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Rok XIX Numer 6 (99) 

Grudzień 2020 rok 

  Witamy w nowym wydaniu naszej gazetki 

szkolnej BUDOWLANIEC. To już jej 99 numer. Z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy 

wszystkim, aby ten piękny czas był spędzony wśród bli-

skich, przepełniony miłością i radością. Niech odejdą 

wszelkie smutki i zmartwienia. Cieszmy się pięknymi 

chwilami w świątecznej atmosferze, niech każdy z nas 

odnajdzie w sobie dziecięcą radość.  

Życzy redakcja gazetki :)  

 Strona 2 - Boże Narodzenie 

 Strona 3 - Sylwester 

 Strona 4 - Przepis na udany   

Nowy Rok 



STRONA  2 

 Zbliżają się święta Bożego Narodzenia 
trzeba zrobić dużo rzeczy. Między innymi 
ustroić choinkę. Robimy to, zazwyczaj tuż przed wigilią. 
Kupujemy świeżą choinkę (chyba, że ktoś ma sztuczną), 
i ubieramy w bombki, łańcuchy i czasami anielskie włosy. 
 To wesoło ubrane drzewo sprawia, że w domu jest mi-
lej i odświętniej. Wprowadza świąteczną atmosferę. 
 Prawdopodobnie zwyczaj ten wywodzi się od adwento-
wego obyczaju wstawiania ozdobnego drzewka, zwanego 

rajem, w przedsionkach kościołów. Miało ono 
symbolizować rajskie drzewo Życia, z którego 
według legendy został wykonany Krzyż Chry-
stusa. Jeśli gospodarz danego domu rozpoczy-
nał dzień wigilijny wyprawą do lasu po choin-
kę przynosiła mu ona szczęście i powodzenie. 

 
 ,,Last Christmas’’ Wham! 
 ,,All I Want For Christmas Is You’’ Mariah Carey 
 ,,Holly Jolly Christmas’’ Michael Buble 
 ,,Driving Home For Christmas’’ Chris Rea 
 ,,Let It Snow’’ Dean Martin 
 ,,Jingle Bell Rock’’ Bobby Helms 
 ,,Santa Tell Me’’ Ariana Grande  



STRONA  3 

 Potocznie się mówi „jaki sylwester taki cały 
rok”. Z tą wyjątkową nocą związane jest wiele 
przesądów i zwyczajów. Może więc warto się z 
nimi zapoznać, by następny rok upłynął nam 
pod dobrą gwiazdą. Wszelkie długi i pożyczki 
najlepiej uregulować jeszcze przed sylwestrem, 

żeby nie wchodzić w nowy rok z długami i nie cierpieć na 
brak pieniędzy. 
 W ten dzień zdecydowanie nie wolno sprzątać, bo 
"wymiata się" szczęście (więc lepiej załatwmy to wcześniej). 
Gospodynie dawniej dbały, aby spiżarnia nie straszyła pust-
kami; to odganiało biedę w następnym roku. Podobno pierw-
sze męskie imię, które panna usłyszy po północy, będzie 
imieniem jej małżonka. Jest też kilka przysłów związanych 
z nowym rokiem:  

 "Na święty Sylwester mroźno, zapowiedź na zimę groź-

ną”, 

 „W noc sylwestrową łagodnie, będzie kil-

ka dni pogodnie”  

 "Dzień sylwestrowy pokaże czas lipcowy".  

 Dzień poprzedzający Nowy Rok czyli 
31 grudnia, kiedy to świętuje się koniec 
starego roku i początek nowego, stanowi 
czas hucznych zabaw i bali, toastów, 
sztucznych ogni, petard lub pokazów laserowych.  



Redakcja 99 numeru gazetki: 
 

Zofia Bylok, Oliwia Duraj i Dominika Wiśniewska—

redaktorki naczelne 

      Piotr Chraniuk – skład, opieka i koordynowanie wydania gazetki. 

Radosława Baściuk – korekta gazetki. STRONA 4 

 Niech w Nowym Roku świat 
będzie dla Was pełen ciepła, 
radości i przyjaciół, a w Wa-

szym domu nigdy nie zabrak-
nie miłości i zrozumienia. 

Redakcja 

 Wziąć dwanaście miesięcy, obmyć je do 
czysta z goryczy, chciwości, złości i lęku. Po-
dzielić każdy miesiąc na 30, albo 31 części tak, 
żeby zapasu starczyło akuratnie na rok. Każdy 
dzionek przyrządza się oddzielnie, biorąc po jed-
nej części pracy i dwie części wesołości i humo-
ru. Dodać należy do tego trzy kopiaste łyżki op-
tymizmu, łyżeczkę tolerancji, ziarenko ironii 
i szczyptę taktu. Następnie masę tę polewa się 
obficie miłością. Gotowe danie ozdobić bukieci-
kami drobnych uprzejmości i podawać je co-
dziennie z pogodą ducha oraz porządną filiżanką 
ożywczej herbaty.  


