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„Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego, choć nie 
przyniosły mi żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie święta Bożego 
Narodzenia.” 
                                            Charles Dickens – „Opowieść wigilijna” 
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Zabiegani, zapracowani, zaabsorbowani własnymi sprawami nie zawsze mamy czas, by okazać sobie  

uczucia. Są jednak takie dni, kiedy zatrzymujemy się na chwilę, by dostrzec obok siebie drugiego  

człowieka, spojrzeć w głąb siebie, zadumać się nad życiem. Takie dni to Święta Bożego Narodzenia.  

Atmosfera Wigilii, opłatka w ręku, choinki, rodzinnych spotkań, świątecznych symboli sprawia,  

że stajemy się inni, lepsi. Niech zatem te Święta upłyną spokojnie i radośnie, będą niezapomnianym cza-

sem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a Nowy 2021 Rok  przyniesie spokój, poczucie  

bezpieczeństwa i wiarę w lepsze jutro.                                                                                                                                   

                                                                             REDAKCJA 
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ŚWIĘTA W CZASIE PANDEMII 

      
Tegoroczne Święta będą inne niż 

poprzednie. Wspólnie otwieramy już  

ostatnie okienka kalendarza adwen-

towego i kończymy wielkie, domowe 

porządki. Mimo że nie spotkamy się  

w większym gronie, to nadal będą one 

magicznym czasem. 

Święta w tym roku będą się odbywać  

w innej, nowej formie - w mniejszej grupie, pośród najbliższych osób, lecz będzie to nadal czas pełen 

refleksji oraz miłości. Miejmy nadzieję, że kolejne Boże Narodzenie odbędzie się już w tradycyjnym 

wydaniu. Tegoroczne Święta będą nieco smutne i nostalgiczne. To, za co je kochamy - łączenie 

pokoleń czy też rodziny z dalekich zakątków - zostało nam odebrane. Magia Świąt od zawsze polegała 

na rodzinnej atmosferze i mimo tych ciężkich czasów chciałabym, aby nadal to nie uległo zmianie. 

Zbliżające się Boże Narodzenie nie da mi maksymalnej satysfakcji - mimo wszelkich starań. 

Chciałabym, aby wyglądało ono tak jak co roku - rodzina zbiera się u babci, aby razem spędzić ten 

wyjątkowy czas i cieszyć się chwilą. 

Mam nadzieję, że jesteście już gotowi do Świąt Bożego Narodzenia. Przed Wami dni pełne czasu  

z rodziną, prezentów i pysznego jedzenia. Życzę Wam, byście je spędzili w jak najmilszej atmosferze. 

Myślę, że te Święta nie będą  przepełnione wyłącznie negatywnymi emocjami. Wiemy, że poprzednie 

dni przyniosły wiele złego, dlatego chciałabym, aby ten ostatni miesiąc był zapamiętany jako czas 

piękny i wypełniony w jak największej części pozytywnymi uczuciami.  

                                                                                 M.S. 
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ŚWIĘTA W CZASIE PANDEMII 

       Tegoroczne Święta, jak niemal wszystko  

w 2020 roku, będą wyjątkowe. Ze względu  

na trwającą  pandemię wprowadzone zostały liczne 

restrykcje i obostrzenia mające na celu zapewnie-

nie bezpieczeństwa ludzi oraz minimalizację ryzy-

ka zarażenia. Niestety, z tego też powodu spędze-

nie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  

w licznym, rodzinnym gronie nie będzie fizycznie 

możliwe.  

Nie oznacza to jednak, że musimy zrezygnować z kontaktu z bliskimi (choćby na odległość) oraz 

świątecznej atmosfery. 

Święta w poprzednich latach były radosnym czasem przeżywanym ze wszystkimi bliskimi naszemu 

sercu ludźmi. Obecna sytuacja spowodowała, że być może nie spotkamy się z dziadkami, nie podzie-

limy się z nimi tradycyjnie opłatkiem. Będzie to odmienne 

przeżycie zarówno dla nich, jak i dla nas - wnuków.  

My - jako młodzi ludzie - mamy możliwość połączenia się  

Z Nimi telefonicznie bądź internetowo, zobaczenia się,  

pomimo dzielących nas często wielu kilometrów. Chociaż 

w taki sposób możemy podzielić się radością tych Świąt  

i przeżywać ten ważny czas wspólnie.  

Przy wigilijnym stole może towarzyszyć tęsknota za bliski-

mi, szczególnie tymi starszymi, z którymi każde święta 

chcemy prze-

żywać jak najlepiej. Ważniejsze jest jednak, aby w tym 

trudnym dla nas wszystkich czasie zadbać o zdrowie, 

które jest przecież tak ważnym elementem ludzkiego 

życia.  

Postarajmy się przeżyć Wigilię oraz kolejne świąteczne 

dni w jak najmniejszym gronie, by w niedalekiej przy-

szłości móc zasiąść z najbliższymi przy jednym stole.  

                                           W.P. 
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Poprosiliśmy nauczycieli o krótką refleksję na temat 

obchodzonych w tym roku Świąt Bożego Narodzenia.  

                                            

                                Tegoroczne Święta……   

 

p. E. Czerwińska: 

„… będą różnić się od innych. W tym roku świąteczny 

czas spędzimy w gronie najbliższej rodziny w domu.  

Pomimo ograniczeń zachowana zostanie wyjątkowa atmosfera Świąt Bożego Narodzenia poprzez kulty-

wowanie polskich tradycji. W domu obecna będzie choinka, podczas kolacji wigilijnej pojawi się 12  

potraw, będziemy również słuchać kolęd.” 

                                                                        

 

  

 

 

p. Ł. Madalski: 

"Tegoroczne Święta... będą trochę inne niż zazwyczaj. Spędzimy je w mniejszym niż zawsze gronie  

i z pewnością życzenia „zdrowia i abyśmy wszyscy spotkali się za rok” nabiorą szczególnego znaczenia. 

Jedno pozostanie niezmienne, na pewno nie odmówię sobie kolejnych porcji karpia (którego uwielbiam), 

pierogów z grzybami mojej mamy i po raz kolejny nie będzie to dla mnie 12 potraw wigilijnych, tylko 

minimum 36, bo każdą potrawę zjem z podwójną lub potrójną dokładką:) 

Tegoroczne Święta będą inne, ale każdy z nas będzie starał się przeżyć je w wyjątkowy sposób, patrząc  

z nadzieją na Nowy = Lepszy Rok!" 

 

        

       

 

 

 

 

ŚWIĘTA W CZASIE PANDEMII 
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 p. A. Żurawicz: 

               „Tegoroczne święta, zresztą jak każde, będą zapewne szczególne. Bo wyjątkowość Świąt Boże-

go Narodzenia nie zależy bynajmniej od tego, czy jest pandemia, czy też  nie, a raczej z bardzo osobistego 

przekonania, iż rodzi się Bóg, a wraz z Jego narodzinami i my  możemy wejść w nową rzeczywistość. 

Możemy po raz wtóry zacząć wszystko od nowa - lepiej, mądrzej, po prostu inaczej.  

            I choć zapewne  w wielu domach zabraknie kogoś, kto w niecovidowych czasach usiadłby przy 

wigilijnym stole, to może właśnie te okoliczności sprawią, że zamiast napełniać się  treściami ze świątecz-

nego stołu tym razem więcej miejsca zostawimy na strawę duchową, jaką są niewątpliwie Święta Bożego 

Narodzenia.” 

 

 

 

 

 

 

 

p. M. Walerczak: 

„Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia dla mnie i mojej rodziny będą na pewno nietypowe, ponieważ 

wszyscy zgodnie postanowiliśmy zostać w domu. Chcemy zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. 

Te Święta odbędą się w mniejszym niż zwykle gronie, ale staramy się dostrzegać dobre strony, cieszymy 

się na to spotkanie. Chcemy w tym czasie wspólnie spędzić czas, będziemy śpiewać kolędy, rozmawiać, 

grać w gry planszowe, cieszyć się ze swojego towarzystwa. 

W tym czasie postaramy się rozmawiać z bliskimi, z którymi się nie spotkamy, przez telefon i Internet. 

Szczególnie będzie mi brakowało w cza-

sie tych świąt uczestniczenia w pasterce, ale 

to nic straconego... będą kolejne w następ-

nych latach... z optymizmem i radością  

czekam na te święta.” 

 

ŚWIĘTA W CZASIE PANDEMII 
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ŚWIĘTA W CZASIE PANDEMII 

p. M. Pawłowski: 

„Te Święta będą inne - nie da się tego uniknąć. Ale te Święta muszą być takie jak zawsze, w tym  

co w nich najważniejsze. Ponieważ 

zawsze irytował mnie gęstniejący 

tłum Marketingowych Mikołajów  

nachalnie aktywizujący się w pro-

mocji wiodących marek wśród  

zbitej ciżby potencjalnych klien-

tów hipnotycznie wodzących 

wzrokiem po półkach „dóbr do-

stępnych dla każdego” - święta 

tegoroczne nie straciły dla mnie 

nic ze swego uroku - wręcz zyska-

ły. Na pewno ograniczenia w spo-

tykaniu się z bliskimi są bardzo dotkliwym problemem, ale tak wszyscy chyba czujemy, że postarać po-

winniśmy się o to, by cieplej jeszcze wyrażać swe uczucia. Chyba też lepiej rozumiemy jak ważne jest 

dbanie o bliskie nam starsze osoby. Moje Święta są pachnące. Tak je postrzegam. Pachnie choinka. Aro-

maty korzenne, owoce świeże i suszone, rozsnuwają się orzechowo, waniliowo, cynamonowo, migdało-

wo. I takie będą te Święta. Część z nich spędzę na budowie. To tradycja rodzinna pielęgnowana od lat  

z moją córką (dorosła już osoba). Wznosimy kolejne budowle z puzzli 3D. Tegoroczna inwestycja -  

zamek króla Bawarii Ludwika.” 
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BOŻE NARODZENIE W 7 ODSŁONACH 

 

1. POEZJA 

Wigilia 

Już wzdychał na myśl o Bożym Narodzeniu 

o tym jak naprawdę było 

zaczął się modlić do świętej rewolucji w Betlejem 

od której liczymy czas 

kiedy znów zaczął merdać puszysty ogon tradycji            

wprosiła się choinka za osiemdziesiąt złotych 

elegancko ubrana 

mlaskały kluski z makiem 

kura po wigilii spieszyła na rosół 

potem milczenie większe niż żal 

i już na gwiazdkę stuprocentowy szalik przytulny jak kotka 

żeby się nie ubierać za cienko 

i nie kasłać za grubo 

zdrzemnął się na dwóch fotelach 

wydawało mu się że słowo ciałem się stało - i mieszkało poza nami 

nawet usłyszał że za oknem przyszedł Pan Jezus 

prosty jak kościół z jedną tylko malwą 

obdarty ze śniegu i polskich kolęd 

za wcześnie za późno nie w porę 

nacisnął dzwonek, dzwonek był nieczynny. 

                                     

                                          ks. J. Twardowski 
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2. MALARSTWO 

Obraz „Pokłon Trzech Króli” to typowe dzieło renesansu. Biblijna scena jest pretekstem  

do pokazania całego orszaku ludzkich postaci na czele z ich świeckimi, pełnymi  

majestatycznej godności władcami. 

Historycy  dostrzegli w przedstawionych na obrazie postaciach por-

trety ważnych osób pochodzących z Florencji. Przedstawiona scena 

rozgrywa się w miejscu wcale nieprzypominającym betlejemskiej  

stajenki, a raczej w ruinach malowniczej budowli podpartej drewnia-

nymi filarami. Centralnymi postaciami obrazu są tutaj Maria  

z Dzieciątkiem na kolanach oraz Józef. Wzrok  przyciągają także  

klęczący Trzej Królowie, którzy stanowią pierwszy plan obrazu. 

Symboliczne jest zestawienie antycznych ruin z surowością skały 

stanowiącej tło Świętej Rodziny. To, co tworzone ludzką ręką,  

wcześniej czy później przemija, rozpada się, ale twarda skała trwa 

przez wieki - i to na niej ma być zbudowany Kościół Chrystusowy.   

Sandro Botticelli „Pokłon Trzech Króli” 
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3. FILM 

To wspaniałe życie (It’s a Wonderful Life, 1946) 

„To wspaniałe życie” to film inspirowany „Opowieścią wigilijną”. George Bailey czuje się niespełniony  

i nikomu niepotrzebny, postanawia popełnić samobójstwo. Wtedy pojawia się jego anioł stróż,  

który pokazuje mu, jak świat wyglądałby bez niego. To pozwala Georgowi docenić jak wiele ma i jak  

bardzo jest kochany przez swoich bliskich. „To wspaniałe życie” przekazuje ważną prawdę - za bardzo  

skupiamy się na tym, czego nie mamy, a za mało na tym, co mamy.  

Warta zapamiętania myśl, szczególnie w czasie świąt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          4. MUZYKA 

Kolędy są ważnym elementem bożonarodzeniowej tradycji w wielu państwach. Niektóre z tych pieśni  

stały się znane na całym świecie, a ich słowa przetłumaczono na kilkadziesiąt języków, jak np. chyba  

najsłynniejszą kolędę, pochodzącą z Austrii, Cichą noc. 

Zima rozpoczyna się w najkrótszy dzień w roku zwany przesileniem zimowym. Dawniej w wielu kultu-

rach, w tym także na ziemiach polskich, rozpoczynało się kilkunastodniowe święto na cześć odradzające-

go się Słońca, nazywane Godami. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa nazwą Gody zaczęto określać czas 

od Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli. W tym okresie ludzie nie pracowali, odwiedzali się  

nawzajem, składali sobie życzenia, obdarowywali prezentami i śpiewali tradycyjne kolędy.  

W Polsce tradycja śpiewania kolęd znana już była w XIII wieku, a pierwsze  

polskie pieśni bożonarodzeniowe pochodzą z XV w.  

Do utworów o tematyce bożonarodzeniowej należą także pastorałki. Są to lekkie, 

skoczne piosenki, które opowiadają najczęściej o wiejskich obyczajach 

i przygodach pasterzy odwiedzających małego Jezusa, np. Przybieżeli do Betle-

jem.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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5. REKLAMA 

Reklamy świąteczne z roku na rok pojawiają 

się w telewizji coraz wcześniej i chyba niko-

go nie dziwi już fakt, że ledwo po odejściu 

od grobów 1 listopada, przenosimy się 

w klimat Bożego Narodzenia. Czy tego  

chcemy czy nie to dla większości marek  

najgorętszy okres w roku, a więc bożonaro-

dzeniowe spoty towarzyszą nam już ponad 

miesiąc przed świętami. To również czas, 

kiedy wielbiciele reklam czekają na swój prezent - na wyjątkowe, wzruszające gwiazdkowe spoty.  

 

6. KUCHNIA 

Zgodnie z polską tradycją potrawy wigilijne powinny być postne - bezmięsne i bez użycia tłuszczów 

zwierzęcych. Wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie”. Stanowi to  

nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa. Tradycyjną kolację rozpoczyna się 

od modlitwy, przeczytania fragmentu Ewangelii Mateusza lub Łukasza, a następnie dzielenia się  

opłatkiem i składania życzeń. Dopiero wtedy można  

zasiąść do stołu przykrytego białym obrusem, pod którym  

znajduje się sianko, pamiętając również o dodatkowym miejscu  

dla niespodziewanego gościa. Zgodnie z polskim zwyczajem  

na stole wigilijnym powinno znajdować się 12 potraw.  
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7. LUDZKI GŁOS ZWIERZĄT 

 

W dniu Wigilii warto pamiętać także o czworonożnych 

członkach naszej rodziny. Od pokoleń wierzy się, że to 

właśnie w ten magiczny dzień otrzymują one dar mówie-

nia ludzkim głosem. Jako mała dziewczynka, co roku  

patrzyłam na swojego psa z nadzieją, że powie choć  

jedno słowo. Do tej pory nie doczekałam się tego, ale  

mimo wszystko zawsze pozostaje we mnie iskierka  

nadziei. Warto również sprawić im drobne prezenty,  

chociażby w postaci ocieplenia budy czy po prostu podarowania ulubionego smakołyku. 
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1. „Jingle Bells” zostało napisane na Święto Dziękczynienia, nie na Boże Narodzenie. Piosenka została 

napisana w 1857 roku przez Jamesa Lorda Pierponta i wydana pod tytułem „One Horse Open Sleigh”.  

2. Wizerunek Świętego Mikołaja lecącego sania-

mi powstał w 1819 r. i został stworzony przez  

Waszyngtona Irvinga, tego samego autora, który 

wymyślił Bezgłowego Jeźdźca. 

3. Mikołaj nie zawsze był ubrany na czerwono. 

Przed latami trzydziestymi istniało wiele różnych 

„odmian” Mikołaja, w różnych kolorach. Niektó-

rzy twierdzą, że współczesny wizerunek Mikołaja  

został stworzony przez Coca-Colę, ale nie jest  

to do końca prawda. Oryginalny „czerwony” Mikołaj stał się popularny w USA i Kanadzie w XIX wieku 

dzięki wpływom karykaturzystów. 

4. Chcesz poznać użyteczny sposób na recykling choinki? Niektóre ogrody zoologiczne zbierają choinki  

i używają ich jako pożywienia dla zwierząt. 

5. Najbardziej popularną kolędą jest „Cicha noc”,  

która znana jest na całym świecie.  

Została przetłumaczona na ponad 300 języków. 

6. Strojenie choinki jest jedną z najmłodszych  

tradycji. Światełka są symbolem przyjścia Jezusa  

na świat, a kolor zielony symbolizuje nadzieję  

i wieczną zieleń. 

7. W Boliwii, w trakcie Wigilii Bożego Narodzenia, obchodzi się „mszę koguta”. Niektórzy wierni przy-

noszą koguty na pasterkę, bo podobno to właśnie zwie-

rzę jako pierwsze ogłosiło światu narodzenie Jezusa. 

8. Tradycyjne kolory świąt to zielony, czerwony i złoty 

(jakie są wasze choinki?) Zieleń symbolizuje życie  

i odrodzenie, czerwień - krew Chrystusa,  

a złoty - bogactwo i królewskie pochodzenie.  

9. Pierwszą udekorowaną choinkę na Boże Narodzenie 

miano pokazać w łotewskiej Rydze w 1510 roku. 
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TRADYCYJNE PIERNICZKI 

 

SKŁADNIKI - OK. 30 SZTUK 

 

 2 szklanki (320 g) mąki pszennej 

 2 łyżki miodu 

 2/3 szklanki cukru 

 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

 20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej 

(najłatwiej gotowej lub domowej)  

 2 łyżki masła 

 1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania) 

 około 1/4 szklanki ciepłego mleka 

 

PRZYGOTOWANIE 

 Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczo-

ny gorący miód i wymieszać (najlepiej no-

żem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cu-

kier, sodę i przyprawy, a następnie masło  

          i jedno jajko. 

 Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka za-

gniatać ręką ciasto, aż będzie gładkie, jedno-

lite i będzie przypominało ciasto kruche (możemy nie wykorzystać całego mleka). Dokładnie wy-

rabiać ręką przez około 10 minut. 

 Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm. Foremkami  

wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej 

papierem do pieczenia w odstępach około 2 cm  

od siebie. 

Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem 

(niekoniecznie, jeśli pierniczki będziemy dekoro-

wać) i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stop-

ni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10-12  

minut, w zależności od grubości. 
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ŚWIĄTECZNY HUMOR W OBRAZKACH 
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ŚWIĄTECZNY HUMOR W OBRAZKACH 
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WYKREŚLANKA ŚWIĄTECZNA 

 

Znajdź 11 świątecznych haseł w poziomie i pionie: choinka, karp, wigilia, 

Mikołaj, opłatek, rodzina, gwiazda, prezenty, Betlejem, pasterka,  

pierniczki.  

 

 

POWODZENIA! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

T J K G R F S V N K A R P 
S C Z B P A S T E R K A S 
B C M C D K X F W P Ł W Z 
Z H X B G H D F A R V M B 
J O Y S R B M I K O Ł A J 
U I E G N Z F W T E G X L 
N N B G D R B W  W  D V Z N 
L K P Y P R E Z  E  N T Y X 
Z A R F R V T N  C  J Z S T 
O X D G H D L S  N  B P P T 
Z G F G Z N E W  F  X I B R 
M B G W R D J S  W  A E O O 
N C G I Z D E V W X R Ł D 
O Y R A U B M N I X N N Z 
G D A Z F K R W G U I X I 
P J C D Z F D R I W C Ł N 
O P Ł A T E K T L W Z A A 
B Z F G T E P M I Z K V A 
W D H F J O Z V A Z I F K 
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