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1 listopada-Wszystich Świętych 

  

 1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość 
Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zni-
czem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z 
wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią 
o tych, którzy 
wyprzedzili 
nas w drodze 
do wieczno-
ści. Nie mniej 
jednak w tym 
dniu udajemy 
się z całymi 
rodzinami na 
cmentarz i 
nawiedzamy 
groby na-
szych bli-
skich, przyja-
ciół, rodzi-
ców, krew-
nych, znajo-
mych, sta-
wiając kwia-
ty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się 
oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu 
oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały nie-
bieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wska-
zuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypo-
mina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, 
którzy otaczają nas opieką. 

 

                        -11- 

uczestnikom, uczniom, nauczycielom, któ-

rzy przyczynili się do tego, aby widzowie 

mieli niepowtarzalny świąteczny nastrój. 
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       Jasełka 

Czas Bożego Narodzenia to czas oczekiwania, spokoju, to 

czas polskich kolęd i jasełek. W naszym gimnazjum już od 

wielu lat jest tradycją przyszykowanie oraz wystawienie jase-

łek przez uczniów klas początkowych. Tak też i tym razem, 

23 grudnia, przeżywaliśmy ciepłe i wzruszające spotkanie, na 

które przybył ksiądz proboszcz Marek Gładki, przyszli rodzi-

ce, uczniowie, nauczyciele, dyrekcja gimnazjum. Uczniowie 

przebrali się w pastuszków, ślicznych aniołów, trzech króli, 

którzy przyszli do żłóbka z dzieciątkiem, koło którego w zadu-

mie czuwała św. Maryja i św. Józef. Uczniowie wspaniale po-

radzili ze swymi rolami, doskonale deklamowali oraz śpiewali 

śliczne kolędy. Po części artystycznej wszyscy zebrani ła-

miąc się białym opłatkiem złożyli sobie nawzajem życzenia 

zdrowych, spokojnych i pogodnych świąt. Dyrektor gimna-

zjum Jolanta Driukienė podziękowała 

-3- 

11 Listopada 

 W dzień 11 listopada naród polski odzyskał Niepodległość. 

To data narodowego święta polskiego, którą uczcili uczniowie i 

nauczyciele Gimnazjum im .św. Stanisława Kostki oraz Szkoły – 

przedszkola w Glinciszkach. 

 Aby upamiętnić ten dzień, uczniowie z nauczycielami 

Szkoły – przed-

szkola w Glin-

ciszkach przy-

gotowali kon-

cert, na który 

zostali zapro-

szeni nauczy-

ciele, ucznio-

wie, rodzice 

oraz inni pra-

cownicy pla-

cówki. 

 W przy-

gotowaniu uro-

czystości brali 

aktywny udział 

nie tylko ucznio-

wie 1 – 4 klas, 

ale też najmłodsi przyjaciele z przedszkola. Święto rozpoczęto 

państwowym Hymnem Polski. Wychowankowie cieszyli nas pięk-

nymi wierszami o Polsce, o symbolach państwa, śpiewem piose-

nek. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

-4-                   Konkurs ,,Sveikuolių sveikuoliai”  
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Uroczystości tej przewodni-

czył minister spraw zagra-

nicznych Finlandii.  

Skąd się wziął strój świętego 

Mikołaja? 

             

          Strój Świętego Mikoła-

ja ewoluował przez wiele lat. 

Początkowo Mikołaja przed-

stawiano w zwyczajowym stroju 

biskupa, oczywiście z biskupią 

laską u boku. Strój Świętego Mikołaja, który wszyscy znamy dziś 

ma swój początek dopiero w lat-

ach 20. XX wieku, kiedy to przed-

stawiano biskupa w czerwonych 

szatach liturgicznych. W 1930 

roku amerykański artysta Fred 

Mizen opracował strój Świętego 

Mikołaja - czerwony płaszcz i 

czapkę - na zlecenie wielkiego 

koncernu, jakim jest Coca-Cola. 

W tym czasie również Święty 

Mikołaj zgubił swój nieodłączny 

atrybut - laskę biskupią. Może 

dlatego dziś już nikt nie kojarzy 

jego wizerunku z kapłanem. 

Pierwszego grudnia uczniowie klasy 4 

wraz z panią od klas początkowych 

Teresą Geglis oraz pielęgniarką  wy-

ruszyli na 1 etap konkursu ,,Sveikuolių sveikuoliai’’, który od-

był się w Taikos Progimnazjum w Wilnie. Konkurs organizo-

wali ,,Ministerstwo Litewskiej Edukacji i Nauki, Ministerstwo 

Zdrowia, Centrum Prewencji Zdrowia i Nauk, Centrum wy-

chowania pozalekcyjnego’’. 

Uczniowie klasy 4 zwyciężyli i zajęli drugie miejsce, oraz zo-

stali nagrodzeni dyplomami i prezentami.     

Gratulujemy!!! 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  -8-.                    Historia o Świętym Mikołaju. 

Święty Mikołaj istniał naprawdę! 

Pomimo, że świadectwa o Mikołaju są dość skąpe nie ulega 
wątpliwości, że popularny dziś Święty istniał naprawdę. Je-
go życiorys składa się w zasadzie z jednej, bardzo istotnej 
informacji.  W IV wieku naszej ery Mikołaj biskupem w jed-
nej z parafii w Azji Mniejszej, dokładnie w miasteczku Mira. 
Zapisy, które dotyczą poczynań biskupa Mikołaja mówią o 
nieustannej pomocy, której udzielał bezinteresownie, 
wszystkim ludziom w potrzebie. To właśnie dobro, czynione 
bez rozgłosu, z dobroci serca i miłości do ludzi, stało się 
symbolem w kulturze chrześcijańskiej. W pismach odnajdu-
jemy też zapiski o wielu cudach, które czynił Mikołaj, a tak-
że o prezentach, którymi obdarowywał ludzi. 

Dlaczego 6 grudnia kupujemy prezenty? 

Zwyczaj kupowania prezentów 6 grudnia, na mikołajki ma 
swoje korzenie już w XVIII wieku. Wówczas, na pamiątkę 
szczodrobliwości biskupa Mikołaja, obdarowywa-
no wyłącznie dzieci. Data jest o tyle znacząca, że jest to 
dzień śmierci Świętego Mikołaja. Początkowo kult Mikołaja 
rozwinął się wśród kręgu chrześcijaństwa wschodniego, 
głównie w Polsce. Jednak już w niedługim czasie kult ten 
rozszerzył się na cały świat. Początkowo Święty Mikołaj 
utożsamiany był jedynie z dniem 6 grudnia, dziś nie wyob-
rażamy sobie Świąt Bożego Narodzenia bez mikołajowych 
prezentów. 

Gdzie mieszka Święty Mikołaj? 

Na pytanie naszych pociech: "Gdzie mieszka Święty Miko-
łaj?" bez zastanowienia odpowiadamy, że w Lapo-
nii (Finlandia). Jednak mało osób tak naprawdę zdaje sobie 
sprawę skąd wzięła się ta "plotka".  Jej początek datuje się 
na lata 20. XX wieku, kiedy to jeden z fińskich dziennikarzy 
w swoim programie telewizyjnym wymyślił historię o Świę-
tym Mikołaju, której miejsce akcji umieścił właśnie 
w Finlandii. "przekazana" Świętemu Mikołajowi.  

   

Ślubowanie to jedno z 

najważniejszych wydarzeń w życiu 

każdego ucznia, dlatego uroczystość 

miała bardzo podniosły, a zarazem 

radosny charakter.  

W Gimnazjum im. św. Stanisława 

Kostki w Podbrzeziu uroczystość ślu-

bowania klasy pierwszej odbyła się 9 

grudnia. Na  ten dzień czekaliśmy 

wszyscy od dawna. Do tej chwili przy-

gotowywaliśmy się od pierwszego ty-

godnia nauki w gimnazjum. Dzieci zapoznawały się ze swoimi 

prawami i obowiązkami, poznawały zasady panujące w tym no-

wym, ważnym dla nich miejscu. Były pilne i pracowite. Wiedzia-

ły, że aby zostać przyjętym do braci uczniowskiej, trzeba udo-

wodnić, że są tego godne. 

Pierwszoklasiści ubrani w mundurki szkolne niecierpliwie ocze-

kiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na 

ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program arty-

styczny i złożyć uroczystą przysięgę. 

            Pani dyrektor, Jolanta Driukienė ,nie miała najmniej-

szych wątpliwości, gdy dotykając ramion dzieci piórem, z dumą 

przyjmowała je do grona uczniów naszego Gimnazjum. 

Po ceremonii ślubowania pani dyrektor wręczyła uczniom 

Paszporty Pierwszoklasisty, książeczki do czytania oraz różne 

przybory szkolne. Starsi koledzy też nie zapomnieli o kolegach 

i koleżankach z klasy pierwszej i złożyli życzenia. 

Ten dzień był bardzo miły i pełen niezapomnianych wrażeń.  

 

Pasowanie Pierwszoklasistów   -5-.      

http://www.fokus.tv/news/kim-byl-swiety-mikolaj-dlaczego-dal-nazwe-mikolajkom/923
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Święto szkolne 

 10 grudnia w  
naszym Gimnazjum im. 
św. Stanisława Kostki 
w Podbrzeziu odbyła 
się uroczystość poświę-
cenia i przekazania 
sztandaru gimnazjum 
oraz otwarcia nowego 
boiska sportowego. 

 

 

Uroczystość szkolna roz-
poczęła się mszą świętą, 
podczas której ks. Rusłan 
Wilkiel, poświęcił nowy 
sztandar gimnazjum, ufun-
dowany przez Szkołę Pod-
stawową w Sulejówku.  

 

 Po części oficjalnej 

odbył się koncert, który przy-

gotowali uczniowie  naszego 

gimnazjum i goście ze Szko-

ły Podstawowej w Sulejów-

ku.  

  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Twórczość uczniowska      -6- 

 

Moje marzenie 

Mam dużo marzeń, lecz niektóre marzenia już spełniły się a 

niektóre tylko nadchodzą. 

Moje marzenie od maleństwa jest znaleźć najlepszą koleżankę. Tak 

się i stało. 

Pewnego dnia, gdy przyszłam do szkoły, zobaczyłam pewną dziew-

czynkę i podeszłam do niej. Zapytałam jak ma na imię. Ona od-

powiedziała, że jest Karoliną i będzie chodzić do mojej klasy. Ja bar-

dzo byłam zadowolona, gdy dowiedziałam się o tym. Od tego dnia 

kolegujemy. To już cztery lata. Marzę, aby Karolina  mieszkałaby 

razem ze mną.  

Jeszcze marzę o nowym telefonie. Mam nadzieję ,że moje marzenie 

się spełnią i będę samą szczęśliwą dziewczynką na świecie. 

Paulina Filipowicz, klasa 4  

Miss  szkoły 

 Pewnego razu siódma klasa wpadła na pomysł przeprow-

adzenia konkursu ,,Miss szkoły’’ Miss musiała być piękną, inteligent-

ną i miłą. Chłopcy myśleli, że dziewczynki są niezbyt piękne i mądre. 

Ta wiadomość jak grzmot rozleciała się po szkole. Wszystkie dziew-

czyny chciały zwyciężyć i być najlepszymi. 

 W tym konkursie uczestniczyło siedem najpiękniejszych 

dziewczynek, ale to było nie łatwo, ponieważ, były etapy. W 

pierwszym etapie trzeba było zjeść cytrynę i nie skrzywić minę. W 

drugim etapie biec jak najdłużej. I dopiero w trzecim etapie trzeba 

było skakać na skakance pięćdziesiąt razy. To takie były etapy. 

Pierwsza dziewczynka Patrycja była najlepszą. Wszystkie były bar-

dzo sprytne, ale Patrycja była najsprytniejszą i najpiękniejszą. 

Wszyscy byli w zachwycie. Jury wybrała Patrycję, bo była naj-

lepszą z dziewcząt. Była bardzo zadowolona, że zwyciężyła!       

Karolina Dajnowska, klasa 4 

  


