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1. Cicha noc, święta noc 

Pokój niesie ludziom 

wszem, 

A u żłóbka Matka święta 

Czuwa sama, uśmiechnięta, 

Nad Dzieciątka snem, 

Nad Dzieciątka snem. 
 

2. Cicha noc, święta noc... 

Pastuszkowie od swych 

trzód 

Biegną wielce zadziwieni, 

Za anielskim głosem pieni, 

Gdzie się spełnił cud, 

Gdzie się spełnił cud. 
 

3. Cicha noc, święta noc... 

Narodzony Boży Syn, 

Pan wielkiego majestatu, 

Niesie dziś całemu światu 

Odkupienie win, 

Odkupienie win.  
 

4. Cicha noc, święta noc, 

Jakiż w tobie dzisiaj cud, 

W Betlejem Dziecina świę-

ta 

Wznosi w górę swe rączęta 

Błogosławi lud, 

Błogosławi lud.  

Święty Mikołaj istnieje?! 

Każdy o tym pamięta, że nadchodzą Święta. Trze-

ba szybko kupić śledzia, zaprosić wujaszka Fre-

dzia, kupić mak, warzywa, szynkę, baleronu 

odrobinkę, bigos smaczny ugotować, indyka na-

faszerować, po opłatek biec do księdza, uprać ob-

rus, zetrzeć kurze, odświeżyć suszone róże, upiec 

ciasto z bakaliami, wysłać karty z życzeniami, po 

choinkę szybko biec, nie zapomnieć kupić świec, no bo nastrój też 

jest ważny.                                                                                                   

Gdy już człowiek jest poważny, lubi nastrój i muzykę, więc szyb-

ciutko, proszę pani, do sklepiku z kolędami, kupić te, co Santor 

śpiewa, uwielbia je ciocia Ewa. Nie zapomnieć zrobić kutię i zapro-

sić babcię Lucię, no bo babcia pamiętliwa, niewybrednych słów 

używa, rozgniewana jest gotowa jeszcze święta nam zmarnować, 

więc niech przyjdzie, siądzie z nami, z synem, swymi wnuczętami, 

uśmiechnie się nawet może, herbatę zrobić pomoże. W Mikołaja się 

zabawi, prezenty pod stół postawi. Miło może być!                                                                         

A gdy pierwsza gwiazdka zaświeci na niebie, usiądą wszyscy wy-

godnie, wspomnienia, łzy radości, że razem, że miło, że zgodnie. 

Spoglądać będę na drzwi, czy wędrowiec nie idzie z daleka; tu, ob-

ok  Franusia żony miejsce na niego czeka. A potem będą prezenty, 

liczenie po cichu, za ile – czy droższy mój, czy tamten, tak trochę 

jak na filmie. Bo życie, mili Państwo, to taka wielka scena, a na tej 

wielkiej scenie ważna jest mała cena.                                                                                        

A gdy się już goście rozejdą i zostaniemy sami, zaczniemy liczyć 

kasę, czyli to, co wydaliśmy. I tu się bardzo zdziwimy, patrząc na 

odcinek emerytury czy renty. Wydaliśmy więcej niż mieliśmy.                                                                  

Czy to zasługa Świętego Mikołaja?        Antonina Marcinkiewicz  

Samorząd  Rembertowskiej Akademii Seniora                                
i Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia                            

życzy wszystkim Seniorom  i Słuchaczom                 

dużo zdrowia, radości  i wiary w ludzi. 



Samorząd Rembertowskiej Akademii Seniora zaprasza 

wszystkich Rembertowskich seniorów na wspólne spędzanie 

czasu – nie nudźmy się w domu.  

W każdy poniedziałek rembertowscy seniorzy spotykają się o 

godzinie 15.30 w Urzędzie dzielnicy gdzie organizujemy wy-

kłady w  tematyce przyjaznej dla seniorów. Organizujemy 

wycieczki zarówno w okolicach Warszawy jak i wyjazdowe. 

Spotykamy się w klubie.  

Szczegółowe informacje dotyczące działań RAS-u znajdą 

państwo na stronach internetowych:  

www.ras.edu.pl, www.rembertow.waw.pl  

SEKRETARIAT  RAS - Ośrodek Pomocy Społecz-

nej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy ul. Pluto-

nowych 10, pokój nr 16 - Pani Paulina Chojecka                                         

poniedziałek   8.00 – 15.00                                    

wtorek – czwartek  8.00 – 16.00                                             

piątek    8.00 – 14.00                                          

tel. 22 611 93 80 wew. 12;  tel. kom. 531 889 220                    

e-mail: ras51@wp.pl 
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Mały, ale BÓG 
Kiedy św. Franciszek urządził pierwszą żywą szopkę i za-

prosił okoliczny lud na niezwykłą pasterkę o północy, jeden 

z uczestników widział żywe Dzieciątko, które Franciszek 

obudził z głębokiego snu. "Nie ma żadnej przesady w tym 

widzeniu, bo Dziecię Jezus w wielu sercach było zapomnia-

ne, lecz przez swego sługę Franciszka, dzięki pomocy łaski, 

zmartwychwstało i powierzone zostało troskliwej pamięci".  

Nowa Rada RAS 

Samorząd Rembertowskiej Akademii Seniora uprzejmie informuje że w dniu 24 

października 2016 r.  Walne Zebranie Wyborcze Słuchaczy Rembertowskiej Aka-

demii Seniora powołało nową Radę RAS.                                                                           
Skład Rady przedstawia się następująco: 

Samorząd: Przewodnicząca Danuta Zawadzka, Jadwiga Jeziorska, Longinus Kawka  

Komisja Programowa: Apolinary Prokop, Stefania Kazała, Mirona Drewnowa  

Komisja Finansowa: Elżbieta Szydłowska, Krystyna Lipińska, Mar ianna Wieczorek.  

mailto:ras51@wp.pl

