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Weronika Kutrzyk, kl. 6e, Oliwia Pińkowska, kl. 6d 
 

 Święty Wschodu 
i Zachodu 

    Przez wiele lat św. Mikołaj należał do 
najbardziej znanych i czczonych świętych. Jest 
otaczany wielką czcią przez wiernych zarówno 
Kościoła katolickiego, jaki prawosławnego. To 
przy jego grobie odbył się w 1098 r. zwołany 
przez papieża Urbana II synod, na którym szukano 
dróg zniesienia podziałów w chrześcijaństwie. Do 

dziś Mikołaj jest ukochanym świętym 
dzieci, kojarzonym  
z wymarzonymi prezentami pod 
choinką. Jego wspomnienie przypada 
według kalendarza gregoriańskiego            
6 grudnia, natomiast według kalendarza 
juliańskiego - 19 grudnia. Imię Mikołaj 
oznacza “zwycięzca ludu”. Ma ono wiele 
odmian: Nikolas, Niklas, Nicolo, Klaus, 
Mikulasz, Miklos, Nichol, Noel Baba, 
a dzień 6 grudnia – “Natalis S. Nicolai”: 
Nicolai hiemals, Niclastag, Nielsdag, 
Clawsdach. 

    Mikołaj urodził się prawdopodobnie ok. 270 r. w Licji w miejscowości Patras 
jako jedyne dziecko zamożnego małżeństwa chrześ-cijańskiego. Od młodości 
wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale był też bardzo wrażliwy na ludzkie 
nieszczęścia. Po śmierci rodziców dzielił się chętnie swoim majątkiem 
z biednymi. Gdy dowiedział się, że trzy córki ubogiego mieszkańca miasta 
nie mogą wyjść za mąż, gdyż ich ojca nie stać na posag, podrzucił im ukradkiem 
większą sumę pieniędzy. Wybrany biskupem Myry (Demre w dzisiejszej Turcji), 
Mikołaj podbił serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale i troską 
o potrzeby materialne wiernych. Zmarł, jak mówi tradycja, 6 grudnia między 
rokiem 345 i 352 w wieku prawie 70 lat. Podobno w chwili jego śmierci ukazały 
się anioły i rozbrzmiały chóry anielskie. Relikwie z portowego miasta Myra 
przywieźli 9 maja w 1087 r. do włoskiego Bari tamtejsi marynarze, chroniąc je 
przed muzułmanami. Pamiątkę tego dnia odnotowano także w kalendarzach 
jako wspomnienie świętego. Wkrótce św. Mikołaj stał się patronem tego 
miasta, największego nad Adriatykiem.  
 
 



Święta Bożego Narodzenia                             
w różnych krajach świata 

Australia: 

W Australii Święta Bożego Narodzenia 
przypadają w czasie letnich wakacji, więc 
wiele imprez gwiazdkowych odbywa się na 
świeżym powietrzu. Australijczycy bardzo 
lubią się spotykać w mieście na wspólnym 
kolędowaniu przy świecach, które nazywają 
„Carols by Candlelight". Z powodu wysokich 
temperatur nikt nie spędza wielu godzin 
w kuchni. To dobry czas na relaks, np. surfing, jazdę na rowerze, żeglowanie 
i grillowanie ze znajomymi i rodziną.  

Chiny: 

Święta w Chinach określa się mianem 
"Shengdan Jie", czyli "Święta Czcigodnych 
Urodzin". Obchodzi je niewielka liczba 
chrześcijan, dlatego nie są to dni wolne od 
pracy. Tradycja bożonarodzeniowa jest 
jednak obecna, choć bardziej komercyjnie. 
Chińczycy przyozdabiają swoje domy, 
ubierają choinki, robią kolorowe łańcuchy  
z papieru i wręczają drogie prezenty. Dzieci 
wierzą w Shengdan Laoren, czyli lokalnego św. Mikołaja. W Wigilię rodziny 
spotykają się w restauracjach,  
a potem idą bawić się w klubach lub przy karaoke.  

Etiopia:  
Tradycje święta w Etiopii obchodzone są 
według starożytnego kalendarza juliańskiego, 
dlatego święto Bożego Narodzenia przypada na  
7 stycznia. Święto nazywa się "Genna" lub "Lidet". 
Uroczystości odbywają się w cerkwi, do której 
Etiopczycy przychodzą ubrani na biało. Tradycyjną 
potrawą jest pikantny gulasz mięsny podawany 
razem z lokalnym pieczywem  
o nazwie "indżera" oraz z miodowym napojem 
alkoholowym.                                                                



 

Meksyk: 

Pierwszym zwiastunem 
zbliżającego się Bożego 
Narodzenia jest 
niezwykle ważne dla 
Meksykanów święto - 
dzień Matki Boskiej  
z Guadalupe, 
przypadający na  
12 grudnia. Rodziny 
wybierają się wtedy na 
zakupy po prezenty  
i ozdoby świąteczne. 
Popularne są wówczas "puestos", czyli stragany z jedzeniem. Ludzie dekorują 
swoje domy i robią małe lampiony z brązowych papierowych torebek, do 
których wstawiają świeczki. Ustawiają je na ulicach, dachach, ogrodzeniach  
i w oknach.  

 

Hiszpania : 

Tradycje świąteczne w 
Hiszpanii rozpoczynają 
się 8 grudnia wraz ze 
świętem Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. W Sewilli  
z tej okazji odbywa się 
ceremonia tańca "Baile 
de los Seises". Ludzie 
tańczą też na ulicach 
w rytm tamburynów, 
grzechotek  
i kastanietów. Domy 
i ulice przyozdabiane są 
kolorowymi światełkami. 
Budowane są także "belen" - czyli szopki bożonarodzeniowe.   
                                                                                                                Maja Lesisz kl.6e 

  



Weronika Cybulska, kl. 6d 

 

Jakie potrawy wigilijne powinny 
znaleźć się na świątecznym stole?                        
Potraw wigilijnych powinno być 12  

i wszystkie muszą być postne.  Są cztery zasady przygotowania 
potraw wigilijnych. Musi być coś z sadu, coś z wody, coś z pola i coś  
z lasu. Jakie potrawy wigilijne powinny znaleźć się na świątecznym 

stole? Poniżej prezentujemy przykładową listę dań wigilijnych: 
• karp smażony lub karp w galarecie 
• barszcz z uszkami (wymiennie żurek, zupa grzybowa, 

zupa owocowa, zupa rybna) 
• kapusta z grochem 
• pierogi z kapustą i grzybami 
• fasola z suszonymi śliwkami 
• paszteciki z grzybami 
• kasza z suszonymi grzybami 
• kotleciki z ryżu z sosem grzybowym 
• makowiec 
• kutia 
• kulebiak z kapustą i grzybami 
• sernik 

         BARSZCZ CZERWONY Z USZKAMI  
Składniki: buraki, wywar z włoszczyzny, skórka z chleba, 
czosnek, ziele angielskie, grzyby suszone na farsz, ciasto 
odrobinę lżejsze niż na pierogi, sól, pieprz, cebula, masło. 

 

 

 

 

Potrawy wigilijne 

 



    W związku ze zbliżającymi się Świętami, nasz zespół 
redakcyjny postanowił porozmawiać na temat tradycji 
bożonarodzeniowych z panią DYREKTOR MONIKĄ RADZIWON...  

Redaktor:  Gdzie Pani spędza święta Bożego Narodzenia? 

Pani dyrektor:  Święta spędzam w  domu z najbliższą rodziną . 

Redaktor:  Jakie potrawy zawsze goszczą na Pani stole wigilijnym? 

Pani dyrektor:  Tradycyjne (ryba, barszcz z uszkami…) 

Redaktor: Kto przygotowuje te potrawy? 

Pani dyrektor:  Wspólnie przygotowujemy posiłki. 

Redaktor:  Jaka jest według Pani ulubiona potrawa? 

Pani dyrektor:  Barszcz z uszkami, a w szczególności uszka 
w nim 

Redaktor:  Czy w Pani rodzinie istnieje tradycja wypatrywania        
pierwszej gwiazdki? 

Pani dyrektor:  Gdy byłam mała, wypatrywaliśmy pierwszej gwiazdki. 

Redaktor:  Na jakiej zasadzie w Pani rodzinie rozdawane są prezenty 
świąteczne? 

Pani dyrektor:  Prezenty jakimś tajemniczym sposobem 
znajdujemy pod choinką, a później jedna z osób wręcza 
prezenty. 

Redaktor:  Kiedy w Pani rodzinie ubiera się choinkę? 

Pani dyrektor:  Choinkę ubieramy w Wigilię. 

Redaktor:  Którą kolędę lubi Pani najbardziej? 

Pani dyrektor:  Chyba „Przybieżeli do Betlejem”. 

Redaktor:  Dziękuję za rozmowę. Czy chciałaby Pani coś jeszcze dodać? 

Pani dyrektor:  Tak. Życzę wszystkim Wesołych Świąt i dużo prezentów                               

Rozmawiała Aleksandra Wójcik, kl. 6e 



Świąteczne      
pierniki  
Szukasz przepisu na pierniczki świąteczne - trafiłeś 
najlepiej! Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, 
pierniki powinny być przygotowane wcześniej niż 
kilka dni przed świętami. To już więc ostatni 
dzwonek - przygotowaliśmy sprawdzony przepis 
na pyszne pierniki. Zobacz, jakie składniki są Ci potrzebne i ile czasu potrzebujesz na 
przygotowanie świątecznego przysmaku. 

SKŁADNIKI NA PIERNIKI /    
około 30 sztuk 

• 2 szklanki mąki pszennej 
• 2 łyżki miodu 
• 3/4 szklanki cukru 
• 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 
• 10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej          
• 1 łyżka masła 
• 1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do 

posmarowania) 
• około 1/3 szklanki ciepłego mleka 

PRZYGOTOWANIE PIERNIKÓW 

1. Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). 
2. Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 
3. Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie średnio twarde 
i gęste, przypominające ciasto kruche (możemy nie wykorzystać całego mleka). Dokładnie 
wyrabiać ręką, aż będzie gładkie, przez około 10 minut. 
4. Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości max. 1/2 cm. 
5. Foremkami wykrajać pierniczki. Smarować roztrzepanym jajkiem i układać na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około 2 cm od siebie. 

*Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół przez ok. 10 - 15 minut, w zależności 
od grubości) 

 
 

Oliwia Pińkowska, kl. 6d, Weronika Kutrzyk, kl.6e 



 

Jak wykonać stroik 

świąteczny? 
 

    Świąteczny stół nabiera wyjątkowego 
charakteru, gdy obok pięknej zastawy udekorujemy 
go bożonarodzeniowymi ozdobami. Znakomitym 
pomysłem na dekorację świątecznego stołu jest 
stroik ułożony w jego centralnym punkcie. W zależności od wielkości stołu 
bożonarodzeniowy stroik może mieć różne rozmiary. Jeśli nasz stół jest mały, 
wystarczy do dekoracji użyć kilku krótko przyciętych gałązek iglaków. Gdy 
natomiast mamy duży stół - kompozycja może być znacznie większa.  

      Potrzebne materiały: 

• kilka ściętych gałązek jodły (można też 

użyć gałązek świerku lub sosny) 

• grono owoców jarzębiny (zamiast 

jarzębiny mogą być owoce głogu lub 

dzikiej róży) 

• gałązka jemioły z owocami 

• kilka liści ostrokrzewu i bluszczu 

• kilka szyszek (sosny, jodły, świerku lub modrzewia) 

• drut florystyczny 
   

     Sposób przygotowania: 

   Przycięte iglaste gałązki układamy promieniście i związujemy drucikiem. Do tak 
przygotowanej podstawy mocujemy pozostałe elementy dekoracji, rozmieszczając je 
równomiernie i przytwierdzając drucikiem bądź przyklejając klejem (najlepiej użyć 
specjalnego pistoletu do kleju termicznego - do kupienia w hurtowniach 
florystycznych).                                                                                                                   
                                                                                                               Maja Lesisz, kl.6e 

https://www.wymarzonyogrod.pl/rok-w-ogrodzie/zima-w-ogrodzie/jemiola-symbol-bozego-narodzenia,10_2815.html


 

Święta w nas...  

 

 Niebo dziś pełne gwiazd 
I znowu blisko tak świąteczny czas 
Każdy dzieckiem staje się 
Jak w białym śnie 
Wszyscy razem są 
Kolejny rok płonie życzeń moc 

Każdy tęskni za tym dniem 
Gdy znowu tyle serc połączy się 
I niech ożyje w nas 
Świąteczny blask 
Kiedy pada śnieg 
Z aniołami w tle kolędową chcesz 

Święta w nas 
Ty i ja 
Święta w nas 

Niebo już pełne gwiazd 
Lecz tylko jedna z nich dziś spełni sny 
Znowu opanował świat zimowy czas 
Tam gdzie ciepły dom 
Na nas czeka ktoś 
To miłości noc 

Święta w nas 
Ty i ja 
Święta w nas 

Tak szybko mija każdy dzień 
Wiec zwolnij bieg, zatrzymaj się 
Niech cicha noc otuli cię 
Właśnie tobie dziś podarować chcę ten anioła śpiew 

Święta w nas 
 
Święta w nas, Ty i ja! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Wójcik, kl. 6e 



HUMOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opieka nad zespołem redakcyjnym,     
 wybór tekstów i korekta: 
Joanna Połaszewska-Kuźnik, 
Karolina Golanowska 
 
 
Skład zespołu redakcyjnego:  
Aleksandra Wójcik, Piotr Kowalski, Maja Lesisz, 
Weronika Kutrzyk, Oliwia Pińkowska, Weronika 
Cybulska 

 

Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym Ci coś 
podarować pod choinkę. 
- Nie trzeba, synku. Jeśli chcesz mi 
sprawić przyjemność, to popraw 
jedynkę z matematyki. 
- Za późno, kupiłem Ci już  perfumy. 

UWAGI Z DZIENNICZKÓW SZKOLNYCH:         
- W czasie wycieczki po muzeum ślizgał się 
na kapciach i podciął nogi przewodniczce. 

- Uczeń je pomarańcze na lekcji i kłóci się  
z nauczycielem, że to mandarynka. 

- Pisze wypracowanie hieroglifami. 

Spotkały się dwie blondynki, jedna 
mówi: 
- Ty, słuchaj! Wiesz, że Sylwester w tym 
roku wypada w piątek? 
- Żeby tylko nie trzynastego! 
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