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          PARAFIA ST. MATTHIAS R.C. CHURCH; 58-15 CATALPA AVE.; RIDGEWOOD, NY 11385 

POLSKA SZKOŁA IM. S W. JADWIGI KRO LOWEJ  

GAZETKA SZKOLNA  

 „Uczmy mowy ojczystej, polskiej kultury, tradycji i wartości – bezcennego skarbu, a szybko przekonamy sie o bogactwie 

przekazanym naszym dzieciom, którego nikt im nie odbierze...”  

WYDAWANA OD 2005   

INFORMACJE O POLSKIEJ SZKOLE IM. S W. JADWIGI KRO LOWEJ  

GRUDZIEŃ, STYCZEN,  
2016 - 2017 / NR 114-115 

KONTAKT:     

e-mail: psdswjadwiga@yahoo.com    tel. 718-801-2023   Strona internetowa:  polskaszkolajk.org                            

W nędznej szopie urodzony, 

Żłób mu za kolebkę dano! 

Cóż jest, czym był otoczony? 

Bydło, pasterze i siano. 

 

Potem i królowie widziani 

Cisną się miedzy prostotą, 

Niosąc dary Panu w dani:  

Mirrę, kadzidło i złoto.  

(F. Karpiński) 

Radosnych, pogodnych, rodzinnie  
spędzonych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz zdrowego, szczęśliwego, pomyślnego,  
spełnionego, udanego i pełnego  

błogosławieństwa bożego   
Nowego Roku 2017  

 

życzy Małgorzata Starzec  
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Santa Express... 

3 grudnia 2016 Święty 

Mikołaj odwiedził w na-

szej polskiej szkole 

wszystkie dzieci. Czekali 

na niego bez wyjątku 

wszyscy uczniowie: mali 

i duzi, grzeczni i trochę 

mniej grzeczni. Dzieci 

witały go piosenkami, 

kolędami i rysunkami – 

to podarunki dla Świę-

tego Mikołaja od dzieci. 

Mikołaj najpierw zasiadł 

w fotelu obok ciepłego 

kominka i świątecznej 

choinki, następnie od-

pytał wszystkie dzieci, 

co dobrego zrobiły w 

minionym roku.  

Grzeczni zostali po-

chwaleni, mniej grzecz-

ni obiecali poprawę – 

wszyscy otrzymali świą-

teczne prezenty. 

Mikołajowy Super 

Express możliwy był 

dzieci niestrudzonym 

elfom- mamom, które 

przygotowały „wagony” 

pełne słodyczy.  
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Podziękowanie klasy 1a dla Św. Mikołaja 

Kochany Święty Mikołaju! 

Za prezenty dziękujemy i wszy-

scy obiecujemy uczyć się pilnie i 

dobrze sprawować, żeby rodzi-

ców nie denerwować. 

A święty Mikołaj niech częściej 

przynosi nam prezenty. Teraz 

wszyscy razem z żalem Cię żegna-

my i na drugi roczek zapraszamy.  
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 Dziękujemy naszym rodzicom!  

Składamy serdeczne podziękowanie za wielką pomoc w orga-

nizacji świątecznych uroczystości Mikołajek i Wigilii.  
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              Święta idą… 
 

 

Czym są Święta Bożego Narodzenia? …każdy przeżywa je inaczej… kojarzo-

ne z wigilią, kolędami, pasterką, choinką i prezentami. Pomimo powtarzają-

cych się tradycji ich atmosferę zapamiętamy poprzez osoby, z którymi je spę-

dzamy. 

W świąteczny nastrój wprowadza nas pani Aneta Grzywacz – nauczycielka 

klasy 8. Zaprasza do wspomnień, przygotowała również niespodziankę.  

 Boże Narodzenie to czas oczekiwania, rado-

ści, miłości. Na te szczególne święta czekamy z nie-

cierpliwością. Zapach choinki, melodie kolęd, smak 

wigilijnego barszczu z uszkami przechowujemy w 

pamięci latami. Kontynuujemy i pielęgnujemy tra-

dycje, która pamiętamy z rodzinnego domu. Te naj-

wcześniejsze wspomnienia towarzysza nam przez 

całe życie. Po latach z rozrzewnieniem przypomina-

my sobie choinkę, sztuczną, wystrojoną w własno-

ręcznie wykonane ozdoby, pokrytą watą imitującą 

śnieg i oczywiście koniecznie włosem anielskim. 

Nie była tak piękna i bogata jak jej współczesne 

koleżanki, ale została w pamięci. Świeczki zamiast 

kolorowych lampek, zapach pomarańczy, które po-

jawiały się w domach przeważnie tylko przy okazji 

świąt. Każdy z nas przechowuje takie chwile, które 

chciałby zatrzymać na zawsze, by trwały wiecznie, 

bez końca.  

 Moje wspomnienia to babcia krzątająca się 

w kuchni od świtu do zmroku, pierniczki własno-

ręcznie wycinane pod czujnym okiem babci, cho-

ciaż okazywały się twarde i koślawe napawały du-

mą, cukierki kartofelki mdlące słodyczą, ale wycze-

kiwane przez cały rok. Mama, krążąca po domu, 

rozdzielająca prace do wykonania, kontrolująca sto-

pień nabłyszczenia wypolerowanych okien. Zniena-

widzone wtedy świąteczne porządki kontynuuje 

dzisiaj i nie wyobrażam sobie, żeby przed świętami 

nie zmęczyć się gruntownym sprzątaniem. Prezenty 

pochowane w pawlaczach zawsze „przez przypadek 

“odszukane przez nas, a później musiałyśmy uda-

wać zaskoczenie odpakowując podarunek. Karp 

pływający w wannie, który stal się moim i siostry 

zwierzątkiem domowym. Nazwaliśmy go Frankiem 

i histerycznym płaczem uratowaliśmy rybkę od 

śmierci. Nie wiem, co tata z nim zrobił po świętach, 

ale na pewno nie wylądował na wigilijnym stole. 

Przez całe święta rządził w łazience, na czas kąpieli 

umieszczaliśmy go w wiadrze. Dziadziuś czmycha-

jący po domu, starający się umknąć z oczu zapraco-

wanej babci, jego donośny głos intonujący pierwsze 

strofy kolędy „Cicha noc…” Oczekiwanie na pierw-

szą gwiazdkę, biały obrus, najpiękniejsza zastawa. 

Wszyscy wystrojeni w odświętne kreacje, znienawi-

dzona spodniczka w „kolanko” i biała galowa bluz-

ka, z ulgą ściągana po części oficjalnej. Łamanie 

opłatkiem, łzy wzruszenia starszych, niezrozumiałe 

kiedyś, dzisiaj jak najbardziej pojęte. Wspólne wyj-

ście na Pasterkę, skrzypiący śnieg pod nogami, 

zmarznięte od mrozu policzki i ręce, bo czapki i rę-

kawiczek się „zapominało”, …. Te wszystkie chwi-

le, choć już odlegle, ciągle są żywe w pamięci. To 

takie drobne elementy składające się na magię świąt. 

Rodzina, bliscy ludzie to najważniejsze części tej 

układanki. 

 Po latach zasiadając do innego wigilijnego 

stołu docenia się to, co nigdy nie wróci. Wigilia spę-

dzona z daleka od rodzinnego domu jest inna, jakby 

niepełna, życzenia składane przez telefon nie zastą-

pią bliskości, dotyku, rozmowy. Pamiętam pierwsze 

święta na emigracji, kiedy uświadomiłam sobie, że 

to już nie to samo, że chociaż mam swoja rodzinę, 

zastawiony stół, prezenty niemieszczące się pod 

choinką… czegoś jednak brakuje. Niedowierzenie, 

gdy uświadomiłam sobie, że stojąc w kolejce w 

sklepie mięsnym, jestem w stanie wzruszyć się i 

uronić łzy słysząc dźwięki kolędy. Na chwilę zapo-

minam gdzie jestem, przenoszę się do domu, do bli-

skich tych, których już nie zobaczę, bo odeszli i 
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  tych, którzy są daleko... Niemożność spędzania szcze-

gólnych chwil z tymi, których kochamy uświadamia 

nam jak bardzo są dla nas ważni, to rozłąka uświada-

mia nam kwestie, które w normalnych warunkach są 

niezauważane. Pielęgnujmy wspomnienia i przekazuj-

my tradycje naszym dzieciom, to, co wyniosą z ro-

dzinnego domu będzie fundamentem, do którego będą 

dokładały własne cegiełki doświadczeń, budując swo-

je życie na mocnych, silnych podstawach. Niech za-

pamiętają zapach choinki, smak pierogów a szczegól-

nie atmosferę miłości i zrozumienia. To najpiękniej-

szy prezent, który teraz, choć niezauważony, po latach 

okaże się najcenniejszym skarbem.  

Spokojnych, przepełnionych miłością świąt, spędzo-

nych w gronie bliskich osób, zadumy nad cudem na-

rodzin Syna Bożego!  

A jako upominek Kochani Rodzice i Nauczyciele 

przyjmijcie wypowiedzi naszych dzieci, uczniów róż-

nych klas, które zechciały podzielić się swoimi reflek-

sjami i przemyśleniami na temat Świąt Bożego Naro-

dzenia. To dowód, że wszystko, co robimy z myślą o 

naszych dzieciach procentuje i wydaje owoce w po-

staci pięknych przeżyć, które na zawsze pozostaną w 

myślach, a zapamiętane i kontynuowane zostaną oca-

lone od zapomnienia i przekazane przyszłym pokole-

niom. 

Karolina Sokół Kl. 7 
Boże Narodzenie to bardzo ważny okres w każdej polskiej 

rodzinie, także w mojej. W domu wyczuwa się rodzinna at-

mosferę, a wszystkie potrawy pachną wspaniale. Gdy wszyscy 

już odmówią modlitwę, podziela się opłatkiem i złożą sobie 

życzenia zasiadamy do stołu z tradycyjnymi 12 potrawami. Po 

wieczerzy udajemy się na pasterkę, gdzie najbardziej podoba 

mi się śpiewanie polskich kolęd, ponieważ czuje się tak jak-

bym znowu była w Polsce. Następnego dnia rano otwieramy 

prezenty, uczestniczymy w mszy świętej, a później oglądamy 

świąteczne filmy popijając gorące kakao. Wieczorem idziemy 

świętować do rodziny, a gdy zaśpiewamy przy wejściu kolędę 

dostajemy pieniądze, tak jak dzieci kolędujące w Polsce. Tak 

właśnie spędzam Święta z moją rodziną, bo rodzina jest naj-

ważniejsza.  

Laura Los Kl. 8 
Święta Bożego Narodzenia spędzamy zawsze w gronie rodzin-

nym. Wigilia to dzień szczególny. Na stole pojawia się 12 dań. 

Tradycyjnymi daniami są: karp smażony, kluski z makiem, 

kapusta gotowana, barszcz z uszkami i ziemniaki. Stół nakryty 

jest białym obrusem, pod nim sianko, jako symbol. Ceremonia 

wigilijna zaczyna się, gdy zaświeci pierwsza gwiazdka. Dzieli-

my się opłatkiem, odmawiamy modlitwę, dziękując za dary 

znajdujące się na stole. Po kolacji dzieci wyjmują prezenty 

ułożone pod choinką. Po tych przyjemnościach nucimy kolędy, 

których dziadek i babcia chcą nas nauczyć. Śpiewamy je po 

polsku i angielsku. Pasterka jest zakończeniem wieczoru wigi-

lijnego.  

Jan Lakomski kl. 8 
Boże Narodzenie to jest bardzo ważne święto w naszym do-
mu. Już od początku grudnia zaczynamy sprzątać. Dekoruje-
my dom i ubieramy choinkę. W Wigilie przychodzą do nas 
goście. Na początku modlimy się i łamiemy się opłatkiem. 
Następnie zasiadamy do stołu. Jemy tradycyjne potrawy takie 
jak ryba przyrządzana na wiele różnych sposobów, kapustę z 
grzybami. Po kolacji śpiewamy kolędy i nie czekając do na-
stępnego dnia otwieramy prezenty. Niektórzy z nas idą o pół-
nocy do kościoła na pasterkę. Natomiast ja idę spać, bo na-
stępnego dnia służę do porannej mszy i nie mogę się docze-
kać, bo są też moje urodziny.  

Weronika Pawlowska kl. 8 
Święta Bożego Narodzenia są dla mnie szczególnym wydarze-

niem. Choinka, prezenty, zapach świeczek, tradycyjne potrawy 

wigilijne przypominają mi o najmilszych chwilach. Robimy zaku-

py i porządki, staramy się być mili i serdeczni dla innych. Lubię 

tradycje świąteczne, w mojej rodzinie są kultywowane od lat. Ta 

powtarzalność zwyczajów i rytuałów zapewnia mi poczucie bez-

pieczeństwa. W czasie świąt dbam o utrzymanie dobrej atmosfe-

ry. Święta w cieplej, rodzinnej atmosferze poprawiają mi samo-

poczucie, zwiększają motywacje do działania i dodają siły do 

realizacji planów.  

Dominik Fital Kl. 8 
W Święta Bożego Narodzenia spotykamy się z cala rodzina. Zaw-

sze w innym domu, najbardziej lubię, gdy jedziemy do wujka do 

Pensylwanii. Ma on przestronny dom i duże podwórko i często 

jest tam śnieg. Na kolację wigilijną jemy tradycyjne potrawy. 

Później wraz z kuzynami otwieramy prezenty, gdy jest biało ba-

wimy się na zewnątrz.  

Amelia Stepnowski 5a 
W Wigilie Bożego Narodzenie siadamy do stołu razem z bab-

cią w jej domu. Wraz z pierwszą gwiazdką składamy sobie 

życzenia dzieląc się opłatkiem. Na stole królują barszcz czer-

wony, ryba, pierogi, krokiety. Po posiłku siadamy na kanapie 

przed choinką i śpiewamy kolędy. Później otwieramy prezen-

ty, a o 12 wszyscy idziemy do kościoła.  
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Julia Baran  Kl. 5a 
Na wieczerzy wigilijnej jemy tradycyjne potrawy: barszczyk 

czerwony, rybę, pierogi, kapustę z grzybami i kompot. Nie jemy 

mięsa przez cały dzień. Przed kolacją dzielimy się opłatkiem i 

składamy sobie życzenia. Czytamy Pismo Święte. Stawiamy na 

stole dodatkowe nakrycie dla kogoś samotnego. O 12 w nocy 

idziemy do kościoła na pasterkę.  

Sophia Trojanowska kl.7 
Wigilia to jest szczególny dzień, nie tylko dla tego, że urodził 

się Jezus. Wigilia to święto w trakcie, którego spędza się czas z 

rodziną. W moim domu przygotowujemy się do wigilijnej kola-

cji przez cały dzień. Razem z mamą gotujemy tradycyjne potra-

wy: barszcz z uszkami, kapustę z grochem, pierogi, kompot z 

suszu i karpia. Nakrywamy stół, pod obrusem leży sianko. Zo-

stawiamy jeden wolny talerz dla kogoś potrzebującego pomo-

cy. Kolacje rozpoczynamy wraz z pierwszą gwiazdką. Dzielimy 

się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Później siadamy do 

stołu i próbujemy wszystkich potraw, gdy skończymy rozpako-

wujemy prezenty. Spędzamy razem czas i dlatego uwielbiam 

wigilie.  

Victoria Tolwinski Kl. 5a 
Tradycja Bożego Narodzenia jest z pewnością choinka, która 
przybrana wprowadza do naszego domu cudowny nastrój. 12 
potraw na wigilijnym stole. Pod obrusem nie może tez zabrak-
nąć sianka, które przypomina nam, że Pan Jezus przyszedł na 
świat w stajence. Tradycja jest też na pewno dzielenie się 
opłatkiem i składanie życzeń swoim bliskim. Zasiadamy do 
wigilijnego stołu, gdy na niebie zaświeci pierwsza gwiazdka. 

Julia Kaczmarska kl. 5a 
Każdego roku spędzamy święta u moich kuzynów. Najpierw 
jemy kolacje, gdy wszyscy skończą śpiewamy kolędy. Później 
przychodzi w końcu oczekiwana chwila otwierania prezentów. 
Zawsze jest bardzo wesoło i fajnie. Po powrocie do domu 
ostatnia niespodzianka wieczoru: pod nasza choinką Mikołaj 
również zostawił prezenty. 

Anna Sokół kl. 5a 
24 grudnia moja cała rodzina spotyka się w jednym domu na 

wspólnej wieczerzy. Przez cały dzień nic nie jemy. Wieczorem 

zasiadamy do stołu, modlimy się i dzielimy się opłatkiem. Zaw-

sze mamy 12 potraw: barszcz, uszka z grzybami, rybę, pierogi, 

gołąbki, groch, sos grzybowy i kompot. Oczywiście idziemy na 

pasterkę, po powrocie do domu jemy makówki i różne ciasta. 

Takie jest właśnie moje Boże Narodzenie.  Julia Walkuska Kl. 5a 
Wigilia jest to dzień wyjątkowy i magiczny, w którym spotyka 

się cala rodzina. Zasiadamy do stołu a na nim 12 potraw.  Skła-

damy sobie życzenia i dzielimy się opłatkiem. Później wyjmuje-

my z pod choinki prezenty.  

Julia Rytel Kl. 8 
W naszym domu zawsze kupujemy choinkę tydzień przed świę-

tami, ubieramy ja i dekorujemy dom świątecznymi ozdobami i 

światełkami. Przed wigilia mama przygotowuje tradycyjne 

potrawy wigilijne, piecze ciasta. Wszyscy domownicy chętnie 

jej pomagają. Lubię nakrywać stół, nie zapominam o dodatko-

wym nakryciu i sianku pod obrusem. Przed rozpoczęciem kola-

cji wigilijnej modlimy się, dzielimy się opłatkiem i składamy 

sobie życzenia. Zawsze mamy 12 potraw. Po kolacji przychodzi 

Święty Mikołaj i zostawia prezenty pod drzwiami. Aby dostać 

swoja paczkę, każdy musi zaśpiewać kolędę lub powiedzieć 

wiersz. Mamy przy tym dużo zabawy i śmiechu. O 12 cala ro-

dziną idziemy na pasterkę. Bardzo lubię święta Bożego Naro-

dzenia, ponieważ spędzam czas z rodziną.  

Maya Lorenc Kl. 8 
Na święta Bożego Narodzenia mama prosi nas o pomoc w 

sprzątaniu domu. Trzy dni przed wigilią idziemy wybrać choin-

kę, która musi być najpiękniejsza. Wraz z siostra Zuzia ubiera-

my nasze drzewko, mama corocznie robi nam zdjęcia. Dzień 

wigilii to dzień, w którym mama nie chce nikogo widzieć w 

kuchni, bo ona gotuje. Gdy wszystko jest gotowe idziemy na 

górę do cioci. Wraz z pierwsza gwiazdką zasiadamy do stołu, 

dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Po kolacji 

wreszcie nadchodzi czas na rozpakowywanie prezentów.  Za-

kończeniem wieczoru jest uczestnictwo w Pasterce.  

Czytając i redagując prace naszych dzieciaków nasunęło mi się parę refleksji. Po pierwsze: dziewczynki chętniej dzielą 

się swoimi przeżyciami - czy to, dlatego, że jaka kobiety od najmłodszych lat biorą na siebie role strażniczki ogniska domowego? 

Czy może powód jest bardziej banalny - chłopcom nie chce się wysilać, lub są bardziej skryci? Po drugie: tradycje polskie są im 

bliskie, znają je dzięki rodzicom, którzy kontynuują zwyczaje wyniesione ze swych rodzinnych domów. Po trzecie i najważniejsze: 

wbrew pozorom dla naszych dzieci najważniejsza jest rodzina, kontakt z bliskimi, wspólnie spędzone chwile. Doceniają czas, 

który spędzają wspólnie w rodzinnym domu, chociaż jeszcze młodzi wiedzą, że rodzina jest najcenniejszym dobrem świata. Pre-

zenty od Mikołaja wymieniają na samym końcu. To nie rzeczy materialnych pragną nasze dzieci, chcą miłości, uwagi, czasu, 

zrozumienia, chwil beztroskiego śmiechu, zabawy w szczęśliwym, spokojnym domu …i tego wszystkiego nam na te szczególne 

święta, a także cały nowy rok życzę… 

                                                                                                                                                 Autor: Aneta Grzywacz 
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 Nicolas Wolnicki Kl. 8 
W moim domu mamy kilka tradycji związanych ze Świętami Bo-

żego Narodzenia. Zawsze spędzamy je z rodziną. W wigilię nigdy 

nie jemy mięsa. Zanim usiądziemy do kolacji wigilijnej dzielimy 

się opłatkiem. Na stole mamy 12 potraw: barszcz, pierogi, karp, 

śledzie. Pod obrusem jest sianko, a na stole jeden talerz więcej 

na wypadek gdyby ktoś głodny zapukał do naszych drzwi. W 

domu pachnie pieczonymi ciastami i suszonymi owocami. Mimo 

zabiegania i wielu rzeczy do przygotowania, każdy stara się być 

miły i nie złościć się na nikogo, bo tak jak wygląda dzień wigilijny 

będzie wyglądał cały przyszły rok. Po kolacji idziemy do kościoła 

na pasterkę. Odeszliśmy od polskiej tradycji ubierania domu i 

choinki w Wigilie, ponieważ w Ameryce robi się to tuz po Świę-

tach Dziękczynienia. Nasza choinka jest jednak typowo polska, 

bo wieszamy na niej suszone owoce i różne cukierki.  

Julia Lukasik Kl. 8 
Święta Bożego Narodzenia w moim domu są wyjątkowe. Zwy-

kle na wigilie przyjeżdża do nas rodzina, dlatego zawsze po-

magam w przygotowaniach. Mama od rana szykuje 12 po-

traw, tata robi ostatnie zakupy, a my z bratem ubieramy cho-

inkę i nakrywamy do stołu. Atmosfera w domu jest bardzo 

świąteczna. Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka modlimy się i 

dzielimy opłatkiem. Zasiadamy do kolacji i chociaż trochę pró-

bujemy każdej potrawy. Słuchamy i śpiewamy wspólnie kolę-

dy. Później następuje rozdanie prezentów. Święta to ważny 

dla nas czas gdyż możemy je spędzić z rodziną.  

 

Bardzo dziękujemy ks. Arkadiuszowi Biernatowi z Diecezji Radomskiej za naukę rekolek-

cyjną 11 grudnia. Pełna uczniów sala gimnastyczna wyciszyła się zupełnie, kiedy ks. Arek 

przemawiał do dzieci i młodzieży. Jak budować codziennie drogę prowadząca do nieba, jak 

słuchać rodziców, jak być lepszym każdego dnia ...– Ciekawymi opowiadaniami, rozmową, 

modlitwą i piosenką przypomniał jak wzrastać w wierze oraz o tym, co najważniejsze pod-

czas Świąt Bożego Narodzenia – czyli o Narodzinach Pana Jezusa. Wspólna modlitwa oraz 

fragment biblijny o narodzeniu Małego Dzieciątka wprowadziły nas do dalszej części nasze-

go świątecznego przeżywania – jasełek i wigilii.  
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Czy ktoś mógłby wyobrazić sobie czas, kiedy nie było Świąt Bożego Narodzenia, choinki, szopki czy ko-

lęd? Pewnie nie wszyscy wiedzą, że narodziny Chrystusa świętujemy dopiero od 354 roku naszej ery. Na-

tomiast w 1223 roku św. Franciszek z Asyżu zaaranżował pierwsze przedstawienie bożonarodzeniowe. 

Nazwa jasełek wywodzi się od staropolskiego słowa jasło, które oznacza żłób. Zwyczaj jasełek przywę-

drował z Włoch do Polski w XVI wieku. 

W naszej szkole, jak co roku, mali aktorzy wczuwali się w akcję inscenizacji jasełkowej. Trzy klasy – III a 

pod kierunkiem p. Anny Muras, III b pod czujnym okiem p. Anny Proniewskiej i IV a z wychowawczynią  

p. Joanną Wysokińską miały do wykonania ważne zadanie – przecież wszyscy w szkole czekają na przed-

stawienie bożonarodzeniowe, nie mogliśmy ich zawieść. Dowiedzieliśmy się, że to ulubiona przez dzieci 

akademia, nastrój świąteczny udziela się już wszystkim, pachnie barszcz i pierogi, których za chwilę mie-

liśmy skosztować. 

Przedstawienie rozpoczęliśmy od sceny poszukiwania przez Świętą Rodzinę noclegu, pokazaliśmy przyj-

ście na świat Dzieciątka w stajence i towarzyszące mu cuda, czułość i macierzyńską miłość Najświętszej 

Rodzicielki, pokłon pasterzy, uwielbienie i współczucie zwierząt dla nowo narodzonego Mesjasza a tak-

że przybycie Trzech Mędrców. 

Obok przedstawienia ewangelicznych scen związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa, ważne było dla 

nas ukazanie uczuć naszych małych aktorów względem Dzieciątka – ich urok, szczerość i spontaniczność 

zapamiętamy na długo! 

Jasełka akcentują zwycięstwo Prawdy i Miłości nad zakłamaniem i nienawiścią. Boża sprawiedliwość 

przez Chrystusa niesie światu wyzwolenie. Mesjasz przyszedł na świat dla całej ludzkości! Mamy nadzie-

ję, że przesłanie naszego przedstawienia dotrze do wszystkich. 

Zapraszamy do obejrzenia jasełek podczas mszy, w niedzielę 18 grudnia o godzinie 9.30 w kościele       

św. Macieja na Ridgewood.  

Specjalne podziękowania kierujemy do p. Małgorzaty Majcher i p. Barbary Tutki za pomoc w przygoto-

waniu dekoracji. Hubert Szpin i Maciej Majda – to uczniowie klasy 11, którzy pomogli nam za kulisami – 

Wam również bardzo dziękujemy! 

                                                                                                                                              Joanna Wysokińska 

Powitanie nowego proboszcza  

parafii St. Matthias 
W sobotę 19 listopada odbyła się msza święta instalująca nowego proboszcza 

Ks. Biskupa Neila Tiedermann. Mszy przewodniczył ks. Biskup Nicholas Di-

Marzio.  

Życzymy Księdzu Biskupowi wiele zdrowia i błogosławieństwa bożego w 

przewodzeniu Parafią St. Matthias.    

Ks. Biskup Neil T. przekazał uczniom, nauczycielom i rodzicom serdeczne 

podziękowanie za uczestniczenie we Mszy oraz Jego powitanie.    
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ZAPROSZENIE 

Drodzy Rodzice i Uczniowie! 

Ksiądz Dariusz zaproponował, aby od początku nowego roku szkolnego 2016/2017 ostatnia msza w każ-

dym miesiącu była specjalną mszą dla dzieci. Uczniowie z naszej szkoły zostali poproszeni o przygotowanie 

pierwszego i drugiego czytania oraz modlitwy wiernych. W tym miesiącu - msza dziecięca wyjątkowo od-

będzie się w 3 niedzielę miesiąca, 18 grudnia.  

Doświadczenie przygotowania już trzeciej takiej mszy pokazuje dwie rzeczy, po pierwsze - jak trudno jest 

znaleźć, co miesiąc nowe, odpowiednie osoby do czytań. Po drugie, że niektóre dzieci są odważne i chętne 

do służenia zawsze, gdy się je o to poprosi. W tym miejscu chciałabym podziękować dziewczynkom z klasy 

6, na które zawsze w takiej sytuacji mogę liczyć! 

W związku z tym, chciałabym prosić o zgłoszenie stałych lektorów.  

Potrzebujemy odważnych, dobrze czytających po polsku uczniów, którzy wraz z rodzicami uczestniczą w 

polskiej mszy o 9.30 w kościele św. Macieja na Ridgewood. Bardzo serdecznie zapraszamy! 

Osoby chętne proszone są o jak najszybsze zgłoszenie się do swoich wychowawców. 

Dziękuję i czekam na Was!  

                                                                                                                                                       Joanna Wysokińska   

SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIENIA 
Podczas dorocznej świątecznej uroczystości opłatkowej Centrali Polskich 

Szkół Dokształcających, która odbyła się w siedzibie Konsulatu RP w No-

wym Jorku, w niedzielę 11 grudnia 2016, ma swoje szczególne miejsce cere-

monia przyznania medali za wyróżniającą się działalność na rzecz oświaty. 

Odznaczenie Komisji Edukacji Narodowej jest corocznie przyznawane naj-

bardziej zasłużonym pedagogom, rodzicom, działaczom oświatowym. 

Wręczenia medalu dokonał Pan Minister Adam Kwiatkowski. Wśród 24 

osób nagrodzonych, były trzy osoby, które poprzez wiele ostatnich lat przy-

czyniały się do rozwoju naszej szkoły im. Św. Jadwigi Królowej.  

Panie: Bożena Pukowiec– nauczycielka z wieloletnim stażem z Polski, która 

swoim talentem pomogła rozwinąć nasze liceum; Bogusława Osuchowska i 

Ewa Wolińska – rodzice- pełniąc funkcje najpierw członkiń, następnie prze-

wodniczących, aktywnie udzielały się w Komitecie Rodzicielskim przez kil-

kanaście lat.   

Serdecznie gratulujemy oraz przekazujemy paniom  

nasze szczególne podziękowanie i wdzięczność. 
                                                                              Małgorzata Starzec 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach: Pani Bogusława Osuchowski i Ewa Wo-

lińska.  


