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ROK SZKOLNY 2022/23Szkoła Języka i Kultury Polskiej 
im. św. Stanisława Kostki w Garfield, NJ

MAGICZNE BOŻE NARODZENIE 
Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, który najlepiej 
i najprzyjemniej spędza się w gronie najbliższej rodziny 
i oddanych przyjaciół. Towarzyszyć mu zawsze powinna ciepła, serdeczna atmosfera. 
Na całym świecie 24 grudnia ludzie zasiadają do wigilijnego stołu, składają sobie 
życzenia, cieszą się chwilą odpoczynku i magicznym nastrojem, czasami śpiewają 
wspólnie kolędy. 
Dzieci oczywiście wypatrują sań Świętego Mikołaja i prezentów, które będą mogły 
rozpakować po wigilijnej wieczerzy. 
Boże Narodzenie obfituje również w tradycje i zwyczaje, które przekazujemy naszym 
dzieciom, uczymy je , jak cieszyć się nawet z najmniejszych rzeczy. Dla nas, polskich 
emigrantów ,Boże Narodzenie jest szczególnie ważne, bo i nasze polskie zwyczaje 
są piękne. Do portfela wkładamy łuskę karpia, pod obrus na stole odrobinę sianka, 
wypatrujemy na niebie pierwszej gwiazdki, aby wraz z jej pojawieniem się zasiąść 

wspólnie do wigilijnej wieczerzy, łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, zakopujemy głęboko spory 
i waśnie, aby z czystym sercem udać się wieczorem o godzinie 12 na mszę zwaną Pasterką.  Kultywujemy również 
zwyczaj 12 dań wigilijnych, a z ryb najczęściej spożywamy karpia. Często też dopiero w wigilię ubieramy choinkę, 
aby dom przez okres Świąt Bożego Narodzenia pachniał igliwiem.

A CO U NAS?
Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Św. Stanisława Kostki w Garfield ma 
już za sobą od paru lat jubileusz 25 lecia istnienia. Powoli zbliżamy się do 
zaszczytnego 30 lecia. Jesteśmy więc szkołą z ogromnym dorobkiem dydakty-
cznym, nasze mury opuściło już wiele pokoleń dzieci i młodzieży, gdyż do tej 
pory kształcimy w zakresie szkoły podstawowej i liceum. Możemy pochwalić 
się doświadczoną, pełniącą tę funkcję przez wiele lat Dyrekcją, dbającą 
o potrzeby i szkoły, i uczących się w niej dzieci, a także  wykształconą  kadrą 
pedagogiczną, ciągle doskonalącą się i podnoszącą swoje kwalifikacje 
zawodowe. 
W szkole dzieci i młodziež uczą się nie tylko języka polskiego, ale również 
poznają polską kulturę, historię, geografię, polskie tradycje i obyczaje. 
Przed Świętami Bożego Narodzenia każda klasa wspólnie z wychowawcami 
i rodzicami przygotowuje świąteczny kiermasz. Można wtedy kupić polskie 
potrawy, kartki świąteczne, ozdoby choinkowe i w ten oto sposób wesprzeć 
finansowo szkołę, która istnieje również dzięki hojności rodziców i sponsorów. 
Dzieci przygotowują dla rodziców program artystyczny, JASEŁKA,  odświeżają 
może już trochę zapomniane polskie obyczaje. 
Szkoła dba i o potrzeby rodziców. Każdego roku przygotowuje dla nich 
Zabawę Karnawałową. Każda rodzina zobowiązana jest do wykupienia
 jednego biletu, w kwocie 120 dolarów. 
Oczywiście wszystkich chętnych rodziców i ich przyjaciół , zapraszamy 
do udziału we wspólnej zabawie.

ŻYCZENIA
Dyrekcja , Grono Pedagogiczne 

Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. St. Kostki 
w Garfield wszystkim swoim obecnym

i byłym uczniom, ich rodzicom, osobom 
zaprzyjaźnionym ze Szkołą i wspierającym różne 

jej przedsięwzięcia, życzy zdrowych, dobrych, 
spędzonych w miłej i serdecznej atmosferze, 

w nastroju radości 
i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech magiczna siła wigilijnego wieczoru przyniesie 
spokój, szczęście i radość, 

a Nowy 2023 rok obdaruje pomyślnością 
i spełni wszystkie osobiste plany i marzenia!


