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WESOŁYCH  

ŚWIĄT 

CO  WARTO  PRZECZYTAC  W  GAZETCE ? 
 

 

DZIŚ W NUMERZE: 

 

 Tradycje  Bożego Narodzenia 

 Święty Mikołaj 

 Kącik Ciekawej Książki 

 Kącik muzyczny- pastorałka 

 Świąteczne zagadki 

 Rozwiąż krzyżówkę  

 Kolorowanki 

 

 

 

DRODZY CZYTELNICY! 

To już grudzień, a więc z okazji nadchodzących świąt –pierwszy 

świąteczny numer gazetki. Przeczytajcie – naprawdę warto! 

 

 

                                         Życzymy przyjemnej lektury. 

 

 

 

 

 



TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA: 

 

CHOINKA 

                                                

       Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Zanim nastała choinka jej 

funkcje pełniła jodłka lub podłaźniczka, czyli wierzchołek sosny, jodły lub 

świerku zawieszony na suficie. Gałązki miały chronić dom i jego mieszkańców 

od złych mocy, zapewnić domownikom szczęście i dostatek. 

 

Tradycja bożonarodzeniowego drzewka pochodzi z terytorium Niemiec z około 

700 roku n.e., symbolizować ono miało rajskie drzewo życia. Dopiero od 

przełomu XVIII i XIX w. zwyczaj ten rozprzestrzenił się na kraje anglosaskie i - 

dzięki niemieckim imigrantom - dotarł do Stanów Zjednoczonych. Choinka w 

obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero pod koniec XVIII w. Dosyć 

szybko zwyczaj zaczął się szerzyć wśród mieszczan i inteligencji polskiej.  

 



                WIECZERZA WIGILIJNA 

    Tradycja rodzinnej, uroczystej wieczerzy jest dzisiaj bardzo mocno 

zakorzeniona w polskich domach. Obyczaj ten zauważono i zapisano już w 

XVII w., choć przypuszcza się, że był praktykowany już dużo wcześniej. Jego 

istotnym elementem jest zachowanie postu. Wieczerzę poprzedza 

przygotowanie choinki, jak też domowej szopki. Pod białym obrusem kładzie 

się kilka kłosów siana (symbolika szopki betlejemskiej). Do stołu zasiada się po 

ukazaniu pierwszej gwiazdy na niebie. Uczestnicy kolacji dzielą się białym 

opłatkiem, składają życzenia, wybaczają wzajemne urazy.  Przyjęło się 

pozostawienie wolnego nakrycia przy stole dla ewentualnego gościa lub też 

symbolicznie dla Chrystusa. Były i są różne przesądy dotyczące ilości i 

zawartości potraw wigilijnych.                                                              

Najczęściej podaje się zupę rybną czy migdałową, barszcz, potem grzyby z 

kapustą, ryby gotowane lub pieczone (najczęściej karp w szarym sosie), kluski z 

makiem, kompot z suszonych owoców, itd. Na ogół przygotowuje się 7,9 

względnie 12 potraw.  We wschodnich regionach obowiązkowo podaje się 

kutię(gotowaną pszenicę lub jęczmień z miodem, orzechami  i migdałami). Po 

skończonej wieczerzy śpiewa się kolędy  i obdarowuje prezentami.  

 

                                                                                    

 



OPŁATEK 

     Wigilijny zwyczaj łamania się opłatkiem należy do najtrwalszych i 

najżywszych tradycji Bożego Narodzenia. Dzielenie się opłatkiem, choć 

niekoniecznie w Wigilię, praktykowali już najwcześniejsi chrześcijanie — 

otrzymywali go ci, którzy nie byli na mszy. Od dawna, tuż przed wieczerzą, 

łamano się opłatkiem z członkami rodziny, służbą, kolędnikami i oczywiście 

duchami przodków. Nawet zwierzęta gospodarskie dostawały opłatek od swego 

gospodarza.  

Nie ma solidnego studium, które wskazałoby kiedy i w jakich okolicznościach ta 

tradycja zakorzeniła się w Polsce. Najstarsza wzmianka źródłowa pochodzi z 

końca XVIII wieku. Dzisiaj jest to już wyłącznie polski zwyczaj, którego 

najważniejszym przesłaniem jest pojednanie. Dzieląc się opłatkiem składamy 

sobie życzenia dobra wszelakiego, zapominamy o urazach, wybaczamy winy.  

 

 

 

 

 



KOLĘDY 

     Wyraz kolęda pochodzi od łacińskiego słowa „calendae”, oznaczające 

pierwszy dzień miesiąca. W starożytnym Rzymie uroczyście obchodzono 

szczególnie calendae styczniowe, kiedy to konsulowie prawnie obejmowali swój 

urząd w całym imperium rzymskim. Przy reformie kalendarza (46 r. przed naszą 

erą), zadekretowanym przez Cezara Juliusza (stąd „kalendarz juliański”) 

potwierdzono 1 stycznia jako początek roku administracyjnego. W Rzymie 

obchodzono to bardzo uroczyście. Odwiedzano się, obdarowywano podarkami, 

śpiewano okolicznościowe pieśni. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa zwyczaje 

te stopniowo powiązano z początkiem rachuby nowego czasu „nowej ery”, czyli 

narodzin Chrystusa. Kolęda w Polsce oznacza przede wszystkim pieśń religijną, 

związaną tematycznie z narodzinami Chrystusa. Najstarsza polska kolęda 

„Zdrów bądź królu anielski” pochodzi z 1424 roku, choć sam termin kolęda 

utrwalił się dopiero w XVII w. W okresie tym powstawało wiele pastorałek i 

kolęd. Inne śpiewali zakonnicy, inne arystokracja, mieli też swoje kolędy kupcy 

i pozostałe stany. Niektóre kolędy autorskie znane są do dziś: „Przybieżeli do 

Betlejem pasterze” i „Przy onej górze” J. Żabczyca, „Bóg się rodzi” F. 

Karpińskiego, „Mizerna, cicha” T. Lenartowicza. Jednak kolędy powstawały też 

dzięki twórcom anonimowym. Tłumaczono je z łaciny czy z języków krajów 

sąsiedzkich. Jakkolwiek większość kolęd powstała w łonie kościoła 

katolickiego, nie brak jednakże kolęd luterańskich, kalwińskich czy husyckich. 

Kolędy są zjawiskiem kulturowym, zwłaszcza w Polsce, gdzie ilość znanych i 

opisanych kolęd osiąga liczbę ponad pół tysiąca.  

 

 

 



PREZENTY GWIAZDKOWE 

Powszechna praktyka wzajemnego obdarowywania się prezentami (zwłaszcza 

dzieci) związana była pierwotnie z kultem i życiorysem św. Mikołaja, biskupa 

diecezji Bari (Włochy), wielkiego jałmużnika żyjącego w IV wieku. Jego 

niezwykła hojność, troska o biednych, stały się symbolem i uosobieniem miłości 

każdego bliźniego. Właśnie w okresie świąt bożonarodzeniowych znalazła 

swoje logiczne uzasadnienie i to już w średniowieczu. Dzisiejszą tradycję 

wręczania świątecznych prezentów zawdzięczamy Marcinowi Lutrowi, który w 

1535 roku domagał się, aby protestanci zaniechali zwyczaju „św. Mikołaja”, a 

prezenty dawali swoim dzieciom jako dar samego „Dzieciątka Jezus”. Z czasem 

wszystkie kraje chrześcijańskie, także katolickie przyjęły tę praktykę. Jednakże 

ślad dawnej tradycji biskupa — św. Mikołaja nadal rozpoznajemy w postaci 

tzw. gwiazdora ubranego w szaty biskupie, z mitrą i pastorałem, względnie 

nazywanego wprost Santa Claus (kraje anglosaskie) czy Sinterklaas (Holandia). 

To on w wigilię Bożego Narodzenia przynosi nadal prezenty, to dzieci nadal ze 

swoją dziecięcą wiarą piszą do niego listy.  

 

 

 

 

 



MIKOŁAJKI 

 

Kto jest kochany przez wszystkie dzieci (i nie tylko dzieci!)??? 

 

Oto krótka charakterystyka naszego bohatera: 

 imię: Mikołaj  

 nazwisko: nieznane  

 pseudo: Święty  

 zawód: roznosiciel zabawek  

 pochodzenie zabawek: nieznane 

 obywatelstwo: nieznane - niby z Laponii, ale czy ktokolwiek widział jego 

paszport?  

 znaki szczególne: gruby, w czerwonym wdzianku. Lata zaprzęgiem 

reniferów - to jest coś!  

 znani wspólnicy: elfy  

 znane sposoby działania w terenie: wchodzi przez komin i "zostawia 

towar" w skarpetach  

 wszystkie dzieci go uwielbiają 

 okres wzmożonej działalności: od 4 aż do 24 grudnia 

 

 



 

ŚWIĘTY NIE TYLKO OD PREZENTÓW 

Dawno, dawno temu, daleko stąd żył duchowny, który pragnął nade wszystko, by ludzie byli 

szczęśliwi. Przez całe życie pomagał biednym, a czynił to w sposób tak dyskretny, że nikt z 

obdarowanych nie domyślał się nawet, skąd pochodzą rzeczy znajdowane pod drzwiami lub 

wpadające przez okno. I choć w zamian dobroczyńca nie oczekiwał nawet dobrego słowa, 

wieść o jego szlachetnych uczynkach rozeszła się po świecie lotem błyskawicy. 

Wkrótce duchowny został biskupem, a gdy dopełniły się jego dni na ziemskim padole - 

świętym. Jako święty Mikołaj stał się patronem wielu profesji, bo tak szczodrego opiekuna 

chcieli mieć wszyscy. Oczywiście wiadomo, że podarki najbardziej kochają dzieci, dlatego św. 

Mikołaj jest przede wszystkim ich patronem i świętym najbardziej przez nie ukochanym. 

 

Nie wiadomo, jak wyglądał ten prawdziwy święty. 

Był biskupem, przedstawiany jest zatem w długiej, 

purpurowej szacie, z laską-pastorałem i w wysokiej 

czapie, zwanej mitrą. Zwykle dźwigał wypchany 

worek, a kto się do Mikołaja szczerze pomodlił, 

otrzymywał to, czego pragnął... Ten dobrotliwy 

staruszek, jak wyobrażamy go sobie najczęściej, w 

rzeczywistości – jeżeli wymagała tego sytuacja – 

potrafił mocno uderzyć pięścią w stół. 
 

Urodził się prawdopodobnie w mieście Patara w Licji (Mała Azja) ok. 270 roku. Był 

jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości 

wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci 

rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił 

zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. 

Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko 

gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, 

przysparzały mu jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech 

młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak 

surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich 

wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie 

gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako patron 

marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał 

zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech 

ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić należności. 

Dożył sędziwego wieku, ponad siedemdziesięciu lat, i po długich latach błogosławionych 

rządów odszedł 6 grudnia ok. 345 – 352 r. Ciało świętego zostało pochowane ze czcią w 

Mirze. Dnia 9 maja 1087 roku włoscy kupcy i piraci, chroniąc relikwie swego patrona przed 

muzułmanami, wykradli je i wywieźli do Bari we Włoszech, gdzie Mikołaj stał się patronem 

miasta.  

 Święty Mikołaj to jeden z najpopularniejszych świętych. Za swojego patrona obrali 

go: piwowarzy, marynarze, rybacy, aptekarze, producenci perfum, flisacy, notariusze, a także 

uczeni, piekarze, złodzieje, mali chłopcy i lichwiarze. Opiekuje się również więźniami, 

adwokatami, pannami na wydaniu oraz uczniami. 



KĄCIK CIEKAWEJ KSIĄŻKI 

 

"Z pamiętnika Agaty" 

 

AUTORKI: Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewskiej  

i Joanna Hermanowskiej  

Kiedy nareszcie będą święta - westchnęła Agata - nie mogę się doczekać. Z 

kuchni rozchodzą się już smakowite zapachy przygotowywanych potraw. 

Wszyscy domownicy krzątają się po domu. jak co roku, dziadek oprawia 

choinkę, piękną jodłę, przywiezioną ze szkółki leśnej wujka Heńka. 

Dziadek, Emil i ja tradycyjnie ubierzemy naszą choinkę. Dziadek zawiesi 

kolorowe światełka, ja - bombki, a Emil - łańcuchy i cukierki. W ubieraniu 

choinki, jak zwykle, "pomoże" nam Kokos, który będzie wykradał cukierki i 

łańcuchy. Zawsze zastanawiam się, po co mu to wszystko? _ 

Zapachniało grzybami, mama z babcią przygotowują w kuchni potrawy 

wigilijne. Po ubraniu choinki nakryjemy stół. Tata przykryje go białym 

obrusem, dziadek położy siano pod obrusem. Emil ustawi talerze i położy 

sztućce. Każde nakrycie ozdobię gałązkami świerku. Na środku postawię 

piękny, świąteczny stroik ze świeczkami. Wcześniej zrobiłyśmy go z mamą. 

Kiedy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka, tata zapali świece na stole. 

Babcia weźmie talerzyk z opłatkiem i złożymy sobie życzenia świąteczne. 

Zasiądziemy do stołu i każdy spróbuje każdej z dwunastu potraw. Wszystko 

będzie pyszne, ale zawsze najbardziej smakują mi pierogi z grzybami i 

czerwony barszcz z pasztecikami. Wszyscy będziemy szczęśliwi, że święta 

spędzamy razem. Będziemy śpiewać kolędy, a potem Emil rozda tak 

oczekiwane prezenty. Na pewno będzie wiele radości i zabawy przy 

rozpakowywaniu prezentów. 

Otrzymywanie prezentów sprawia wielką radość, ale jeszcze większą radością 

jest obdarowywanie prezentami innych. 

 

 

 

 



KĄCIK MUZYCZNY 

 

Pastorałka- „Był pasztuszek bosy” 

 

1.Był pastuszek bosy, na fujarce grał, 

w górach pasał owce i w szałasie spał. 

Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli 

obudzili go gdy spał, gdy spał. 

Obudzili go gdy spał, gdy spał. 

 

Ref.  

Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, 

bo narodzenia czas wypełnił dni, 

tam gdzie stajenka razem z bydlątkami 

leży dzieciąteczko i na sianku śpi. 

Świat na to czekał wiele już lat 

i narodzenia dziś wita czas, 

biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie, 

na niebie pierwszej gwiazdy blask, 

na niebie pierwszej gwiazdy blask. 

 

2. Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał, 

ale dobry anioł piękne butki dał. 

Wziął pastuszek owce, pobiegł  

tak jak wiatr przed siebie, 

a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. 

A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. 

 

Ref.  

Dziś do Betlejem... 

 

 

 

 



ŚWIĄTECZNE ZAGADKI 

 

1. W święta uroczyste, grudniowe. 

Gdy do Wigilii już wszystko gotowe. 

Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 

od choinkowych lampek rozgrzana. 

 

2. Gałązki zielone igiełkami usiane 

ma to drzewko świąteczne, 

przez dzieci kochane. 

3. W święta grudniowe, 

gdy cały dzień trzeba pościć, 

bardzo smakuje ta ryba, 

co mało ma ości. 

 

4. Pod choinką po wigilijnej kolacji, 

z workiem na plecach wkracza do akcji. 

Dzieciom rozdaje piękne prezenty, 

zawsze jest miły i uśmiechnięty. 

 

5. Długim sznurem choinkę oplatają 

i ją pięknie oświetlają. 

 

6. Na samym wierzchołku ma ją choineczka. 

To błyszcząca ... 

7. Co roku w grudniową noc, 

wszystko ma czarodziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty, 

rozdaje dzieciom... 

 

8. Co roku wyrusza w długą drogę. 

Czerwoną ma czapę i długą białą brodę. 

Wyraz twarzy uśmiechnięty. 

Czy już wiecie, kto to taki to … 

 

9. Przynieśli ją z lasu 

Pięknie przystroili. 

Teraz będzie z nami, 

by święta umilić. 

 

10. Ma czerwona czapkę, 

Długą siwą brodę. 

Niesie nam prezenty 

Ośnieżoną drogą. 

 

 



ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA 

       

  

 

   

1. Kołyska Jezusa. 

2. Świąteczne drzewko. 

3. Imię matki Jana Chrzciciela 

4. Widowisko o Bożym Narodzeniu.  

5. np. Św. Mateusza. 

6. Imię jednego z Trzech Króli. 

7. Miasto rodzinne Józefa. 

8. Król Jerozolimy - prześladował małego Jezusa. 

9. Jeden z darów Trzech Króli. 

10. Przewodniczka Trzech Króli. 

11. Miasto narodzin Jezusa. 

12. Potocznie WIRCZERZA WIGILIJNA. 

13. Dzień przed Bożym Narodzeniem. 

14. Pierwsi, którzy złożyli hołd Jezusowi. 

 

 



KOLOROWANKI 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


