sić do 
Warsaw 
Tortilla 

Factory , gdzie oboje pracują ( poza zajęcia-
mi na uczelni) 
Popołudnie spędzone w Warsaw Tortilla 
Factory  sprawiło nam niesamowitą ra-
dość. Gospodarze przygotowali nam mnóstwo 
atrakcji – wspaniałe meksykańskie jedzenie 
( niektórzy na własnym podniebieniu przeko-
nali się, jaka to ostra kuchnia), 

spotkanie z byłym 
piłkarzem Legii, Ce-
zarym Kucharskim  
oraz występ kanadyj-
skiego gitarzysty. 

 I to wszystko 
specjalnie dla 
nas !!! Uwierzy-
cie ? Obsługiwa-
ły nas przesym-
patyczne kelner-
ki, z którymi 
zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, a  pyszne 
jedzenie przygotowali kucharze, któ-
rych również mieliśmy okazję poznać i 
im podziękować. 

Jedną z najważniejszych rzeczy, na 
którą każdy z uczestników zwrócił 
uwagę, była miła, serdeczna atmosfera, 
jaką dało się wyczuć w tym lokalu.  To 
chyba ogromna zasługa właścicieli - 
Niny i Naila oraz Lishki i Piotra,  że 
już od wejścia  widać, iż wszyscy pra-
cownicy lubią się nawzajem i praca tu 
daje im ogromne zadowolenie. Taka 
atmosfera udziela się też klientom lo-
kalu.  Nam na pewno ! Czuliśmy się tu, 
jak w domu. Ciepło, przytulnie, ser-
decznie.  Bardzo za to dziękujemy.  
Pan Cezary Kucharski bardzo ciekawie 
opowiadał o swojej karierze piłkarskiej. 
Gdy na koniec zaczął rozdawać auto-
grafy – ustawiła się do niego długa 
kolejka.   Nasza Milada poprosiła o 
autograf na reprezentacyjnej koszulce 
swojego Pawełka. Będzie wspaniała 
pamiątka. Inni dostali zdjęcie piłkarza 

z Jego osobista dedykacją. 
Podobał nam się również występ gitarzysty.  
Próbowaliśmy razem z nim śpiewać kolędy 
po angielsku, ale chyba nie najlepiej nam to 
wychodziło. Kolega Rafał i ciocia Natalia 
mają jeszcze z nami dużo pracy . 
Przez cały czas byli z nami obecni szefowie 
lokalu,  osoby, które nas do siebie zaprosiły, 
ugościły, obdarowały sercem  i które zadbały 
o to, abyśmy jak najsympatyczniej spędzili 
ten dzień. 

Kochani nasi Święci Mikołajowie, bardzo , 
bardzo serdecznie dziękujemy za okazanie 
nam ciepła, przyjaźni i gościny.  Wszystkich 
Państwa i  Waszych wspaniałych pracowni-
ków bardzo  

Na koniec jeszcze raz dziękujemy wszystkim 
– właścicielom Warsaw Tortilla Fakto-
ry oraz koledze Rafałowi i cioci Nata-
lii ,ciociom kelnerkom, kolegom kucharzom, 
cioci z szatni i wszystkim , wszystkim, 
wszystkim.   
Życzymy Wam, Kochani, zdrowych i rado-
snych Świąt Bożego Narodzenia, pomyślności 
w nadchodzącym roku i aby dobro, które bez-
interesownie dajecie innym – wróciło do Was 
ze zdwojoną siłą. 

Wszystkiego dobrego 
- wychowankowie i wychowawcy  

Ogniska „Starówka”  

Mikołajki w Warsaw Tortilla Factory 
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serdecznie zapraszamy na 
naszą Wigilię ogniskową, która 

odbędzie się w Ognisku „Starówka” 
przy ulicy Starej 4, dnia 19 grudnia  

od godziny 16.00.  



Święty Mikołaju. 
 
W tym roku byłam wyjątkowo 

grzeczna ( a to dzięki nowej szko-
le i nowemu otoczeniu). 
Trafiłam do Ogniska „Starówka”, gdzie po-
znałam wiele sympatycznych i przyjaznych 
osób. 
Tu, co miesiąc, za dobre zachowanie, aktyw-
ność i dobre oceny, można dostać stypendium 
w wysokości 100 zł.  Na Gwiazdkę przydała-
by mi się taka kwota. 
Mikołaju, jeśli w tym roku, będziesz odwie-
dzał Warszawę, to nie zapomnij o takim 
miejscu, jak Stare Miasto i Ognisko 
„Starówka” przy ul. Starej 4. 
U mnie w domu nic się nie zmieniło od Two-
jej ostatniej wizyty. Przybyło może trochę 
nowych problemów. 
Na Gwiazdkę, oprócz pieniędzy, chciałabym 
dostać MP 3, telefon i płytę 50 cent „Curtis”. 
No i chciałabym, żebyś Mikołaju, odmienił 
mojego chłopaka. A poza tym chciałabym 
dostać jakąś książkę przygodową, nie za dużo 
słodyczy, nie za dużo maskotek, kolorowe 
długopisy i wodoodporny tusz do rzęs dobrej 
firmy. Tak poza tym, to by było na tyle. Już 
kończę i do zobaczenia w Ognisku na Starej 
19 grudnia.  Bardzo serdecznie Cię zapra-
szam do nas. 

ELA l. 16 
Kochany  
Święty Mikołaju 

 
Bardzo chciałbym Cię poprosić o to, żeby nie 
było tak dużo nauki w szkole, jak jest teraz. 
Chciałbym również, żeby było więcej samo-
chodów do naprawy, bo uczę się zawodu me-
chanika samochodowego i lubię to, co robię. 
Jednak moim największym marzeniem jest 
to, żebym miał dużą, szczęśliwą rodzinę, z 
którą nie byłoby problemów i kłótni. 
Bardzo Cię proszę o spełnienie moich ma-
rzeń, ale też żebyś zrobił coś dobrego na 
świecie, aby panował ład i porządek. 

Dziękuję 
KAMIL l.17 

 

Drogi Mikołaju 
 

Bardzo chciałabym na te święta dostać pod 
choinkę telefon komórkowy z aparatem i 
bluetoothem, radio z odtwarzaczem CD, ze-
staw kosmetyków i najnowszą płytę z muzy-
ką radia ESKA. 
Bardzo w ciebie wierzę, że spełnisz moje ma-
rzenia i że te święta będą dla mnie szczęśli-

we. 
Od dziś będę częściej pisać do Ciebie 
listy, bo w Ciebie wierzę. Tylko Ty je-
den potrafisz czytać w moich myślach i 
zawsze wiesz, czego najbardziej pragnę 
w życiu. 

MONIKA l. 15 
Drogi  
Święty Mikołaju 
 

Na początku mojego listu chciałabym 
Ci serdecznie podziękować, że nie zapo-
minasz o mnie już od ponad 23 lat. 
Zawsze, niezależnie od wieku, czekam 
z niecierpliwością, na Twoje przyjście i 
dar, jaki niesiesz ze sobą. 
Wiemy oboje, że nie zawsze są to rze-
czy materialne, tym bardziej więc dzię-
kuję Ci za to, co nienamacalne, piękne 
i dające mi prawdziwą radość. 
W tym roku poproszę Cię o dwie rze-
czy. Pierwszą z nich jest wygodne łóż-
ko, dzięki któremu, wyspana i wypo-
częta, będę wstawała z uśmie-
chem na twarzy, pełna ener-
gii do nowych wyzwań. 
Drugą, ważniejszą rzeczą, o 
którą Cię proszę, jest „łóżko 
dla każdego dziecka na 
świecie”. Wyjaśniam 
szybko – chodzi mi o 
to, żeby każde dziecko 
miało własne, ciepłe, 
przytulne łóżeczko, w któ-
rym będzie się czuło bez-
piecznie, a co za tym idzie, 
żeby przy tym łóżeczku, 
znajdowali się zawsze bli-
scy, kochający go ludzie. 
Zawsze wierząca w Ciebie 
ciocia ANIA  - wolontariuszka 

 

Drogi Mikołaju. 
 

Chciałbym, żebyś sprawił 
w tym roku, aby na świe-
cie było mniej przemocy 
i aby ludzie byli dla 

siebie bardziej życzliwi. 
Zmień też jakoś program szkolny, 

żeby nie było tak dużo nauki, albo żeby 
była łatwiejsza. Chciałbym Cię prosić, 
aby częściej odbywały się różne zawody 
sportowe, np. piłki nożnej i siatkówki. 
Pomyśl również, jak to zrobić, żeby 
ludzie nie kłamali.  

KRZYSIEK  l. 17 
 

Drogi  
Święty Mikołaju. 
 

W tym roku chciałbym Cię prosić o najlepsze 
narty na świecie, ponieważ bardzo zależy mi 
na wyjeździe na obóz w góry. 
Mam jeszcze jedno życzenie – żeby w moim 
domu panowała zawsze miła atmosfera. 
Spróbuj też jakoś powstrzymywać mnie, tam 
z wysokości, gdy zobaczysz, że chcę się z kimś 
kłócić. 
Ufam, że pomożesz mi zrealizować moje ży-
czenia. Będę bardzo wdzięczny. 

Z poważaniem 
MACIEK  l. 16 

Drogi  
Święty Mikołaju. 
 

Bardzo chciałbym z Tobą porozma-
wiać i przy tej okazji poprosić Cię o coś. Je-
stem bardzo, bardzo ciekawy, jak tam sobie 
żyjesz na tym biegunie ? Jak sobie radzisz 

z przygotowaniami do Świąt ? Jak produ-
kujesz prezenty i kto Ci w tym poma-
ga ? 
Przyznam się, że moim największym 

marzeniem jest odwiedzić Cię na 
biegunie i pomagać 
Ci przygotowywać 
prezenty dla 
wszystkich dzieci 
na świecie. To byłby 

chyba najwspanial-
szy prezent w moim ży-

ciu !!! 
Chciałbym też serdecznie 
podziękować Ci, że co roku 
nie zapominasz o mnie i że 

zawsze zostawiasz  pod cho-
inką coś sympatycznego.  

Wierzę, że w tym roku też mnie odwiedzisz. 
Jeśli zastanawiasz się, co sprawiłoby mi ra-
dość, to podpowiem, że laptop, kilka książek 
(najlepiej historycznych), strój bramkarski i 
rower górski. 
Kochany, Mikołaju. Życzę Ci zdrowych, weso-
łych Świąt i żebyś w porę dowiózł prezenty do 

wszystkich dzieci, 
które na Ciebie cze-
kają. Życzę Ci, żebyś 
się świetnie bawił w 
Sylwestra i żebyś 
długo, długo żył. 

Z poważaniem 
RAFAŁ  l.16  

 
  

Listy do Świętego Mikołaja 
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SCENA 1. 
 
KOBIETA: 
„Piszę ci, synku, list z daleka, z domu… 
Na szybach śnieżne błyskają się płatki – 
Wspominam dawne dni i po kryjomu 
Płaczę… Ty, synku, zrozumiesz łzy matki. 
Jest już choinka. Wiesz, zaraz u stoła 
Siądziem, jak dawniej z siostrzyczkami trzema – 
A z nami razem i myśl niewesoła, 
Że ciebie, synku, wśród nas dzisiaj nie ma. 
Ty tam samiutki.. W dalekiej gdzieś stronie, 
Jak my, tak liczysz mijające chwile. 
Jaka ci gwiazdka dziś wieczór zapłonie ? 
Kto ci świąteczną przyrządzi Wigilię ? 
Jaką kolędą, syneczku mój miły, 
Rozjaśnisz swoje godziny tułacze ? 
Myśmy się dzisiaj za ciebie modliły… 
A ja nad listem, jeszcze widzisz, płaczę. 
Myśl o nas, synku, wspomnij przy Wieczerzy. 
W mym liście znajdziesz okruchy opłatka. 
Wiem, że powrócisz ! Ten, co w żłobie leży 
Czuwa nad nami. Całuję cię 

Matka.” 

„SCENA 2 
NARRATOR 1:   
Znowu jeden rok za nami… 
Mija grudzień, idą święta. 
Wigilijna noc się zbliża 
Uroczysta, uśmiechnięta. 
NARRATOR 2:    
W taki wieczór, jak ten, dzisiaj 
Odpływają smutki, żale, 
Nikt urazów nie pamięta 
Każdy bliskim serce daje. 
NARRATOR 1 :   
 Każdy czuje, że coś dziwnego, 
Jakaś siła niepojęta 
każe wokół dobro czynić, 
złych uczynków nie pamiętać. 

SCENA 3 
NARRATOR 1:       
Spójrzcie, oto dom, zwyczajny 
Może taki, jak wasz właśnie. 
Wysprzątany, wystrojony, 
Bo niedługo Wigilia się zacznie. 

NARRATOR 2  
 Ojciec z matką, zadumani, 
Przy choince sami siedzą. 
OJCIEC:     
Wkrótce dzieci będą z nami 
I Wieczerzę z nami zjedzą 
MATKA:          
A pamiętasz, jak to było, 

Kiedy dzieci były małe ? 
Jakże wszystko je cieszyło ! 
Zarażały nas zapałem ! 
Przynosiłeś im choinkę 
Wielką do samego nieba ! 
Przy ubranej, rozświetlonej 
Jak radośnie było śpiewać. 
OJCIEC:  
 Ty tymczasem z dziewczynkami 
W kuchni piekłaś smakołyki 
Chłopcy wam je podkradali… 
MATKA :     
Tak -  urwisy, basałyki. 
Ale dość już wspominania. 
Słyszysz ? Idą nasze smyki. 
Każ im szybko umyć ręce. 
Ja przyniosę smakołyki. 
DZIECI :  
Dobry wieczór, mamo, tato 
OJCIEC:     
Witam, witam, was kochani. 
Szybciuteńko się rozbierzcie 
I siadajcie tutaj z nami. 

„Jest taki dzień - tylko jeden, raz do roku…” 
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„Cicha noc, święta noc  

Pokój niesie ludziom wszem. 

A u żłóbka matka święta 

Czuwa sama uśmiechnięta 

Nad dzieciątka snem 

Nad dzieciątka snem 

Cicha noc, święta noc 

Narodzony Boży Syn 

Pan wielkiego majestatu 

Niesie dziś całemu światu 

Odkupienie win 

Odkupienie win” 

Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele. 
Przygotowując się do  Świąt Bożego Narodze-
nia każdy z nas stara się wyciszyć, uspokoić, 
wprowadzić w dobry nastrój, aby jak najpięk-
niej przeżyć te dni. Ta niepowtarzalna at-
mosfera naszych domów, pełnych miłości, 
ciepła, dobrych życzeń, prezentów dawanych 
z głębi serca rodzicom, dziadkom, rodzeń-
stwu i przyjaciołom, zapach choinki, smak 
wigilijnych potraw, oczekiwanie na Mikołaja 
- jest tym, co łączy nas wszystkich. Dbajmy o 
magię Świąt. Pamiętajmy też, „aby zawsze 
taki dom syn twój miał, by wspominać 
go kiedyś chciał” 
Tekst scenariusza jasełek ogniskowych, jaki 
daję dziś Wam w prezencie gwiazdkowym, 
jest mi szczególnie bliski i często, właśnie 
przed Wigilią, wracam do tych, napisanych 
przeze mnie  w 1993 roku, słów. W 2005 ro-
ku, na kolejnych ogniskowych Jasełkach i 
dziś też, nie straciły one nic ze  swojej aktual-
ności. 
Słowa są proste, bo pisane z myślą  o moich 
dzieciach i mojej Rodzinie - tej prawdziwej i 
tej Ogniskowej.  Dziękuję Wam za te wszyst-
kie lata, które mogłam z wami przeżyć 
i za te wszystkie  wspólne WIGILIE.   

Biała noc, święta noc, kolędy gra 

Gdzieś znowu spadła niejedna łza 

Tęskni ktoś, myśli ktoś  

– tam jest mój dom, 

Skąd biegnie kolęd znajomy głos. 

Ref:  

Od wszystkich ludzi zgubionych w świecie, 

co swego miejsca szukają wciąż 

Przez tę noc biegnie moc w kolędy ślad 

Stęsknionych myśli zimowy kwiat. 

 

Wrócisz tu śladem snu, odnajdziesz dom, 

Gdzie polską mową kolędy brzmią. 

Teraz śpij, sen swój śnij, choć radio gra 

Kolędą rzewną, jak pierwsza łza 

Ref:  

Od wszystkich ludzi…” 

„Gdy grudniowa noc zapala gwiazdy 

I na stole opłatek się bieli 

Powracamy do ojca i matki, 

by opłatkiem z nimi się podzielić. 

 

Jak za dawnych wilijnych wieczorów 

Znów dziś Chrystus rodzi się w stajence. 

Ojcze, matko, całuję z pokorą 

Wasze twarde, spracowane ręce.” 

M.R 



DZIECKO 1:  
Co tak pachnie przewybornie ? 
DZIECKO 2: Karp smażony ! 
DZIECKO 3 :Strucla z makiem ! 
DZIECKO 1: Kompot z gruszek ! 
DZIECKO 2: Barszcz czerwony ! 
RAZEM :  
Wszystko zjemy dziś ze smakiem ! 
OJCIEC :    
Mama w kuchni już się krząta 
Które z was jej w ty pomoże ? 
DZIECKO 3: Ja ! 
DZIECKO 1 : 
 A ja tymczasem 
Wszystkie sztućce tu rozłożę. 
OJCIEC:  
Porozkładaj talerzyki. Czy wiesz ile ? 
DZIECKO 1: 
Niech policzę… 
Dziesięć wyszło mi z wyliczeń 
OJCIEC:     
Źle, córeczko, zapomniałaś, 
Że nie tylko dla rodziny, 
Lecz i dla tych, co ich nie ma 
Pusty talerz zostawimy. 
DZIECKO 1:  
Tak, tatusiu, bo gdy przyjdzie 
Ktoś samotny, opuszczony 
W naszym domu znajdzie miejsce, 
Bo dziś Chrystus narodzony ! 
OJCIEC:    
W taki wieczór uroczysty 
Źle samemu być na świecie. 
Pamiętajcie o samotnych, 
Nim do stołu zasiądziecie. 
SCENA 4 

SCENA 5 
DZIECKO 2:     
Jaka piękna choineczka 
Przybrana świecidełka-
mi ! 
DZIECKO 3:    
Tato, a gdzie stajeneczka 
Ze żłóbkiem i baranka-
mi ? 
DZIECKO 2:    
Gdzie pasterze ? Gdzie królowie ? 
Maria, Józef i Dziecina ? 
DZIECKO 3:    
 Nie ma gwiazdki betlejemskiej 
I do szopki drogi nie ma ! 
DZIECKO 2:    
Jest stajenka, są figurki 
Lecz w pudełku wciąż schowane. 
W tym pudełku, jak pamiętam 
To są skarby nieprzebrane ! 
DZIECKO 3: 
Szopka, bombki, świecidełka 
DZIECKO 2:    
Łańcuch, gwiazda, koraliki 
Orzechy w złotych papierkach 
I cukrowe batoniki. 
DZIECKO 3:     
Nieraz brała mnie ochota, 
By coś uszczknąć z tych słodkości, 
Ale zawsze wytrzymałem. 

Nie chciałem, żebyś się złościł. 
DZIECKO 1:     
Tatku, tatku, kochaniutki 
Bardzo, bardzo cię prosimy 
Postaw tutaj prędko szopkę, 

A my już ją przystroimy. 
Pan Jezusek taki mały.. 
Jakże zimno mu w stajence. 
Zaniosę go do pokoju 
I lalczyną dam sukienkę 

MATKA:  
Ech, głuptasku, Jezuskowi 
Dobrze jest ze swoją mamą, 
Choć Maryja dziś się martwi 
I ma twarz tak zatroskaną. 
DZIECKO 2:   
 Mamo, proszę znów opowiedz 
O cudownych narodzinach 
MATKA :  
Przecież znacie tę historię. 
Zresztą – późna już godzina. 
Chyba stół już czas nakrywać. 
DZIECKO 3:     
Mamo, mamo  
nakryjemy. 
Ty tymczasem  
nam zaśpiewaj. 
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KOBIETA:  
„Święta noc. Za ścianą ktoś kolędy gra. 

Święta noc – opłatkiem nie podzielę się. 

Święta noc. A u mnie smutek, żal 

Niepokój w sercu mam, samotnie witam Cię. 

Nikt nie zaprosił mnie do siebie. 

Nikt nie pamiętał o mnie. 

Ty jeden, dobry Boże 

rozumiesz moją samotność. 

Samotny byłeś wśród ludzi, 

samotny tej świętej nocy. 

Nie było dla Ciebie domu, 

gdy matka miała Cię rodzić” 

OJCIEC  
„Dostałeś, mój synku, maleńki żłobek 

Co on nam przedstawia dziś,  

opowiem tobie. 

Ref: W stajence cichutko śpi małe dzieciątko 

I pewnie gwiazdkowe sny śni niewiniątko 

 

A obok matula go siankiem przykrywa 

I Józef pomaga Jej przy dziecku czuwać. 

Ref: W stajence cichutko śpi… 

 

Pasterze przybyli też i trzej królowie. 

Co robi tam Herod zły – jutro opowiem. 

Ref: W stajence cichutko śpi…” 

„Przyjdź do mnie mały, Jezusku, 
Mieszkać w dziecinnym pokoiku 

W lalczynym łóżku cię ułożę 

Żebyś miał ciepło, mały Boże. 

 

Lalka ci miejsca ustąpiła 

Teraz się pięknie pokłoniła 

I nawet wielki groźny lew 

W kornym pokłonie spuścił łeb. 

 

Pieska uwiążę, by nie szczekał 

Pajac uśmiechnie się z daleka 

A miś na straży stanie z boku, 

By nikt nie zrobił krzywdy Bogu. 

 

A jeszcze lepiej, mały Boże, 

W serduszku moim cię ułożę 

Będziesz cieplutkie miał mieszkanie, 

Tylko przyjdź do mnie, mały Panie.” 



NARRATOR 1:      
„Na choince lampki płoną, 
tęczowy ich blask. 
Ponad ziemią wybieloną 
wiatr kolędy gra. 
NARRATOR 2;  
Niosą się kolędy dźwięki 
nad strzechami chat. 
Śpi, jak Jezus malusieńki 
opłatkowy wiatr. 
NARRATOR 1:  
W ten czas wiary i nadziei 
Zbawcę dał nam Bóg. 
W każdym sercu po kolei 
Zamieszkać by mógł. 
NARRATOR 2:  
Nasze serca, jak gospody 
- niegościnne tak, 
Że choć pukasz, Jezu drogi, 
Słyszysz – miejsca brak !” 
NARRATOR 1:  
Lecz my, Panie, przygarniemy 
Ciebie dzisiaj w noc, 
A dla wszystkich opuszczonych 
Mamy także kąt. 
 

NARRATOR 1:  
Wszystkim biednym, zagubionym 
Dajmy serca w darze. 
Bo Pan Jezus narodzony 
Miłować nam każe. 

NARRATOR 2:  
W tę przedziwną noc grudniową 
Nikt samotny być nie może, 
Więc nad każdym niebożątkiem 
Dziś pochylmy się w pokorze. 
DZIECKO :  
Rozejrzyjcie się wokoło 

- może mieszka ktoś za ścianą 
Komu nie ma kto powiedzieć 
Ni dzień dobry, ni dobranoc 

DZIECKO :  
Ich zaproście na Wieczerzę 
Dajcie miejsce przy swym stole 
I podzielcie się opłatkiem 
Tak, jak tu – w rodzinnym kole 

MATKA : 
”Bo czasem trzeba bez słowa jednego 
Dłoń na czyjejś dłoni położyć, 
Jak opłatek jasny i czysty. 
Wtedy właśnie MIŁOŚĆ się rodzi. 
OJCIEC: 

A czasem starczy pod choinkę 
Komuś uśmiech położyć nieznacznie, 
Aby, idąc, potknął się przezeń. 
Wtedy właśnie WIGILIA się zacznie”. 
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„Gdy Wigilijna noc zagra ciszą 

Puszystym śniegiem otulony świat. 

Lampki na drzewku lekko się kołyszą, 

Pachnie na stole chleba biały kwiat. 

 

A tam – w stajence cuda, cudeńka, 

Które, hen, w sianie zagrzebane są: 

Pasterze grają, łagodny wół klęka, 

Ktoś małą owcę lekko w ręce wziął. 

Ref:  

A nam zostaje za ręce się wziąć 

I bratnią miłość rozpalić od nowa 

A potem razem przy drzewku siąść, 

Biały opłatek z szacunkiem całować. 

 

2.Niechaj kolęda uleci wesoła. 

Śpiewajmy Panu, czując ciepło rąk. 

Bratnią miłością złączeni od nowa 

Zatoczmy ludzkiej życzliwości krąg. 

 

Oddechy mówią na szybach kwiatami 

A ponad nimi jeszcze chaty zasp. 

I Narodzenie Boże między nami 

Przed którym klęczy w śniegu cały 
świat. 

 

Ref:  

A nam zostaje za ręce się wziąć 

I bratnią miłość rozpalić od nowa 

A potem razem przy drzewku siąść, 

Biały opłatek  

z szacunkiem całować. 

„Nie było miejsca dla ciebie 
w Betlejem w żadnej gospodzie 

I narodziłeś się, Jezu, 

w stajni w ubóstwie i chłodzie. 

Nie było miejsca, choć zszedłeś 

jako Zbawiciel na ziemię, 

By wyrwać z czarta niewoli 

nieszczęsne Adama plemię. 

Nie było miejsca, choć chciałeś 

ogień miłości zapalić 

I przez swą mękę najdroższą 

świat od zagłady ocalić. 

A dzisiaj czemu wśród ludzi 

łez tyle, jęków, katuszy, 

Bo nie ma miejsca dla Ciebie 

w niejednej człowieczej duszy.” 

MATKA: 

„Córeczko, już błękitny klosz  

otulił śnieżną ziemię. 

Idź i sąsiadkę, wdowę, proś  

– niech z nami zje Wieczerzę. 

Potem pod obrus siano włóż,  

talerze białe postaw 

Po czterech rogach kłosy zbóż  

i talerz dla wędrowca 

Ref: 

Dla tych, co na morzu,  

dla tych, co na lądzie 

Dzieciątko się urodzi. 

Ukoi prawych,  

umocni słabych, 

Oświeci tego, kto błądzi 

OJCIEC: 

Synku, kolegę swego proś,  

co został sam na świecie. 

Może osuszy jego łzę  

blask choinkowych świeczek. 

A gdy się w Wigilijną noc  

kolęda będzie niosła, 

Niech ją usłyszy w świecie gdzieś  

stęskniona myśl wędrowca 

Ref: 

 Dla tych, co na morzu… 

RAZEM: 

Dziecięce oczy śmieją się  

do cacek i orzechów 

I pełno dziś podarków jest  

i wzruszeń, i uśmiechów 

Jest tutaj piesek nasz i kot,  

i pasterz jest, i owca 

I tylko czeka puste wciąż  

nakrycie dla wędrowca. 

Ref: 

 Dla tych, co na morzu…” 
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