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W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem poświęciliśmy ją 

świątecznej tematyce – zwyczajom, tradycjom i temu wszystkiemu, co sprawia, 

że ten grudniowy czas staje się magiczny.  

 

Pragniemy także zachęcić wszystkich do jej współtworzenia, tak aby 

odpowiadała ona Waszym zainteresowaniom. Jeżeli macie ciekawe pomysły, nie 

boicie się nowych wyzwań, lubicie pisać i chcecie powiedzieć coś ważnego swoim 

rówieśnikom, to zapraszamy do zespołu redakcyjnego. Mile widziane: głowa pełna 

pomysłów i oryginalne spojrzenie na świat. 



A oto kilka żartów i dowcipów związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego 

Narodzenia... 

                    

 

                



 

 

Ze świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele zwyczajów, obrzędów i 

tradycji. To święta, z którymi kojarzą się charakterystyczne motywy i symbole. Choć z 

pewnością doskonale je znacie, to przeczytajcie o nich kilka informacji. Może 

dowiecie się czegoś nowego... 

Kolędowanie 

Słowiański zwyczaj, początkowo 

związany ze Świętem Godowym, 

później poświęcony świętom Bożego 

Narodzenia. Polega ona na 

odwiedzaniu domostw z życzeniami 

pomyślności w Nowym Roku. Jest do 

dziś jeszcze popularny w Polsce, na 

Słowacji, w Czechach, Białorusi, Rosji, 

Ukrainie i Serbii. Praktykuje się go 

zwykle do Trzech Króli, rzadziej 

również w Ostatki. 

Choinka  

Ustrojone drzewko świerku lub jodły(rzadziej sosny), naturalne lub sztuczne, 

pierwotnie wiązane z przed chrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie 

zielonego drzewka, a obecnie będące nieodłączną ozdobą w czasie Świąt Bożego 

Narodzenia. W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol 

życia i odradzania się, trwania i płodności. Jako drzewko bożonarodzeniowe, 

pojawiło się w XVI wieku, lecz prawdopodobnie już wcześniej występowało jako 

rajskie "drzewo poznania dobra i zła" w misteriach o Adamie i Ewie, wystawianych w 



Wigilię Bożego Narodzenia. Jest to związek bardzo luźny i trudny do ustalenia, 

podobnie jak odwoływanie się do drzewa Krzyża z Golgoty, które jak głosi legenda, 

zbito z rajskiego drzewa życia. Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie 

wstawiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami(nawiązanie do 

rajskiego drzewa). Wielkim zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin Luter, który 

zalecał spędzanie świąt w domowym zaciszu. Choinki więc szybko stały się 

popularne w protestanckich Niemczech. 

 

Pasterka (msza pasterska) 

Uroczysta msza święta odprawiana w 

nocy (najczęściej o północy lub w 

godzinach wieczornych) z 24 na 25 

grudnia, pierwsza w  Boże Narodzenie. 

Pasterka upamiętnia oczekiwanie i 

modlitwę pasterzy zmierzających do 

Betlejem. W Polsce jest jedną z 

najważniejszych świątecznych tradycji. 

 



Kolęda 

Pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszechnie 

formę pieśni bożonarodzeniowej (nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia). 

Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z 

tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu 

wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia 

codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy we 

współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w 

chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. 

Opłatek 

 

Bardzo cienki biały płatek chlebowy, 

przaśny, wypiekany z białej mąki i 

wody bez dodatku drożdży, którym 

dzielą się chrześcijanie nurtu 

katolickiego, zgromadzeni przy stole 

wigilijnym, składając sobie życzenia. 

 

Pojawiająca się w Ewangelii Mateusza gwiazda Betlejemska miała służyć za 

przewodnika Trzem Mędrcom poszukującym miejsca narodzin Jezusa. Jako że 

astronomowie wykluczają istnienie zjawiska o opisanych w Ewangelii cechach, 

interpretowane jest ono najczęściej jako tradycyjne zjawisko symboliczne 

poprzedzające przyjście na świat synów bożych, które pojawiało się już we 

wcześniejszych legendach, choćby o Buddzie. 

 



 

Jest wiele sposobów na wykonanie świątecznych ozdób. Zawieszenie na choince 

własnoręcznie wykonanej bombki lub łańcucha to ogromna frajda i powód do dumy, a 

dzięki osobistemu zaangażowaniu święta staną się jeszcze bardziej wyjątkowe. My 

chcielibyśmy zaproponować wykonanie nietypowej choinki.  

Dlaczego nietypowej? Zobaczcie sami... 

Materiały potrzebne do wykonania choinki: 

 pistolet do klejenia na gorąco 

 makaron, najlepiej kolanka z falbanką 

 kawałek brystolu, tektury lub kartka z bloku technicznego 

 coś do ozdoby, np. koraliki 

 coś do malowania, np. farb sprayu kolejne 

Etapy pracy: 

 Kartonik zwijamy w stożek, końce sklejamy klejem na gorąco. 

 Wyrównujemy spód, by stożek stał równo. 

 Bierzemy makaron, nakładamy na jego końce klej na gorąco i zaczynamy 

naklejać od dołu stożka (uwaga na palce!). 

 Gdy mamy już oklejony cały stożek, należy go pomalować. 

 Kiedy farba na już wyschnie, dekorujemy choinkę według własnego pomysłu. 

 



  

Jest wiele wigilijnych potraw, które uwielbiamy, ale zazwyczaj nie wyobrażamy sobie 

bożonarodzeniowej Wigilii bez pierogów z kapustą i grzybami. Najlepiej smakują nam 

oczywiście te domowe, w których przygotowaniu staramy się pomagać. Nierzadko 

jednak najlepiej wychodzi nam ich jedzenie... Życzymy więc smacznego. 

Pierogi z kapustą i grzybami  

Składniki na ciasto: 

 3 pełne szklanki mąki pszennej 

1 szklanka ciepłej wody 

szczypta soli Składniki na farsz: 

250 g kapusty kiszonej 

30 dag suszonych grzybów 

1 szklanka wrzącej wody 

łyżka masła 

sól, pieprz 

2 małe cebule 
 
Przygotowanie:  

Obrać i pokroić cebulę w piórka. Kapustę i wcześniej ugotowane grzyby drobno 

pokroić. Na patelni roztopić masło, wrzucić pokrojone składniki; smażyć około 3 

minut i dolać wodę, gotować aż do zredukowania się płynów. Na stolnicy wyrobić 

ciasto z podanych składników, część rozwałkować na placek grubości 3-4 mm. 

Szklanką wyciąć równe kółka, a następnie do każdego z nich nałożyć łyżeczkę 

ostudzonego farszu i zawinąć (w razie trudności posmarować brzegi wodą). 

     



 

 

Życzymy wszystkim, by te święta były czasem, gdy 

spory, kłótnie, nieporozumienia tracą moc.  

Niech w nas wszystkich zagości radość i optymizm, 

których tak bardzo brakuje w codzienności.  

Merry Christmas 
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