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Gimnazjum nr 2 w Sulejówku
Wigilijny nadszedł czas, całujemy mocno Was
chcemy złożyć Wam życzenia w Dniu Bożego Narodzenia,
niechaj Gwiazdka Betlejemska,
która świeci Wam o zmroku
doprowadzi Was do szczęścia
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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
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Joyeux Noël et Bonne Année!
Tradycje
We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka
tygodni przed Bożym Narodzeniem.
Tak jak w innych europejskich krajach, wszystkich opanowuje gorączka zakupów. Ulice przystrojone są
kolorowymi lampkami, gwiazdkami, bombkami.
Święta Bożego Narodzenia
pełnią we Francji bardzo ważną rolę.
Są to przecież święta rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione
kartki świąteczne oraz kupują prezenty.
We Francji nie ma Wigilii.
Francuzi biorą udział w pasterce, a
25 grudnia siadają do wspólnego
obiadu. W ten dzień je się indyka

Tradycyjne ciasto
francuskie
Bûche de Noël
Składniki:

 ciasto: 4 jajka, 120 g mąki, 100 g
cukru, 3/4 łyżeczki proszku do
pieczenia, cukier waniliowy
 masa: 2 tabliczki czekolady gorzkiej , 100 g masła , 2 łyżki cukru
pudru, 1 łyżka nutelli, łyżka rumu,
płatki migdałowe, kandyzowane
wiśnie, listki ozdobne z cukru.

nadziewanego kasztanami i pije dużo
szampana.
We Francji prezenty rozdaje
się najczęściej 25 grudnia rano. Dzieci
wierzą, że Père Noël, francuski święty
Mikołaj, wchodzi w nocy przez komin
i kładzie prezenty pod choinką lub
wkłada je do specjalnie przygotowanych butów. Dorośli czekają zwykle
do Nowego Roku i dopiero wtedy
obdarowują się prezentami.
We Francji, oprócz choinki
(sapin de Noël ), bardzo popularna jest

szopka bożonarodzeniowa (Crèche
de Noël) oraz gliniane, kolorowe figurki świętych (santons).
Tradycyjne dania
Francuską tradycją wigilijną jest wypiekanie trzynastu chlebów, symbolizujących dwunastu
apostołów i Jezusa. Inną potrawą,
bez której Francuzi nie wyobrażają
sobie Świąt, jest Bûche de Noël - tradycyjne ciasto, które przypomina
naszą polska roladę.
Popularne świąteczne dania to, w zależności od regionu
Francji, pieczona gęś, indyk,
ostrygi.

pudru, dać na patelnię, podgrzać, lekko podpiec tak, żeby były chrupiące.
Odstawić do wystygnięcia.
 Zrobić masę. Czekoladę stopić w kąpieli wodnej, schłodzić. Masło utrzeć z
cukrem pudrem, dodać czekoladę, rum, wymieszać. 3 łyżki kremu odłożyć.
 Biszkopt rozwinąć, posmarować częścią kremu, posypać migdałami i zwinąć go ponownie.
 Resztą kremu posmarować wierzch ciasta.
 Udekorować kandyzowanymi wiśniami i listkami z
cukrem (lub pospać cukrem pudrem, który imituje
śnieg). Odstawić do schłodzenia.
Tyburek Dorota

Sposób wykonania:

 Białka ubić na sztywną pianę, pod
koniec wsypując cukier , wszystko
ubić. Partiami wlewać żółtka i
nadal ubijać.
 W drugim naczyniu wymieszać
przesianą mąkę z proszkiem, delikatnie wsypywać do masy i wymieszać tak, by powstała puszysta
masa , a piana nie opadła.
 Przygotować ściereczkę, posypać
lekko cukrem waniliowym. Płaską
formę wyłożyć papierem do pieczenia , wylać masę, wyrównać.
 Piec w 180 stopniach około 15 min.
 Po upieczeniu odwrócić foremkę,
przełożyć upieczone ciasto na ściereczkę z cukrem, którą następnie
ciasto owijamy. Odstawiamy do
ostygnięcia.
 Migdały posypać 1 łyżką cukru
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Amerykanie
święta Bożego
Narodzenia obchodzą podobnie jak Polacy.
Już w drugiej
połowie listopada w Ameryce
rozpoczyna się zakupowy szał
w sklepach. W ostatni piątek
listopada, tj. 26.11 wszyscy
ekspedienci musieli przetrwać
prawdziwy szturm i oblężenie
swoich sklepów, tzw. Black
Friday. W tym dniu w większości sklepów spotyka się obn i ż ki n a we t d o 80% !
Wszędzie porozwieszane są świecidełka, porozstawiane choinki i Mikołaje.
„Wysłannicy Mikołaja” spacerują po ulicach dzwoniąc dzwoneczkami i rozmawiając z
dziećmi.
Święta są dla Amerykanów wielką okazją do odnowienia więzi z rodziną, więc
jest to równocześnie okres największego ruchu na drogach.
W Wigilię Amerykanie na ogół uczestniczą w nabożeństwach w kościołach i
śpiewają kolędy.
Kolację wigilijną wielu spożywa w restauracjach. Do
kolacji pije się często eggnog,
czyli koktajl na rumie lub koniaku z dodatkiem mleka, cukru i ubitych jajek. Tradycją
jest częstowanie nim zmarzniętych na dworze kolędników.
25 grudnia - który w
USA jest jedynym dniem Świąt
wolnym od pracy - bliscy wręczają sobie prezenty, przywiezione przez amerykańskiego
św. Mikołaja, zwanego Santa
Claus, który mieszka na Biegunie Północnym. Przybywa
stamtąd 24 grudnia na saniach
zaprzężonych w osiem reniferów, wchodzi w nocy przez
komin do domu i zostawia prezenty w wielkich wełnianych
skarpetach, powieszonych najczęściej przy kominku.

Coolschool

Ulubioną świąteczną
potrawą Amerykanów jest pieczony indyk z kartoflami. Poza tym
jada się dużo wędlin, a na deser
ciasta z owocami. Szczególnie
ceniony jest chleb, świeżo upieczony przez panią domu.
Przepis na wyśmienite
Amerykańskie Brownies
Składniki:
mąka:

1,5 szkl.

masło:

160 g

jajka:

4 szt.

dokładnie zmiksować. Następnie wlać roztopioną czekoladę.
Do formy 15x25 cm,
wysmarowanej wcześniej
masłem wlać masę. Piec około 30 min. w 180o C. Sprawdzić patyczkiem. Brownie
jest ciastem mokrym, ale na
patyczku nie powinno być
surowego ciasta.
Ciasto najlepiej polać gorzką polewą czekoladową.
Uwaga!

Ciasto po trosze
czekolada gorzka:
180 g przypomina zakalec, ale
kawa rozpuszczalna: 1stołowa łyżka takie jest naprawdę !
cukier:
11/4 szkl.
aromat waniliowy:
5 kropli
Wera B
sól:
1 szczypta
Wykonanie:
Masło i czekoladę roztopić w garnuszku, następnie przestudzić. W misce roztrzepać jajka,
cukier, wanilię, kawę rozpuszczoną w odrobinie wody.
Wsypać mąkę i szczyptę
soli, przełożyć do masy jajecznej i

May the Beauty of this
season
bring you peace and
joy
now and throughout the
coming year.
Merry Christmas and
Happy New Year
and God Bless.
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Jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w Niemczech?
W Niemczech Boże Narodzenie nazywa się ● pieczona kiełbasa z kiszoną kapustą (Bratwurst
Weihnachten, do którego zaczynaja się przygoto- mit Sauerkraut)
wywania już 4 tygodnie wcześniej, na początku
Adwentu. Niemcy kultywują tradycję kalendarza
adwentowego, czyli Adventskalender, który składa się z 24 okienek. Każdego ranka dzieci otwiera-

●pieczeń z gęsi (Gansebraten)

ją jedno okienko i znajdują w nim słodką niespodziankę, zazwyczaj czekoladkę.

●karp (Karpfen)

W okresie świąt Niemcy przywiązują dużą wagę do dekoracji domów. Drzwi lub okienne parapety ozdabiają Adventskranz,

adwentowymi

wiankami zrobionymi z gałązek jodły lub świerku,
przystrojonymi fioletowymi wstążkami i czterema ●ciasto bożonarodzeniowe (Christstollen)
świeczkami. Zieleń jodły symbolizuje nadzieję,

Inną specjalnością kulinarną, związaną
fiolet - refleksje nad przeszłością, a świeczki - z okresem Bożego Narodzenia, są różnego rodzaju
ciasteczka (Platzen) w kształcie gwiazdek, choinek,
światło. W każdą niedzielę zapala się jedną świe- Mikołajów, które są wypiekane specjalnie na tę
cę, a kiedy palą się wszystkie cztery, oznacza to, okazję.
że przyszło Boże Narodzenie.

Również tego dnia dzieci

Tydzień przed świętami
Niemcy

ubierają

choinkę,

otrzymują prezenty, które przynosi
Christkind (Dzieciątko Jezus).

którą przystrajają ozdobami
kupionymi na słynnych na
Karolina

całym świecie targach bożonarodzeniowych Weihnachtsmarkt. Można tam
również posłuchać kolęd i napić się grzanego wina
z przyprawami korzennymi (tzw. Glühwein).
Świętowanie zaczyna się 24 grudnia. Około
godz. 18 rodzina zasiada do świątecznego stołu.
Posiłek tego dnia nie jest zbyt obfity, ale według

Ach, du lieber Nikolaus,
komm ganz schnell in unser Haus.
Hab so viel an dich gedacht.
Hast mir doch was mitgebracht?

tradycji na stole musi pojawić się 9 różnych potraw, m.in.:
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Święta Bożego Narodzenia w Anglii
Już niebawem Święta Bożego
Narodzenia, pełne
r odzi nnej
a tm o s fer y
i tradycyjnych potraw. Wszyscy
czekamy na nie z niecierpliwością
Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się jak wyglądają święta
w Anglii?
Anglicy bardzo radośnie,
wręcz entuzjastycznie świętują
Boże Narodzenie. Przygotowują
się do niego już kilka tygodni
wcześniej. Na Trafalgar Square
można podziwiać gigantyczną
choinkę, gdzie wraz z występującymi tam chórami z różnych
stron
świata śpiewa
się
kolędy.

Inne tradycje
25 grudnia o godzinie 15.00 do
narodu przemawia Królowa Elżbieta II. Tradycję tę zapoczątkował
Król Jerzy V w 1932 roku.
Na Wyspach Brytyjskich dzieci
są bardzo zaangażowane w święta,
ponieważ występują w różnych
przedstawieniach i teatrzykach. W
Anglii śpiewa się również różnego
rodzaju kolędy.
Od 150 lat gości u nich także
choinka.

Przepięknie
wyglądają
wszystkie
główne ulice miast, udekorowane
świątecznymi ozdobami.
Święta Bożego Narodzenia
w Anglii są nieco krótsze niż w Polsce,
ponieważ zaczynają się 25 grudnia.
W tym kraju nie obchodzi się Wigilii.
Następny dzień to tzw. Boxing Day,
czyli dzień pudełek lub skarbonek. Zwyczaj ten pochodzi jeszcze z okresu średniowiecza, kiedy to kościół rozdawał
ubogim ludziom pieniądze, pochodzące właśnie ze skarbonek.
Dziś prezenty roznosi Święty
Mikołaj,
który
wkłada je do specjalnych, dużych
skarpet. Anglicy
mają w zwyczaju
zostawiać dla niego szklankę mleka
lub kieliszek alkoholu, a dla renifera marchewkę.

•Christmas pudding - rodzaj deseru, do którego wrzuca się srebrna
monetę. Temu, kto ją znajdzie w
swojej porcji, nadchodzący rok
przyniesie bogactwo, zdrowie i
szczęście;
•babeczki nadziewane bakaliami

Coolschool

Merry Christmas and a happy New Year
with Christmas greetings to you All!

Przepis na słodki angielski pudding
Przygotowanie: 20 min
Pieczenie: 30 min
Składniki:
-chleb razowy
-dżem lub powidła
-masło
-3 łyżki cukru pudru
-1 jajko
-3 żółtka
-15 ml śmietany

Tradycyjne angielskie dania to
chociażby:
•pieczony indyk nadziewany różnymi warzywami (odpowiednik
naszego karpia);

Świąteczne posiłki
W Anglii świąteczne stoły wyglądają trochę inaczej niż w Polsce.
Przede wszystkim posiłki podaje się na
talerzach ozdobionych papierowymi
koronami, które symbolizują Trzech
Króli. Świąteczny posiłek spożywany
jest w pierwszy dzień świąt około południa.

-20 ml mleka
-rodzynki

camy do masy.
3. Polewamy masą chleb i czekamy
około 5-10 min, by chleb mógł nasiąknąć.
4. Wkładamy pudding na 30 minut
do piekarnika nagrzanego do 175 stopni C.
5. Na koniec możemy jeszcze posypać cukrem.

Smacznego!
Emila

Przygotowanie:
1. Smarujemy 8 kromek chleba masłem i dżemem i składamy. Kroimy na
trójkąty i układamy skórką do góry do
naczynia żaroodpornego.
2. Jajo, żółtka, cukier, śmietanę i
mleko mieszamy aż do uzyskania
gładkiej konsystencji. Rodzynki wkładamy na 1 minutę do mikrofalówki.
Następnie czekamy aż ostygną i wrzu-
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A jak to wygląda u nas?
Boże Narodzenie to święto
pełne uroku. Poprzedza je czterotygodniowy Adwent zakończony
Wigilią i Pasterką.
W XVII wieku w Polsce zaczęła kształtować się bożonarodzeniowa tradycja
jaką znamy do dziś. Składają się na nią
spotkania z rodziną przy wspólnym
wigilijnym stole, na którym nie może
zabraknąć opłatka, składanie sobie
życzeń, obdarowywanie się prezentami, choinka i wspólne śpiewanie kolęd.

ną modlitwą z chwilą rozbłysku pierwszej gwiazdy na niebie. Kolację kończą
wspólnie śpiewane i grane kolędy oraz
wyjście na Pasterkę.
Symbolika nakrytego stołu nawiązuje do narodzin Jezusa. Biały obrus
i sianko pod nim mają przypominać o

ki, anielskie włosy z celofanu, świeczki
zastąpiono zimnymi ogniami i elektrycznym oświetleniem, a żywą i pachnącą
choinkę zamieniono na wiecznie trwały
wyrób z drutu i zielonego plastiku.
Jeśli chodzi o rozdawanie prezentów
to św. Mikołaj przychodzi w Wigilię po
uroczystej kolacji. Kiedyś do polskich
dzieci przychodził w towarzystwie anioła
rozdającego grzecznym dzieciom słodycze i diabła wręczającego rózgi tym mniej
grzecznym. Dziś kojarzony jest z postacią
siwobrodego wesołego starca, ubranego
w czerwony płaszcz z workiem pełnym
podarków

Ada

Choć jest to święto rodzinne, do
pięknej tradycji należy obecność na
stole pustego nakrycia, czekającego na
niespodziewanego gościa.
Do tradycji polskiej Wigilia
(zwana wilią, wiliją, postnikiem, kutią)
weszła na stałe w XVIII wieku, stając
się najbardziej uroczystym wieczorem
w roku. Jest dniem przebaczenia, zgody i miłości.
Najważniejszą chwilą tego uroku,
i ciepła wieczoru jest wieczerza. Do
dziś do polskiej tradycji wigilijnej należy dzielenie się opłatkiem i jednoczesne składanie sobie życzeń, które rozpoczyna osoba najstarsza przy stole,
łamiąc się po kolei ze wszystkimi we-

dług starszeństwa i godności, później
dzielą się pozostałe osoby. Według
obyczaju, ktoś, kto przełamał się opłatkiem w wigilijny wieczór, miał też nie
zaznać niedostatku przez następny rok
i mieć wystarczającą ilość chleba, by
móc się nim dzielić z innymi. W wigilijny wieczór opłatek dostają też domowe zwierzęta, dla których przeznaczone są opłatki barwione.
Na pamiątkę betlejemskiej
gwiazdy wigilia rozpoczyna się wspól-
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pieluszkach i dzieciątku ułożonym na
sianie w żłobku ubogiej stajenki. W Polsce na tę wieczerzę podaje się potrawy
postne, różne w zależności od regionu,
ale składają się na nie zawsze ryby
(symbol chrztu, zmartwychwstania i
nieśmiertelności), grzyby, mak, miód,
orzechy, warzywa i owoce.
Choinka pojawiła się w Polsce
w XIX wieku. Zwyczaj ten zapożyczono
z Nadrenii zastępując sosnę jodłą, póź-

Cicha noc, święta noc!
Pokój niesie ludziom wszem,
a u żłóbka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta
nad Dzieciątka snem.
niej świerkiem. Wiecznie zielone, żywe
drzewko stało się symbolem rajskiego
drzewa życia, stąd najwcześniej znanymi jego ozdobami były jabłka. Inne
ozdoby świątecznego drzewka miały
równie
symboliczne
znaczenie.
Gwiazda wieńcząca czubek
przypominała o Gwieździe Betlejemskiej, świeczki symbolizowały światło
Chrystusa, łańcuchy były odpowiednikiem węża i niewoli grzechu. Z czasem
ozdób przybywało, zmieniały się wraz
z modą. Zawieszano ozdoby wypiekane
z ciasta, kolorowe pierniczki, cukierki w
jaskrawych papierkach. Później pojawiły się ozdoby ze szkła, kolorowe bomb-

Cicha noc, święta noc!
Pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni
za anielskich głosem pieni,
gdzie się spełnił cud
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,,Przyjaciele
są jak ciche anioły,
które podnoszą nas,
gdy nasze skrzydła
zapomniały jak latać.”
Autor nieznany

W dzisiejszych czasach pieniądze stanowią
nieodzowną część naszego życia. Dla wielu osób są
one najważniejszym celem. Zapewniają nam stabilizację finansową, pewność,, lepszego życia”. Często
zdarza się, że uzdolniony i wykształcony człowiek
nie może znaleźć pracy. Z trudem płaci czynsz i wiąże koniec z końcem, a ktoś inny, niezbyt zdolny i
mniej inteligentny, ma dużo pieniędzy, wielki dom i
najdroższy samochód. Wszystko to tylko przez przypadek. Niejednokrotnie jest tak, że właśnie ten biedny będzie szczęśliwy, a bogaty wręcz przeciwnie,
więc trudno jednoznacznie powiedzieć, kto tak naprawdę jest zwycięzcą, a kto przegranym. Znam ludzi, dla których pieniądze stanowią najwyższą wartość i decydują o ich szczęściu. Celem ich pracy jest
zgromadzenie jak największej ilości pieniędzy. Czasem też odnosi się wrażenie, że ludzie, którzy posiadają naprawdę dużo, pragną mieć więcej i więcej.
Najpierw stają się oszczędni, później skąpi, aż w
końcu chciwi. Wszystko inne przesłonięte jest ich
żądzą posiadania pieniędzy. Nie starcza im sił, by
poświęcić czas rodzinie. Stają cię pracoholikami, dla
których wczasy, spacery, kino czy teatr to strata czasu.
Tak więc pieniądze to nie wszystko, ale bez
nich ciężko jest beztrosko i szczęśliwie żyć. Powstaje więc pytanie: Czy człowiek może kupić wszystko,
co zapewnia nam szczęście? Otóż istnieją pewne
wartości, których nie można kupić za żadne pieniądze. Dla mnie najważniejszą z nich jest przyjaźń.
Każdy człowiek zasługuje na przyjaciela. Prawdziwa
przyjaźń może rozwijać się nawet latami. Nie można
rzec ,, to jest mój przyjaciel”, znając człowieka zaledwie kilka dni. Przyjaciel to cenna osoba, która podtrzymuje nas na duchu i zawsze można na nią liczyć.
Dobrym przykładem może być tu bohater książki
Charlesa Dickensa „Opowieść Wigilijna”. Jest on
bardzo bogaty, ale i samotny, ponury, znudzony życiem, a ponadto nie posiada przyjaciela, podobnie
jak jeden z duchów obwiązany „łańcuchem”, który
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także cierpi z powodu bogactwa, a właściwie sposobu, w jaki je zdobył.
Prawdziwe uczucia takie jak miłość czy
przyjaźń nie są uwarunkowane bogactwem. Ludzkiej sympatii nie da się kupić, gdyż uczucia są bezcenne, warte więcej niż wszystkie skarby tego świata. Niektórzy bogacze chcą zwabić do siebie przyjaciół, wydając krocie na różne przyjęcia, prezenty dla
nich. Jednak w ten sposób nie zyskują prawdziwych
przyjaciół. Wabią tylko ludzi chciwych, chcących
się wzbogacić lub zaistnieć wśród bogaczy. Można
teraz zadać sobie pytanie; ,, Czy prawdziwą przyjaźń buduje się na pieniądzach”? Oczywiście, że nie.
Przy właściwej ocenie człowieka nie spoglądamy na
jego dobra materialne, lecz na inne, ważniejsze cechy. Koleżeństwo, akceptacja, szczerość lub skromność mają dużo większe znaczenie niźli bogactwo.
Przyjaźni nie można kupić, nie można jej również
niczym zastąpić, a przyjaciel zawsze cenniejszy będzie od diamentów i wygód.
Zdrowie również nie jest na sprzedaż. Choroby
nawiedzają zarówno bogatych, jak i biednych. Cóż
po funduszach, jeżeli istnieją schorzenia, na które
nie wynaleziono lekarstwa? Poza tym niektórzy ludzie przedkładają karierę i dobra materialne nad
swoje zdrowie. Przykładem może być słynna aktorka Marilyn Monroe, która wykończona ciągłym
stresem związanym ze swoim zawodem, popełniła
samobójstwo. Wiele innych gwiazd pożytkuje swoje
pieniądze choćby na alkohol i narkotyki. W dzisiejszych czasach wiele słyszy się o popadaniu sławnych, bogatych ludzi w nałogi, którzy chcąc nabyć
za pieniądze trochę spokoju i relaksu, popadają w
alkoholizm i uzależniają się od narkotyków. Jest to
spowodowane stresem związanym z pracą i ciągłą
pogonią za pieniądzem.

Reasumując, pieniądze nie wystarczą
nam do szczęścia, potrzeba nam czegoś więcej.
To rodzina, przyjaźń, zdrowie sprawiają, iż
czujemy się wielkimi bogaczami. Dla mnie najistotniejsza jest przyjaźń, gdyż w każdej sytuacji mogę na przyjaciela liczyć i powiedzieć mu
o swoich problemach i przeżyciach.

Karolina
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Ludzki głos zwierząt
Dla każdego z nas
święta
Bożego
Narodzenia
to
czas szczególny:
spotkanie z rodziną, wspólne ubieranie choinki czy
chociażby
najprzyjemniejsza
część – otrzymywanie prezentów. W tych dniach powinniśmy znaleźć miejsce również dla
naszych zwierzaków albo upomną się o
to one same.
Od pokoleń wierzy się, że Wigilia jest również najważniejszym świętem dla zwierząt. Podobno w Wigilię
otrzymują one dar mówienia ludzkim
głosem. Sama pamiętam jak będąc małą
dziewczynką, co roku spoglądałam na

psa babci z nadzieją, że powie choćby jedno
słowo. Do tej pory się nie doczekałam, lecz
mimo to z sentymentu zawsze pozostanie
we mnie iskierka nadziei, że tak się może
stać.
Nie możemy zapominać, że otrzymywanie prezentów sprawia taką samą
przyjemność jak ich rozdawanie. Może warto pomyśleć o ociepleniu budy naszego psa
albo położeniu ciepłego koca na kaloryferze
dla naszego kota. Wtedy szansa, że usłyszymy od nich w Wigilię kilka ciepłych słów,
na pewno wzrośnie.
Z mojej strony
pozostaje
życzyć
Wam i im Wesołych
Świąt!
Julka

Święty, święty, święty...
6 grudnia, jak
co roku, obchodzimy Mikołajki.
W tym
dniu dzieci, a
także dorośli,
otrzymują
prezenty od
św. Mikołaja
(jeśli oczywiście na to zasłużą). Według tradycji dostaje się
on do naszych domostw kominem,
zostawiając upominki w nocy z 5
na 6 grudnia tak, by nikt go nie zobaczył.
Istnieje wiele legend związanych z tą tradycją i samą postacią. Jedna z nich głosi, iż obdarowywujemy się drobiazgami na pamiątkę Mikołaja, biskupa Miry. Urodził
się on ok. 270 r. w greckiej miejscowości Patras. Pochodził z zamożnej
rodziny. Od młodości wyróżniał się
nie tylko pobożnością, ale także
wrażliwością na niedolę bliźnich.
Coolschool

Po śmierci swoich rodziców podzielił się całym swoim majątkiem z potrzebującymi. Mikołaj
przynosił skrycie pieniądze ubogim, aby w ten sposób móc poprawić ich życie. Podbił serca
wiernych troskliwością o potrzeby materialne każdego z
nich. Biskup Mikołaj zmarł 6
grudnia, ok. 345 r. Dlatego właśnie w ten dzień dajemy sobie
upominki.
Do mikołajkowego świę-

ta mieszkańcy Polski są silnie
przywiązani. Mimo, iż nie każ-

dy wierzy w świętego Mikołaja, to większość osób wyczekuje tego grudniowego dnia, okazując radość oraz zadowolenie
z otrzymanego podarunku.
Chociaż może wydawać się to
nieco dziecinne, ja osobiście
wolę wierzyć, że prezenty
przyniósł mi właśnie on, święty
Mikołaj, a nie ktoś z moich bliskich.
Zawsze warto mieć nadzieję, a tym bardziej na istnienie Mikołaja, bo przecież w
każdej legendzie zasiane jest
ziarnko prawdy. Choć nie zawsze wszystko na to wskazuje,
ale on naprawdę istnieje. Może
nie gdzieś w odległej, zimnej
Laponii, lecz w naszych sercach
i niech tam pozostanie już na
zawsze.
Iza
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Tajemnicza magia kolęd
Święta tuż, tuż. Zapewne każdy już marzy zasiąść do
wigilijnego stołu, by wraz z rodziną spędzić ten niezwykły i
długo oczekiwany przez nas czas. Wypatrywanie pierwszej
gwiazdki, dzielenie się opłatkiem, wspólna uczta bożonarodzeniowa i, co określa się mianem największej atrakcji dzieci,
prezenty! A gdzie kolędy, które we wspaniały sposób umilają
nam tę noc? O takiej tradycji nie powinno się zapominać. Czy
kiedykolwiek zastanawialiście się, w jakim celu je śpiewamy?
Czy wyobrażacie sobie noc wigilijną bez pieśni? To raczej pytanie retoryczne, bo chyba każdy z Was czuje tę magię towarzyszącą podczas śpiewu kolęd. Dzięki owej magii święta nabierają barw. Ksiądz Jan Twardowski odpowiedział kiedyś
tak na pytanie „dlaczego śpiewamy kolędy?”:
- „Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Żeby żadna
czarodziejka po trzydziestu latach nie stawała się czarownicą.”
Drodzy Czytelnicy! Muszę przyznać, a zarazem przeprosić za to, że artykuł jest mało wyczerpujący. Cóż, niełatwo
jest opisać magię kolęd, nawet napisać, w jakim celu są śpiewane. Osobiście uważam, że na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Zastanówcie się nad tym. Może pomogą
Wam w tym słowa księdza Jana Twardowskiego.
Powodzenia w rozmyślaniach!
Wesołych Świąt!
Dorota Szewczak
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Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem.
- Co dostałeś pod choinkę? – pyta pies.
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? – kot zwraca się do psa.
- Ciebie!!!

Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do żony:
- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę?
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do jazdy po mieście!

Pismo redagują uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku: D.Szewczak,
K.Kozakiewicz, J.Malinowska, I.Borucka, D.Tyburek, W.Bocial, A.Frączek, E.Ciszkowska.
Opiekunami są: p. M. Kalbarczyk, p. R. Szczecińska , p. D. Stępień

