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Dziękujemy wszystkim autorom. I zapraszamy wszystkich do pisania, 

komentarzy, artykułów, wierszy. Przypominamy, że elektroniczną wersję 

gazetki znajdziecie na stronie internetowej szkoły.  Od czerwca 

w bibliotece szkolnej jest segregator z poprzednimi i aktualnymi 

numerami naszej gazetki. Artykuły możecie wysyłać na adres: 

gazetkazsgh@gmail.com  

lub krysiamaz@gmail.com 

Redakcja. 
 

 

W  NUMERZE:   ŚWIĄTECZNIE.  Natalia i Paulina przypomniały świąteczne 

tradycje. 

 

W następnym numerze między innymi teksty naszych stałych autorów: 

„Mniejsze zło” Szyma  i „ Paradoks mordercy” Mike’a, reportaż z akcji „Świąteczna 

paczka”, w której brali udział uczniowie z klasy 1 k. 
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Z okazji zbliżających się świąt, opiszemy parę dobrze 

znanych nam tradycji, zwyczajów oraz  opowiemy, jak w 

Polsce obchodzi się Święta Bożego Narodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
DZIELNIE SIE OPLATKIEM 

Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem było i 

jest dzielenie sie poświęconym opłatkiem. Staropolskie opłatki 
były różnokolorowe i bardzo ozdobne. Dziś opłatki są białe i 

ozdobnie wytłaczane. 
Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego słowa "oblatum", czyli 

dar ofiarny. Dawniej człowiek składał ofiary nieznanym siłom - 

wodzie, piorunom, wiatrom, trzęsieniom ziemi, by ustrzec się od 
tego wszystkiego, co mogło mu zagrażać. Praktyka pieczenia chleba przaśnego, 

niekwaszonego, takiego, jakiego używał Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy, 
pochodziła z czasów biblijnych, od Mojżesza i zachowała się w Kościele do dziś, choć 

obecnie ten chleb ma inny wygląd, jest bielszy, cieńszy i delikatniejszy. Opłatki, jakie 
my dziś znamy (nebula - mgiełka) pierwsi zaczęli wypiekać zakonnicy z klasztoru 

benedyktyńskiego we Francji. Stamtąd zwyczaj ten rozpowszechnił się na całą 
Europę i wraz z chrześcijaństwem przybył także do Polski. Opłatek używany był 

jednak wyłącznie do Mszy św. i do konsekracji komunikantów dla wiernych. Dopiero 
od XV wieku stał się bardziej popularny, kiedy nastąpił jego masowy wypiek. Był 

przekąską do wina, środkiem do pieczętowania listów, smarowany miodem był 
przysmakiem dzieci.  

Pięknym staropolskim zwyczajem jest zapraszanie na Wigilie ludzi samotnych - tak 
aby w ten wieczór nikt nie był opuszczony i smutny 

KOLĘDA 

Nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. Nazwa kolęda 
pojawiła się dawno temu. Wywodzi się ona od słowa "calendae", 

tak, bowiem Rzymianie nazywali początek każdego miesiąca. 
Owe kalendy, szczególnie styczniowe, czyli noworoczne, 

obchodzili bardzo radośnie, bawili się, śpiewali, składali sobie 
życzenia i obdarowywali prezentami. Kościół katolicki zniósł 

stary, pogański zwyczaj obchodzenia kalend, zachowała się 
jednak tradycja śpiewania pobożnych pieśni, sławiących 

narodziny Chrystusa, odwiedzania się w domach, kupowania 
świątecznych podarunków. W ten sposób do języka naszych dziadków weszło 

łacińskie słowo "calendae", czyli kolęda.   
Z biegiem czasu kolędą zwano nie tylko pieśń na Boże Narodzenie, ale także zwyczaj 

chodzenia po domach z życzeniami świąteczno – noworocznymi, czy odwiedzanie 
przez kapłana parafian w ich domach. 



 
 

 

JASELKA 

Pierwsze jasełka urządził dawno temu, w roku 1223, wielki miłośnik Dzieciątka Jezus 

- św. Franciszek z Asyżu w skalnej grocie w Greccio. Ojcowie i bracia z Zakonu 
zwyczaj ten ponieśli na cały świat, w tym także do Polski, gdzie już pod koniec XIII 

wieku pojawiły się figury przedstawiające całą scenę Bożego Narodzenia. Nadszedł 
jednak czas, gdy ludziom znudziło się coroczne oglądanie drewnianych czy 

kamiennych figur. Pomysłowi bracia zakonni zaczęli, więc wystawiać najpierw 
ruchome figury, później zaś kukiełkowe i właśnie takie widowiska zaczęły gromadzić 

wielkie tłumy ludzi. Niestety reakcja ludzi na te przedstawienia nie była godna 
miejsca w jakim je wystawiano - kościoła i dlatego jasełka z nich usunięto. Zaczęto 

je wystawiać w różnych miejscach (większych domach, placach, ulicach). Jasełka 
zawsze rozpoczynają się sceną zbudzenia pasterzy przez aniołów. Zawsze jest też w 

nich scena na dworze okrutnego króla Heroda, jest śmierć krążąca wokół jego tronu, 
która kosą ścina mu głowę, jest niesforny diabeł namawiający go do zabicia dzieci w 

Betlejem. Jest oczywiście Święta 

Rodzina przy żłóbku małego Jezusa, są 
pasterze i Trzej Królowie przychodzący z 

darami. Nazwa - jasełka pochodzi od 
słowa "jasła", czyli żłób bydlęcy w stajni. 

Od tego "żłobu" powstał żłóbek, a od 
"jasła" - jasełka, w których głównym 

elementem jest żłóbek z małym 
Dzieciątkiem. 
 
 

CHOINKA  

Na wigilie Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina umieszcza w swoim 
mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna z najmłodszych tradycji 

wigilijnych. 
Wśród iglastych gałązek wija się łańcuchy, lekkie, słomkowe i 

bibułkowe, są pamiątka po wężu-kusicielu. Gwiazda na szczycie 
drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemska, która wiodła Trzech Króli do 

Dzieciątka Jezus. Świeczki na gałązkach to jak okruchy ognia, który 

dawniej płonął w izbie przez cala noc wigilijna, aby przychodzące na 
ten czas dusze przodków mogły sie ogrzać. Choinki ubierano także w 

piernikowe figurki ludzi i zwierząt, lukrowane kolorowo, posypane 
makiem, szczególnie okazale prezentowała sie postać Św. Mikołaja. Tak ustrojona 

choinka stała w domu do Trzech Króli. W wielu rejonach Polski zwyczaj ubierania 
choinki zadomowił sie dopiero na początku XX wieku. Obecnie dzięki technice wystrój 

choinek znacznie odbiega od dawnych prostych ozdób i palących sie świeczek. 
 
PREZENTY 

Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami początek swój 



bierze jeszcze z rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach przez Kościół został 
nazwany Gwiazdka, gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie zauważono pierwsza 

gwiazdę. Ową gwiazdę utożsamiano z Gwiazda Betlejemska. Ponieważ ta częścią 

wieczoru wigilijnego najbardziej zainteresowane były dzieci, nic zatem dziwnego, ze 
to one z niecierpliwością wypatrywały pierwszej gwiazdki na niebie 

 

ŚWIĘTY  MIKOLAJ 
 

Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni, mieszkańcy dużych 

miast i małych miasteczek. Święty Mikołaj odwiedza nas 6 grudnia lub w 

wieczór wigilijny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w 

Betlejem,  

Wesoła nowina. 

Że Panna czysta, ze Panna czysta  

Porodziła Syna. 

Chrystus sie rodzi, 

nas oswobodzi, Anieli grają,  

Króle witają, Pasterze śpiewają,  

bydlęta klękają, 

Cuda, cuda ogłaszają. 

 
 



 

Wigilia to dzień poprzedzający Boże Narodzenie i jednocześnie wyczekiwanie na narodziny Jezusa. Z tym 

dniem związane są różne ciekawe zwyczaje i bogata tradycja kultywowana przez wiele lat przez nasze 

mamy i babcie. Jedną z tradycji jest 12  potraw na wigilijnym stole. Stół powinien być dopasowany 

wielkością do liczby członków rodziny. Nie powinno na nim zabraknąć karpia, chociaż może być także 

inna ryba. W sklepach można zakupić prawdziwego karpia, ale nie każdy ma czas i umiejętności, aby 

zajmować się jego zabijaniem i patroszeniem. Znacznie lepiej kupić gotową rybę w sklepie. Karp 

występuje w wielu daniach wigilijnych i jest w zasadzie znakiem rozpoznawczy nadchodzących świąt. Nie 

może zabraknąć uszek z grzybami i barszczu. Chociaż  w wigilię od jakiegoś czasu nie obowiązuje post i 

można przyrządzać dania mięsne, to w wielu domach potrawy bezmięsne są uznawane za element tradycji i 

post jest zachowany. Na każdym stole wigilijnym zestaw potraw jest zapewne inny, ale jest kilka dań, 

które występują zawsze. Są to między innymi ryba, grzyby, barszcz i mak. We wszystkich prawie 

regionach na stole powinna znaleźć się kapusta, z której przyrządza się gołąbki lub spożywa się ją z 

grochem. Nie każdy może pozwolić sobie na przygotowanie 12 potraw ze wglądu na ich czasochłonność. 

Poza tym czasami nie jesteśmy w stanie wszystkich spróbować. Jeśli chodzi o napoje najbardziej 

popularny na Wigilię jest kompot z suszonych śliwek. Ma on specyficzny aromat, który na stałe 

towarzyszy potrawom wigilijnym. Oprócz karpia zaszczytne miejsce na naszych stołach zajmuje ulubiony 

śledzik. Wedle zwyczaju, potrawy powinno się przygotowywać bez dodatku tłuszczów zwierzęcych. 

Przykładem może być barszcz, który gotujemy bez dodatku kostki rosołowej i bulionu. Ma on bogaty 

smak i ładny kolor. Przygotowując jedzenie na wigilijny stół można oczywiście korzystać z tradycyjnych, 

sprawdzonych przepisów, ale odrobina nowoczesności i świeżości nie zaszkodzi. Obecnie Internet jest 

skarbnicą wypróbowanych i opublikowanych prze internautów przepisów. Korzystanie z takich porad 

czasami ułatwia i skraca czas pracy. 

SZOPKI BOŻONARODZENIOWE 

Szopka Bożonarodzeniowa jest bardzo wyrazistym symbolem Świąt Bożego Narodzenia oraz 

kolędniczym atrybutem. Najczęściej jest to makieta przedstawiająca szopę betlejemską. Szopki mają 

przeróżną formę, mogą być miniaturkami bardzo misternie wykonanymi lub rzeczywistej wielkości. 

Spotkać można także żywe szopki, jak ta przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie. Jej organizatorami są 

klerycy z Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Szopkę można oglądać przez trzy dni w 

Wigilię oraz Święta Bożego Narodzenia. Przy niej odbywają się a także koncerty, jasełka oraz śpiewy 

przy rozpalonym ognisku trwające nieraz do późna. To imponujące widowisko, które warto zobaczyć. Jest 

to jedna z najpiękniejszych polskich szopek, są tam żywe zwierzęta takie jak kozy, owce a nawet osiołek z 

ogrodu zoologicznego. W kościołach także powstają szopki, mogą mieć formę jaskini lub stajenki. W 

każdej z nich znajduje się mały Jezus, jego rodzice, zwierzęta, pasterze, Trzej Królowie, a także Gwiazda 

Betlejemska i anioły. Wielu kolędników , zwłaszcza dzieci wędrują po domach z małą własnoręcznie 

wykonaną szopką. 



Świąteczne Zbiórki Żywności 

 Zastawiony stół wigilijny dla większości z nas jest 

nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Jednak 

wielu nie może sobie na niego pozwolić. „Żywność jest 

podstawą życia, a dostęp do niej podstawowym prawem 

każdego człowieka”. Dlatego niezmiernie ważne jest, 

abyśmy pamiętali o ludziach potrzebujących pomocy. 

Niejednokrotnie żywność przekazana przez Banki Żywności 

jest dla nich jedyną szansą na godne spędzenie Świąt 

Bożego Narodzenia. Potrzeby są bardzo duże. W Polsce 

nadal poniżej granicy ubóstwa żyje 2 mln osób, a jak 

wskazują statystyki Komisji Europejskiej 20% dzieci w Polsce jest niedożywionych.  

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości żywności, która zostaje przekazana osobom 

zagrożonym niedożywieniem. Dodatkowym elementem projektu jest zwrócenie uwagi 

społeczeństwa na problem ubóstwa i niedożywienia w Polsce. Każdego roku podczas 

weekendu przypadającego zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia w wybranych 

sklepach w całej Polsce zbierana jest żywność. Przy specjalnie oznakowanych koszach 

dyżurują wolontariusze, którzy informują klientów o idei akcji. Klienci są zachęcani do 

kupienia choćby jednego produktu spożywczego więcej i podarowania go ludziom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Statystyka z przeprowadzonych Świątecznych Zbiórek Żywności: 

ROK ILOŚĆ ZEBRANEJ ŻYWNOŚCI[t] LICZBA SKLEPÓW BIORĄCYCH 
UDZIAŁ 

1997                     35                                     54 

1998                     54                                     119 

1999                     80                                     150 

2000                     160                                     601 

2001                     175                                     720 

2002                     285                                     1000 

2003                     329                                     1079 

2004                     283                                     1600 

2005                     548                                     1800 

2006                     491                                     2000 

2007                     525                                     2186 

2008                     604                                     2419 

2009                     589                                     2474 

2010                     651                                     2547 

 



Wolontariusze 

Wolontariuszem może zostać każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia 

chce wykonywać świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych, wykraczając poza 

więzi koleżeńsko-rodzinne. Pomoc, w jaką mogą zaangażować się wolontariusze, obejmuje zarówno 

działania w biurze jak i w bankowych magazynach – przy porządkowaniu darów, rozładowywaniu 

żywności lub jej rozwożeniu. Wolontariusze często sami decydują, w jaki sposób chcą pomagać, 

zaskakując niejednokrotnie swoimi nowymi pomysłami na wykonanie zadania. 

Włączając się aktywnie w wolontariat w Bankach Żywności możesz: 

 

 

Najbliższa zbiórka żywności: 

„Tak, pomagam!” – pod tym hasłem w dniach 9 i 10 grudnia br. Caritas 

Polska wraz z 28 diecezjalnymi Caritas przeprowadzi I Ogólnopolską 

Zbiórkę Żywności. W sklepach sieci Carrefour, Auchan, Lewiatan, Społem, 

POLO market, Biedronka, Piotr i Paweł, Netto oraz Stokrotka, 

wolontariusze Caritas będą zbierać żywność, by móc przygotować 

świąteczne paczki dla potrzebujących. Wszystkie artykuły spożywcze 

będą przekazane do placówek Caritas m. in. na stołówki, jadłodajnie dla 

ubogich, punkty interwencji kryzysowej, domy dla bezdomnych, świetlice 

socjoterapeutyczne, bursy dla młodzieży i ośrodki dla osób 

uzależnionych. 

 



 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

ORAZ SZCZĘŚLIWEGO ROKU 2012 ! 
 

 

 

 

  

 

Temat opracowały: Natalia i Paulina 

 

 
Boże Narodzenie wkrótce, więc życzę Ci szczerze 

Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę  

Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni 

Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei  

By spełniło się, choć jedno z twoich marzeń 

Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń! 



Gwiazdy z nieba, których nie dotkniecie! 

Marzeń spełnienia, których nie osiągniecie! 

Radość, w życiu tak ciężkim i tragicznym. 

Uśmiechu, pustego słowa w moim słowniku! 

Wiary, która jest chwiejna jak wiatr za dmucha 

Szczęścia niewidzialnego oczyma... 



 
 

http://www.e-zyczenia.pl/polskie-swieta-i-tradycje/boze-narodzenie/
http://www.e-zyczenia.pl/polskie-swieta-i-tradycje/nowy-rok/

