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WYDANIE ŚWIATECZNE 

 
   „Boże Narodzenie” 
Już słychać kolędy, 
Już pachnie świętami… 
Syn Boży się rodzi,  
By zamieszkać z nami. 
 
W betlejemskiej grocie, 
W żłóbeczku na sianie 
I w każdym kościele 
Jest jego mieszkanie! 
 
My więc jak pasterze 
Do Niego idziemy,  
Dziecięcą modlitwę 
W darze mu niesiemy. 
 
Prosimy w modlitwie 
O pokój na świecie, 
By było szczęśliwe 
Trzecie tysiąclecie. 
 
By jedność i zgoda 
Wszędzie panowały: 
Błogosław nam, Jezu, 
Panie ,Boże mały! 

   (Alina Paul) 

 

Wszystkim  naszym  Czytelnikom  Kujona 
składamy  najserdeczniejsze  życzenia 

zdrowych  i  wesołych 
Świąt Bożego  Narodzenia, 

niezapomnianego  Sylwestra 
oraz  wszystkiego,  co  najlepsze 

w  nadchodzącym  2010 roku. 
klasa VIc  z wychowawcą 
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hasło: …………..  ……………….   

 

1. W jakim mieście urodził się Jezus?   

2. Pieśni bożonarodzeniowe?  
3. Leżał w nim mały Jezus?  

4. Wieczorna msza w Wigilię?  

5. Ile potraw znajduje się na wigilijnym stole?  

6. Jak miała na imię matka Jezusa?  

7. Jak inaczej nazywamy trzech króli?  

8. Obchodzi imieniny 6 grudnia?  

9. Jaki król chciał zabić Jezusa?  

10. Co prowadziło trzech króli do Jezusa?  

11. Kacper, Melchior i …  

12. Świąteczne drzewko?  

13. Dzień 24 grudnia?   

14. Dzielimy się nim podczas wigilii? 
Opracowała Natalia Fierek 

 
       
 



Ojczyzna to kraj dzieciństwa ,miejsce urodzenia ,to jest ta mała 

najbliższa ojczyzna. 
[Tadeusz Różewicz] 

 
Akwedukt Fojutowo 

 

 
 

 
Akwedukt w Fojutowie jest zabytkiem architektury 

hydrotechnicznej , wzorowanym na starożytnych akweduktach rzymskich  . 

Jest on skrzyżowaniem dwóch rzek : Czerskiej Strugi oraz Wielkiego 
Kanału Brdy . Ma on 75 m długości co jednocześnie wskazuje na to,że jest 

on największą tego typu budowlą w Polsce. W ostatnim czasie został 

zbudowany niedaleko Zajazd Fojutowo, w którym znajdują się:. restauracja, 
stajnia z wybiegiem, grill, ognisko, i co najważniejsze plac zabaw. 

 Ze względu na swoją atrakcyjność chętnie odwiedzają to miejsce 

całe rodziny. Teren ten idealnie nadaje się do spacerów i rekreacji .Świeże 

powietrze i bliskość natury sprawiają, że dobrze się tu wypoczywa.  
 Zapewne każdy mieszkaniec Czerska lub okolic był chociaż raz w 

Fojutowie i czuje, że ten zakątek jest elementem wyróżniającym naszą 

najbliższą okolicę. Na równi z rezerwatem „Kamienne kręgi” stanowi 
wizytówkę naszej „Małej Ojczyzny”  

Mikołaj Ebertowski 

Kącik kulinarny 
Wigilijny kompot z suszu 

 

Składniki: 

2 szklanki mieszanych suszonych owoców 

( śliwki, gruszki, morele, jabłka, figi), 

1 łyżka miodu, 

6 łyżek cukru, 

goździki, cynamon,  

skórka pomarańczowa, 

sok i skórka otarta z cytryny 

 

Suszone owoce umyć, zalać na 24 godziny 6-8 szklankami letniej, 

przegotowanej wody, a następnie gotować w tej samej wodzie razem 

z przyprawami, miodem, sokiem i skórką z cytryny oraz cukrem 

około 20 minut. Im więcej rodzajów owoców dodamy, tym kompot 

będzie lepszy. 

 

Życzymy smacznego !!! 
 



Święta w kartkach 

 

 

 

AKTUALNOŚCI 

Ostatnio nasi uczniowie brali udział w następujących konkursach: 
1. Konkurs Matematyka z Przyrodą – etap szkolny najlepiej napisała Aleksandra 

Pestka z klasy VIb. 
2. „Jesień na Kaszubach” – wojewódzki konkurs plastyczny – I miejsce zajęła 

Natalia Leper z klasy VI g. 
3. „Moja droga do szkoły” – wojewódzki konkurs plastyczny – I miejsce Aleksandra 

Pestka z klasy VIb. 
4. 6 listopada 2009r. odbyły się w naszej szkole eliminacje I stopnia do                         

VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO JĘZYK 
POLSKI  
Z HISTORIĄ. W etapie szkolnym brało udział 14 uczniów.  
Szkolna komisja do etapu II ( rejonowego ) zakwalifikowała 4 uczniów. Są to: 

 Aleksandra Pestka 
 Magda Jażdżewska 

 Michalina Szydełko 
 Laura Breszka 

5. Pod koniec listopada został ogłoszony konkurs poetycki  - „ Wiersz do Świętego 
Mikołaja”, zorganizowany przez Ośrodek Kultury w Czersku i Urząd Miejski w 
Czersku. Rozstrzygniecie już niedługo, bo podczas obchodów Mikołajek 

czerskich 2009. My prezentujemy tylko nieliczne prace naszych kolegów i 
koleżanek, które możecie przeczytać na następnej stronie.  

 

                                                     A już niedługo ….. 

CZERSKIE  MIKOŁAJKI  2009 

PLAC OSTROWSKIEGO 

5 grudnia (sobota)– kiermasz ozdób świątecznych od 9.00- 13.30 
 Na kiermaszu świątecznym będziemy mogli kupić: 

-kartki świąteczne   
-stroiki świąteczne  
-ozdoby świąteczne  
-choinki z szyszek  
-aniołki z gipsu  
 

 Dyżur swój będą pełnić nie tylko nauczyciele, ale także my uczniowie!!! 

Przypominamy dyżury uczniów: 

8.30 - przygotowanie stoiska 

SU: 

9.00- 10.00 
SU: 

10.00 -11.00 
Harcerze: 

11.00 – 12.00 

12.00-13.00 
PCK 

13.00-13.30 
PCK: 

 

6 grudnia (niedziela)  

Koncert dedykowany Mikołajowi od 14.00 

   Program główny, którego finał przewidywany jest ok. 17.00 

            Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów wraz z Rodzicami.  

                                                    Uwaga!!!! 

15 grudnia odbędą się w naszej szkole Zebrania Rodziców połączone z akcją 

„ I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” . 



Laponia – kraina śniegu i Świętego Mikołaja 
 
W zasypanej śniegiem fińskiej części Laponii, niedaleko Rovaniemi ( dokładnie na linii 

wyznaczającej krąg  polarny), znajduje się Wioska Świętego Mikołaja. Miejsce to w grudniu 

przeżywa istny potop turystów. Najsympatyczniejszy brodacz świata ma tutaj oficjalne biuro, w 

którym udziela audiencji. Zaprasza dzieci do wspólnego zdjęcia i chętnie z nimi rozmawia ( po polsku 

też trochę mówi!). W jego urzędzie pocztowym można złożyć zamówienie na kartkę wysyłaną w 

imieniu Mikołaja do wskazanej osoby. „Elfy” uwijają się tu od rana, sortując listy.  

Nasze czerskie dzieci mogły wziąć udział w konkursie poetyckim na „ Wiersz do Świętego 

Mikołaja”. W naszym Kujonie prezentujemy tylko nieliczne prace naszych uczniów. 

 
  

Drogi Święty Mikołaju! 
Mieszkam w Czersku, spokojnym miasteczku,   

Gdzie wszyscy się znają i szczerze witają. 

Codziennie do szkoły, tą samą drogą   

Po kaflach chodnika znajomych tak dobrze  

Podążam wesoło, i noga za nogą        

Do wiedzy ogromnej dochodzę , a jakże!  

Ta praca niełatwa, lecz w miejscu tak miłym   

I trudy się łatwiej pokona.    

Te bory zielone, grzybami kipiące   
Jezioro, co wodą zachęca,     
Te domy kolorem pokryte wszelakim,   

Ogrody a w nich bratki, maki… 

I płoty nieduże , ozdobą będące, 
By słońce wpadało na sok, 
Bo lato przypieka. 
Gdy śnieżna biel podwórka pokryje  
Bałwany wnet stają w szeregu. 
I z miotłą u boku i garnkiem na głowie, 
Gotowi do Świątecznego biegu. 
Czekają na znak, ruszają w pośpiechu 

By gonić Twe sanie, o Święty! 
Zaprosić do stołu i zasiąść pospołu 
U żłóbka Jezuska, 
W nadziei, że może zwierzęta przemówią 
I zdarzą się piękne kolędy. 

Mikołaj Ebertowski kl. VI c 

 

Święty Mikołaju, mieszkam w Czersku. 

Choć mała to miejscowość 

nie pomiń nas tu, proszę. 

My bardzo Cię kochamy 

i na Ciebie czekamy.  

A żeby Cię przekonać,  

napiszę coś o mieście. 

Jest sklep, a nawet więcej, 

i ulic jest tu wiele,  

są lasy obok miasta 

i dużo domów jeszcze.  

A w samym środku miasta,  

znajduje się fontanna 

i hotel, i też stacja.  

Więc witaj w naszym mieście, 

tak szybko, jak najprędzej!!! 

Weronika Pestka kl.V a 

 

Święty Mikołaju, mieszkam w Czersku, 

piszę ten wiersz po Polsku nie po Czesku. 

Zapraszam Ciebie w moje strony, 

to piękne miasto będziesz zdumiony.  

Zachwycą Ciebie te łąki i lasy,  

gdy lato będzie przyjedziesz na wczasy. 

Piękny jest Czersk – kościół, ratusz i domy, 

Więc pięknie Cię proszę –  

CZUJ SIĘ ZAPROSZONY. 

    Przemysław Schmidt kl. VI c 

 

Św. Mikołaju, mieszkam w Czersku 
Moim małym raju.  

Tutaj każdego z uśmiechem witają,  

a dzieci  w podskokach do szkoły biegają  

Mam tu przyjaciół wiele Patrycję, Olę, Werę.  

I bardzo byśmy chciały, 

Aby 6 grudzień to był dzień wspaniały. 

Już wszystkie dzieci buty szykują, 

czyszczą , pucują i lakierują. 

Inne starym zwyczajem 

wieszają kolorowe skarpety pod zegarem. 

Sara Kwiatkowska kl. V a – frag. 

 

 
 
 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W POLSKIEJ TRADYCJI 
 
 W niedzielę najbliższą uroczystości św. Andrzeja ( 30 listopada) 

rozpoczyna się adwent – czterotygodniowy okres oczekiwania na 
narodziny Pańskie, a zarazem początek roku liturgicznego w Kościele 
katolickim. Adwent jest czasem radosnego oczekiwania i wielkich 
przygotowań. To cisza, zamyślenie, ale nie tylko. Podczas tych czterech 
tygodni spotykamy się na nabożeństwach roratnich. W półmroku 
dostrzec można tylko małe światełka lampionów, sylwetki osób 
siedzących w ławkach i ołtarz. 
 

 Boże Narodzenie to święta, które powodują, że ciemne zimowe dni 
pięknieją i radośnie się rozświetlają. Poprzedza je Wigilia. Jest to 
uroczysty dzień oczekiwania na narodzenie Jezusa. Wieczorem, kiedy 
pojawi się pierwsza gwiazda, wszyscy siadają do stołu, do uroczystej 
wieczerzy wigilijnej, w czasie której łamią się opłatkiem i składają sobie 
życzenia. Jest to wielkie rodzinne święto jedności i pojednania.  
 

 Najważniejszym wydarzeniem wieczoru wigilijnego jest dzielenie się 
opłatkiem. W starożytności chrześcijańskiej wierni uczestniczący we 
Mszy św. składali na ofiarę chleb. Był on w części przeznaczony do 
konsekracji, a następnie rozdzielany jako Komunia św. Drugą część 
błogosławiono i rozdzielano do spożycia wiernym. Ten błogosławiony 
chleb często zabierano do domów, by podzielić się z tymi, którzy nie 
mogli uczestniczyć w Eucharystii. 
 

 Zwyczaj strojenia żywego drzewka pojawił się w Polsce w XVII wieku, a 
przywędrował do nas z Niemiec .Choinka dzięki swej zieleni jest 
znakiem życia i nazywa się ją często „drzewem życia”, dekorowana 
świeczkami i lampkami, przypomina Chrystusa – „światłość świata”. 
 

 Kolęda – to pieśń religijna o narodzeniu Jezusa. Pierwsze kolędy 
układano już w XVI i XVIIw. Z nimi związane jest kolędowanie, czyli 
wędrowanie od domu do domu i składanie gospodarzom życzeń.  
 

 Wigilijny zwyczaj każe przygotować i zostawić za stołem puste miejsce 
dla Jezusa, który może przyjść do domu w osobie nieoczekiwanego 
gościa.  
 

 Wieczerza wigilijna, tak jak i dziś, była postna. Liczba potraw zwykle 
była nieparzysta i zależała tylko od zamożności domu. Potraw mogło 
być 5, 7, 9 , 11. W niektórych regionach przygotowywano 12 dań, 
ponieważ tylu było apostołów i tyle jest miesięcy w roku.  

Opracowała Justyna Kitowska  na  podst. „ŚWIĘTA W POLSKIM DOMU”.  



A teraz poczytajcie na wesoło o Mikołaju!!! 

 

Ilu jest na świecie św. Mikołajów?  
-Tylu, ilu jest rodziców. 

Tata pyta Jasia:  
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki 

elektrycznej?  

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 
jednego z nich mówi:  

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.  

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj.- nie masz mi za co dziękować.  

- Wiem, ale mama mi kazała. 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i 

mówi:  

- Panie doktorze, z moim tatą coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami 

przebrał się za starego dziadka i twierdził, że nazywa się Mikołaj! 

 Podczas zabawy choinkowej Święty Mikołaj pyta na scenie małego Jasia:  
- Czy masz rodzeństwo?  

- Tak, starszego brata.  

- A dobrze jest ci z nim?  
- Niestety, nie mogę powiedzieć.  

- Dlaczego?  

- Bo on jest teraz na widowni... 

Przedszkolak pyta kolegę:  
- Co dostałeś na gwiazdkę?  

- Trąbkę.  

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!  

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 10 złotych!  
- W jaki sposób?  

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

   Jasio pisze list do świętego Mikołaja:  

- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych! 

Przy europejskim stole… 
                             Wielka Brytania 
W Boże Narodzenie, punktualnie o 15. królowa wygłasza tradycyjne orędzie, potem 
wszyscy zasiadają do stołu i wtedy też spożywa się tradycyjne dania świąteczne. Są to: 

 pieczony indyk nadziewany kasztanami, 
 zupa żółwiowa, 

 christmas pudding – rodzaj deseru 
Prezenty zostawia Mikołaj, czyli Santa Claus w czerwonej skarpecie! 

                     Irlandia 
Święta w Irlandii zaczynają się już na początku grudnia wysyłaniem kartek, zdobieniem 
sklepowych witryn, dekorowaniem domów girlandami i światełkami. Do stołu zasiada się 
już o trzeciej po południu. Na pewno znajdą się na nim:  

 wędzony łosoś z chlebem sodowym, 
 sałatka z krewetek 

 dania z ryb 
W Wigilię dzieci zostawiają skarpetki lub poszewki poduszek w nadziei, że rano znajdą w 
nich prezenty.  

                      Holandia 
W Holandii nie ma ani wieczerzy wigilijnej, ani postu, ani prezentów pod choinką. Święty 
Mikołaj, Sinter Klaus, nie przyjeżdża tu do dzieci saniami, lecz przypływa łodzią, a one 
wyczekują go w porcie Schevingen. Holendrzy pielęgnują tradycję pasterki, uroczystej mszy 
wigilijnej. Święta obchodzone są 25 i 26 grudnia. Wszystko rozpoczyna się od uroczystego 

śniadania.  

                                 Francja 
24 grudnia do kolacji siada się około dwudziestej, przed pasterką. Do tradycyjnych 
świątecznych potraw należą: 

 oprócz owoców morza na przystawkę podaje się wykwintne foie gras,  
 musi być też indyk!  
 tradycyjnym deserem jest Buche de Noel – rolada biszkoptowa w kształcie pieńka.  

Prezenty spod choinki ogląda się 25 grudnia rano.  

                                 Włochy 
Przed Wigilią obowiązuje ścisły post, a święta rozpoczynają się 24 grudnia wieczerzą. 
Najpopularniejszym daniem wigilijnym jest : 

 indyk, 
 ravioli ( pierożki z mięsem) 
 panettone ( ciasto drożdżowe z dużą ilością korzeni). 

Dzieci oprócz na Świętego Mikołaja, czyli Babbo Natale, czekają na czarownicę Befanę, 
która roznosi prezenty.  

                                  Grecja 
W Grecji najważniejszym świątecznym dniem jest 25 grudnia. Nie obchodzi się tu Wigilii ,a 
jeśli już, to o bardzo późnej porze. Nie ma również Świętego Mikołaja, choć ludzie 
szczodrze obdarzają się prezentami w wieczór wigilijny i w noc sylwestrową, kiedy to 
przynosi je Święty Bazyli. Tradycyjne świąteczne potrawy to: 

 pieczone jagnię, 
 pieczony prosiak, 
 indyk nadziewany kasztanami i ryżem, 
 pieczone słodycze: moczone w miodowym syropie melomakarones i orzechowe 

kourabiethes. 



 

Wywiad 
Boże Narodzenie jest świętem głęboko przeżywanym przez nas wszystkich.  
Dlatego w świątecznym prezencie Drodzy Czytelnicy dostarczamy Wam 

wywiad, który przeprowadziliśmy z nauczycielkami                   z nauczania 

zintegrowanego. Oczywiście motywem przewodnim są święta i mamy 
nadzieję, że ten wywiad dostarczy Wam wielu przeżyć. 

Jak w Pani domu wyglądają przygotowania  do uroczystej kolacji 

wigilijnej? 
Ewa Bonkowska – Odpowiadając na pytanie przytoczę fragment wiersza 

T. Kubiaka pt. „Wieczór wigilijny”, który odzwierciedla przygotowania    

do kolacji wigilijnej w moim domu .  

„Biały obrus lśni na stole,  
pod obrusem siano. 

Płoną świeczki na choince,  

co tu przyszła na noc. 
Na talerzu kluski z makiem, 

karp jak księżyc srebrny...” 

Czy ma Pani jakieś marzenie, które miałoby się spełnić w tę noc wigilijną? 

Noc pełną czarów i magii według tradycji?  
Ewa Bonkowska – Oczywiście mam marzenie.  Jednak, aby spełniło się w 

noc wigilijną, nie mogę go głośno wypowiedzieć. Zatem pozostanie tylko w 

moich myślach. Korzystając z okazji życzę wszystkim czytelnikom „Kujona” 
spełnienia ich marzeń.  

 

Z czym kojarzą się Pani Święta Bożego Narodzenia? 
Maria Brańka – Święta kojarzą mi się z aromatem pieczonego piernika  

oraz z zapachem choinki. W tym roku tradycyjnie upiekę pyszny piernik, a 

moje córki znowu postarają się, aby nasza choinka jak co roku była piękna 

i wyjątkowa.   
Którą z naszych  tradycji bożonarodzeniowych lubi Pani najbardziej? 

Maria Brańka- Właściwie to lubię wszystkie tradycje bożonarodzeniowe. 

To wszystko, co się dzieje wokół świąt jest piękne i wspaniałe a nawet 
magiczne.   

 

W wigilię Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina umieszcza w 
swoim domu czy mieszkaniu choinkę. Jaką choinkę będzie Pani miała w 

tym roku? 

Barbara Sobczak – Tradycyjnie „żywą”. Zawsze mój mąż wybiera i kupuje 

choinkę.  
Kto pomaga przy dekoracji choinki? 

Barbara Sobczak – Wszyscy domownicy stroją choinkę w Wigilię rano.  

 

Jakie kolory będą dominować na drzewku bożonarodzeniowym? 

Barbara Sobczak – Dominować??? Trudno mi powiedzieć. Jak co roku 
mam kolorową choinkę. Bombki i lampki w różnych kolorach. Uwielbiam 

dzieciństwem.  

 
Święta, to także okres śpiewania kolęd. Czy ma Pani jakąś ulubioną kolędę? 

Celina Kliczkowska – Tak, jest nią kolęda „ Maleńka przyszła miłość”. 

Często ją nucę w okresie bożonarodzeniowym.  
Czy w Pani domu śpiewane są kolędy? 

Celina Kliczkowska – W moim rodzinnym domu kolędy były śpiewane od 

zawsze. Śpiewałam je z dziadkami, rodzicami i rodzeństwem. Tradycję tę 

wniosłam do swojego domu. Zaraz  po wieczerzy wigilijnej, kiedy Mikołaj 
rozda już prezenty, wspólnie śpiewamy kolędy. Często również z 

akompaniamentem skrzypiec, na których gra moja córka. Nie wyobrażam 

sobie świąt bez kolęd. To one właśnie tworzą niepowtarzalny, świąteczny 
nastrój, szczególnie w ten wyjątkowy wieczór wigilijny.   

Czego Pani by chciała życzyć sobie, znajomym, uczniom w związku ze 

zbliżającymi się świętami? 
Celina Kliczkowska – Chciałabym życzyć wszystkim, aby zbliżające się 

święta wniosły do wszystkich serc spokój, miłość oraz radość ze wspólnego 

przeżywania tego wyjątkowego czasu. Niech pod każdą choinką znajdzie się  

wymarzony prezent! 

W imieniu klasy VIc i wychowawcy  dziękujemy za rozmowę 

i  życzymy Paniom pięknych świąt!!! 

Michalina Smaglińska i Justyna Kitowska 

 


