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Drodzy czytelnicy! 

Oddajemy do Waszch rąk specjalny – świąteczny numer gazetki „My o Nas”. Jest on w całości poświęcony 

tematyce Świąt Bożego Narodzenia. W naszych artykułach poruszamy zagadnienia  na pewno Wam już znane, 

jak świąteczne tradycje, potrawy wigilijne, czy też znaczenie Świąt Bożego Narodzenia dla katolików. A tak 

przy okazji – warto się zastanowić, czy tradycje, których przestrzegamy nie są tylko pustymi gestami 

(polecamy felieton „Czy znajdzie miejsce w Polsce?”). Przynosimy również garść informacji na tematy mniej 

znane. Zachęcamy Was do poczytania o tym, jak spędza święta rodzina królewska, jak wygląda Boże 

Narodzenie w innych religiach i czy wszędzie na świecie można je obchodzić. Spróbujcie upiec na krówkę – 

bananówkę (przepis znajdziecie w gazetce), rozwiążcie bożonarodzeniowy quiz, a na końcu… przeczytajcie 

świąteczne życzenia (ostatnie strony gazetki). Może i Wam ktoś je przesłał za naszym pośrednictwem? My 

również życzymy wszystkim czytelnikom radosnych i błogosławionych Świąt! 

           Redakcja „My o Nas” 
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Zaczynamy odliczanie! 

Mogą być dwu- lub trójwymiarowe, do postawienia lub powieszenia, z okienkami (drzwiczkami) do otwierania lub z 

naklejkami do zdzierania, z obrazkami do przyklejania lub jedynie do oglądania itd.     

Współcześnie istnieją różne rodzaje – dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 

 z czekoladką ukrytą za każdym okienkiem, 

 z produktami kosmetycznymi, 

 z piwem, 

 z przedmiotem w częściach do samodzielnego złożenia, 

 z produktami spożywczymi zdrowotnymi, 

 z przyrządami do majsterkowania, 

 z gadżetami, 

 ze skarpetkami, 

 z biżuterią, 

 ze słodyczami i zabawkami dla dzieci itp. 

Ktoś już wie, o czym mowa?                                                                              

Kalendarz adwentowy –                                                             

ma wyjątkową historię i może wprowadzić magiczny nastrój przed świętami. To dodatkowy element, który pomaga 

przygotować siebie i rodzinę do świąt, lecz czy ktokolwiek zastanawiał się, jaka 

jest jego genealogia?  

Pomysł kalendarza adwentowego wywodzi się z Niemiec, z kręgów 

protestanckich. Gdy większość ludzi 

była niepiśmienna i nie miała dostępu 

do kalendarzy zaczęto na wieńcu 

adwentowym zamiast świec 

umieszczać 24 małe woreczki                      

z drobnymi niespodziankami. Inny 

stary zwyczaj  wspomagający 

odliczanie w przeszłości to oznaczanie 

kredą dnia 1 grudnia na drzwiach                     

i kontynuowania dodawania kresek - aż 

do 25, aby wiedzieć, kiedy nadszedł 

dzień świętowania narodzin Jezusa. 

Wzmianka o kalendarzu adwentowym, 

zrobionym ręcznie, znalazła się w 

książce dla dzieci autorstwa Elise 

Averdieck z 1851 roku, lecz historia tego typu kalendarza jest znacznie starsza 

niż wskazywałyby zachowane materiały archiwalne – za pierwsze drukowane czasomierze uznaje się te pochodzące z 

1902 roku – powstałe w ewangelickiej księgarni w Hamburgu, a następnie te z 1903 roku stworzone przez Gerharda 

Langa, którego uznaje się za „wynalazcę” kalendarza adwentowego – był to kalendarz 

bożonarodzeniowy „W krainie Dzieciątka Jezus”. Natomiast pierwszym kalendarzem z 

otwieranymi okienkami był „Domek Dzieciątka Jezus”. Rozpoczynał się 6 grudnia, dlatego 

nazywano go też „Kalendarzem św. Mikołaja”. 

 

 

 

W 1902 roku w Niemczech ukazał się 

wydrukowany techniką chromolitografii 

„Zegar bożonarodzeniowy dla dzieci”. 
Kalendarz bożonarodzeniowy „W krainie 

Dzieciątka Jezus”. Nad nadrukowanymi cytatami 

dzieci mogły naklejać obrazki. 



 

Może teraz pojawić się pytanie – skąd u Langa wziął się pomysł na to, by 

stworzyć coś takiego? 

                                                                                                                                                   

W skrócie: Mały Gerhard zadawał mamie chyba jedno z najczęściej 

zadawanych przez dzieci pytań w grudniu, czyli: „Ile dni zostało do świąt?”                                                                                                               

Te ciągłe pytania natchnęły mamę do stworzenia zarysu adwentowego 

kalendarza. Kobieta wzięła karton, zapisała na nim liczby od 1 do 24, po 

czym przy każdej z liczb przyszyła na sznurku „Wibele” – rodzaj 

podłużnych biszkoptów.   

 To naprawdę niezwykła historia, dzięki której mamy teraz w sklepach do 

wyboru nie tylko kalendarze z czekoladkami, ale również inne jego rodzaje. 

 

     Opracowała 

 Nicole Pinkawa 

 

 

 

 

Zwiastowanie Maryi 

Na pewno każdy z was zna opowieść o tym jak Archanioł Gabriel objawia się Maryi oraz jak zapowiada  

narodzenie Jezusa Chrystusa. Większość zna jednak tylko wersję napisaną czystą polszczyzną, więc właśnie dzisiaj 

przychodzę do was z wersją śląską  - tak, dokładnie śląską. Oczywiście całą treść przytoczę na podstawie książki pana 

Marka Szołtyska pt. „Biblia Ślązoka”. Mam nadzieję, że wam się to spodoba :) 

 

Szczynść Boże Maryjko! 

Jednego dnia do miasta Nazaryt, przifurgnął z nieba anioł Gabriel. Wloz do chałpy, kaj miyszkała tako 

jedna piykno, a pobożno frelka Maryjka i tak do nij pedzioł: Szczyńść Boże Maryjko! Tyś je nojszykowniyjszo 

miyndzy innymi babami, bestoż Ponboczek kozoł ci pedzieć, że poczniesz i urodzisz synka, kerego 

zamianujesz Jezus, a o kerym bydom godać, że je Ponboczkowym Synkiym. Maryjka zaś na to: Po jakimu 

to? Jak urodza tego synka, przeca jo niy mom chłopa? Jo je dopiyro po zrynkowinach ze Zefkiym z rodziny 

Dawida? Wtedy anioł godo: Tym się już gowy niy łonacz, bo Duch Świynty cuda czyni! 

Bestoż Maryjka o nic sie już niy pytała, yno klynkła i padała aniołowi: Niych bydzie jak godosz, boch 

przecza je na Ponboczkowyj służbie! 

 

Opracowała 

 Karolina Drzymała 

Pierwszy kalendarz                        

z otwieranymi okienkami 

Wymyślił je nadworny kucharz księcia Hohenlohe-

Langenburg, Jakob Christian Carl Wibel. Café Bauer 

w Langenburgu jest jedyną firmą, która może 

produkować "Original Wibele", ponieważ właściciel 

zapewnił sobie prawa do tej produkcji w 1911 roku. 

Ciasto przygotowywane jest z białka jaj, cukru 

pudru, mąki i cukru waniliowego. Są one podobne do 

"Russisch Brot" ("rosyjskiego chleba"), innego 

rodzaju niemieckiego ciastka, ale piecze się je tylko 

do momentu, aż staną się lekko brązowe. Mają 

kształt cyfry 8 i formalnie powinny mieć 22 

milimetry długości i 12 milimetrów szerokości. 



felieton 

Czy znajdzie miejsce w Polsce? 

Nocą 24 na 25 grudnia w wielu świątyniach 

zabrzmi uroczyste „Wśród nocnej ciszy”. Kolęda o 

bardzo radosnym wydźwięku. Jak prawie 

wszystkie. Niewiele bożonarodzeniowych pieśni 

traktuje o 

problemach i nędzy 

jakie towarzyszyły 

Świętej Rodzinie 

ponad 2000 lat 

temu. Jedną z 

takich jest "Nie 

było miejsca dla 

Ciebie”. Myślę, że 

każdy w głowie słyszy już pełną smutku melodię 

tej kolędy. Słyszymy w niej: „A dzisiaj czemu 

wśród ludzi tyle łez, jęku, katuszy? Bo nie ma 

miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy”. 

Rok temu z ust jednego z prawicowych 

polityków padły słowa: „niedziela dzień święty, 

święcić trzeba”. Szkoda, że katolikiem jest tylko w 

niedziele. Pozostałe dni tygodnia (poza wyjątkami 

na comiesięczne uroczystości) uważa za 

odpowiednią okazję do tego, żeby obrażać innych 

polityków, manipulować obywatelami, nie 

dostrzegać potrzeb bliźnich... Słów Pisma 

Świętego, wypowiedzi Jana Pawła II i innych 

świętych najlepiej używać wybiórczo, wyrywając 

z kontekstu. Ale spokojnie. Osoby chytre jak lis 

(akurat ten nieco zestarzały i siwy), raczej żyją 

zasadą: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. 

Gdyby niedzielna eucharystia i cytaty religijne nie 

wystarczyły, pałac u adwersarza czeka. 

Wiele rodzin zasiądzie 24 grudnia do 

stołów wigilijnych. Będzie tam symboliczne, 

wolne miejsce dla niespodziewanego gościa. 

Ciekawe jak zachowalibyśmy się, gdyby ktoś 

przyszedł i chciał je 

zająć. Jezus nie miał 

się gdzie podziać, 

urodził się „w stajni, 

ubóstwie i chłodzie”. 

Podobną sytuację 

mają rodziny na 

granicy. Wiemy o tym 

tylko tyle, ile mamy wiedzieć. Media długo nie 

były dopuszczane, aby wjechać na tereny kryzysu. 

Polacy są przeciwni pomocy bliźnim, bo tak 

prowadzi się narrację, aby pokazać same 

negatywne strony. Nie wiem, czy możemy siadać 

do stołów wigilijnych i cieszyć się w pełni z 

narodzenia Mesjasza, kiedy ci ludzie, nasi bliźni 

cierpią.  

Ile kobiet czuło się jak Maryja, kiedy 

doszedłszy do granicy napotkały drut kolczasty? 

Ilu mężczyzn czuło się jak Józef, nie mogąc 

zapewnić godnego miejsca swoim rodzinom? Niby 

XXI wiek, a ludzie wydają się zacofani bardziej niż 

2000 lat temu. Potrzebujących i cierpiących 

spotykamy na co dzień. Nie są to tylko uchodźcy, 

lecz także obywatele 

Polski, mieszkańcy 

wielu miast i wsi; 

również Zawadzkiego. 

Umiemy wyciągnąć do 

nich pomocne dłonie? 

Czy jedyne na co nas 

stać to pogardliwe 

spojrzenie, ironiczne uśmieszki, niewybredne 

komentarze... 

Podczas grudniowej pielgrzymki na Cypr, 

papież Franciszek powiedział: „Ten, kto ucieka 

przed nienawiścią staje przed nienawiścią, która 

nazywa się - drut kolczasty w tej kulturze 

obojętności”. A chrześcijanie mają nie dać się 

zwyciężać złu, lecz zło dobrem zwyciężać. Na 

nienawiść odpowiadać miłością, a nie potęgować 

krzywd spotykających migrantów. Potrzebującym 

budować mosty, a nie mury. I dotyczy to 

wszystkich chrześcijan, i jest moralnym 

obowiązkiem każdego człowieka, włącznie z tymi 

z Wiejskiej.  

„Dzisiaj czemu 

wśród ludzi tyle łez, jęku, 

katuszy?” Bo ludzie są 

egoistyczni. Bo panuje 

ksenofobia. Bo ludzie boją 

się. Czego? Kogo? Jezusa Chrystusa w drugim 

człowieku! Przygotowania do świąt idą pełną parą. 

Parę wydychają z ust ci, którzy marzną. Ci, których 

nie chcemy przyjąć. „Bo nie ma miejsca dla Ciebie 

w niejednej człowieczej duszy”. A czy znajdzie się 

Źródło: https://naszdziennik.pl/ 

Źródło: https://rpo.lubelskie.pl/ 

Źródło: https://www.rdn.pl/ 

Źródło: https://bialystok.wyborcza.pl/ 



dla Niego miejsce w Polsce? Figurka Dzieciątka 

niech leży na sianku, w kościołach, w naszych 

domach, ale niech pozostanie tylko figurką. 

Dzieciątko niech pozostanie porcelaną. Lepiej 

niech nie staje się drugim człowiekiem. Może 

wówczas powodować za dużo fatygi.  

W drodze do kościołów, na rodzinne 

spotkania pamiętajmy o tych, którzy nie mają takiej 

możliwości, bo na ich drodze stają różne, fizyczne 

i duchowe przeszkody. Warto zauważyć jedno: 

Józef nie ogrodził betlejemskiej stajni drutem 

kolczastym. A zagrażał im sam Herod. Ciekawe, 

czy w duszy Polaków znajdzie się miejsce dla 

Jezusa? Może wybudujemy mu mur tudzież płot, i 

nie pozwolimy przyjść do siebie. 

Wesołych Świąt drodzy Czytelnicy! – dla 

Was zapewne takie będą.  

Jakie będą dla potrzebujących?  

 

Szymon Cybulski 

 

Od kiedy świętujemy Boże Narodzenie ? 

Co roku obchodzimy święta Bożego Narodzenia, 

ale czy zastanawialiśmy się kiedyś od jak dawna je 

świętujemy ? W przygotowaniach do tego 

wspaniałego wieczoru biorą udział całe rodziny: 

wszyscy zajmują się sprzątaniem, zakupami, a 

także w miarę możliwości przygotowaniem 

potraw. Na koniec wszyscy przystrajamy choinkę. 

Wigilia w polskiej tradycji to dzień wyjątkowy, ma 

własne zwyczaje, tradycje i wiele obrzędów. W 

tradycji chrześcijańskiej Boże Narodzenie, po raz 

pierwszy pojawiło się w 354 roku. 25 grudnia jako 

„oficjalny” dzień Bożego Narodzenia nie został 

wybrany przypadkowo. Święto to miało stanowić 

przeciwwagę, dla obchodzonego w tym samym 

czasie Dnia Narodzin Niezwyciężonego Słońca, 

poświęconemu perskiemu bogu Mitrze. W polskiej 

tradycji Boże Narodzenie od wieków było 

obchodzone godnie jako Wielkie Święto. Zwyczaj 

godnego uczczenia świąt Bożego Narodzenia, 

powiązany był ze słowiańskim zwyczajem 

zaślubin, które inaczej określano godami. Takie 

połączenie wywodziło się z tradycji ludowej, w 

której 25 grudnia był nie tylko dniem narodzin 

Boga, ale również zaślubin (godów) dnia i nocy, 

ciemności i światła. Ciekawe ilu z was wiedziało 

od kiedy je świętujemy? ☺  

    Martyna Pyttel 

 

Co dla katolików oznacza 26 grudnia? 

26 grudnia jest dla katolików dniem tak samo 

ważnym jak wigilia czy pierwszy dzień świat. Tego 

dnia wspominamy św. Szczepana. Święty 

Szczepan był pierwszym chrześcijańskim 

męczennikiem, który zginął za wiarę w 36 roku 

naszej ery. Został ukamienowany w Jerozolimie, a 

świadkiem tego był Szaweł - późniejszy św. Paweł, 

zwany Apostołem Narodów. Dlatego też dzień 26 

grudnia jest dniem wolnym od pracy i jest 

uznawany za święto św. Szczepana. Jest to okazja 

do refleksji nad swoją wiara wspominając 

Szczepana, który oddał życie za Chrystusa. 

    Dominika Duda 

 
Źródło: pixabay.com 



Świąteczne tradycje w Polsce 

Boże Narodzenie, to z pewnością okres, na 

który czeka wielu z nas przez cały rok. Już pod 

koniec listopada na sklepowych półkach możemy 

zobaczyć świąteczne ozdoby i usłyszeć z 

głośników klimatyczne piosenki. W Polsce święta 

są wyjątkowe i wyróżniają się wieloma tradycjami.  

Bez wątpienia tradycją obchodzoną w 

większości domów jest dzielenie się opłatkiem. 

Jest to wyjątkowa chwila, w której składamy 

najserdeczniejsze życzenia bliskim. Ciężką 

tradycją do praktykowania jest tradycja dwunastu 

potraw. Dlaczego ciężką? Bo dziś polskie rodziny 

nie są tak liczne jak kiedyś, więc niektóre potrawy 

mogłyby się zwyczajnie zmarnować. Kolejną 

polską tradycją wigilijną jest wkładanie sianka pod 

obrus, którym nakryto stół. Symbolizuje ono 

betlejemską stajenkę. Chociaż powoli przestaje się 

tego pilnować, to dawniej nie wyobrażano sobie, 

aby na wigilijnym stole leżał obrus innego koloru 

niż biały. Piękną tradycją jest dodatkowe nakrycie. 

Pokazujemy, że pamiętamy o samotnych osobach i 

naszych bliskich, którzy już odeszli lub nie mogą 

być z nami w ten dzień. Samą wigilijną wieczerzę 

rozpoczyna się od pierwszej gwiazdki na niebie. To 

również jest praktykowane we wielu polskich 

domach. Coś, co wpływa na nasze wzajemne 

relacje, to wspólne kolędowanie. W ten piękny 

sposób i ciepłej atmosferze możemy spędzić resztę 

dnia z bliskimi. Ostatnią wspomnianą tradycją i 

zdecydowanie jedną z najbardziej praktykowanych 

w Polsce, jest uroczysta msza odprawiana w nocy 

z 24 na 25 grudnia, czyli pasterka.  

Z roku na rok świąteczne zwyczaje 

odchodzą w niepamięć. My - jako młodzież, mamy 

za zadanie, aby wciąż je pielęgnować, aby 

przynajmniej część z tych pięknych tradycji 

pozostała. 

Oliwia Prus 

 

           

 

Wigilijne potrawy 

http://www.rmf.fm/magazyn/news,35492,12-tradycyjnych-potraw-

wigilijnych-ktore-z-nich-pojawiaja-sie-na-waszym-stole.html 

 

W zależności od regionu Polski nasze dania 

wigilijne się od siebie różnią. Zwyczajowo 

spożywamy 12 potraw, a oto potrawy które goszczą 

w większości polskich domów: 

- Wigilijny barszcz czerwony z uszkami 

- Pierogi 

- Sałatki 

- Kompot z suszu 

- Gołąbki z kaszą i grzybami 

- Ryba po grecku 

- Karp 

- Kutia 

- Sernik 

-Makowiec 

- Piernik 

 

Na naszych stołach mogą znajdować się także inne 

potrawy – może być ich więcej niż 12. Potrawy 

które możemy również znaleźć na wigilijnym stole 

to: 

- Żurek i inne zupy 

- Kluski z makiem 

- Kapusta z grochem 

- Śledzie 

- Krokiety 

- Makówki 

- Kasza z suszonymi owocami 

- Sałatka jarzynowa 

- Chleb 

 

 

 Małgorzata Żędzianowska 

 

 



Dwanaście ciekawostek na temat Bożego 

Narodzenia 

1. Jingle Bells” zostało napisane na Święto 

Dziękczynienia, nie na Boże Narodzenie. 

 

Źródło: p54.lublin.eu 

2. Wizerunek Świętego Mikołaja lecącego 

saniami powstał w 1819 r. i został 

stworzony przez Waszyngtona Irvinga, 

tego samego autora, który wymyślił 

Bezgłowego Jeźdźca. 

3. Dom towarowy Montgomery Ward 

stworzył Rudolfa Renifera jako sztuczkę 

marketingową zachęcającą dzieci do 

kupowania ich świątecznych kolorowanek. 

Oryginalny Rudolph nie miał czerwonego 

nosa. W tamtych czasach czerwony nos był 

postrzegany jako objaw alkoholizmu, a 

Montgomery Ward nie chciał, by wyglądał 

jak pijak.  

4. W 1914 r. podczas I wojny światowej w 

okopach pomiędzy Brytyjczykami i 

Niemcami doszło do słynnego rozejmu 

bożonarodzeniowego. Wymieniali się oni 

prezentami przez neutralną ziemię niczyją, 

czy razem grali w piłkę nożną. 

5. Uważa się, że Franklin Pierce był 

pierwszym prezydentem, który umieścił 

choinkę w Białym Domu. 

6. Amerykańscy naukowcy obliczyli, że 

Mikołaj musiałby odwiedzić 822 domy na 

sekundę, aby dostarczyć wszystkie 

prezenty w Wigilię. 

7. W Syrii prezenty bożonarodzeniowe 

rozdawane są z pomocą jednego z 

wielbłądów mędrców. 

8. Najbardziej popularną kolędą jest „Cicha 

noc”, która znana jest na całym świecie. 

Jest tłumaczenie jest w ponad 300 językach. 

9. Zwyczaj związany z przynoszeniem 

prezentów został powiązany z biskupem z 

Miry, który rozdawał swój majątek osobom 

ubogim i pokrzywdzonym przez los. To on 

jest pierwowzorem świętego Mikołaja. 

 

10. Liczba wigilijnych potraw symbolizuje 

dwunastu apostołów. A potrawy z kapusty: 

groch z kapustą, pierogi z kapustą i 

wigilijny bigos odnoszą się do przekonania, 

że kapusta dodaje wigoru i sił, pomagając 

odrodzić się po zimie. 

11. Na wigilijnym stole powinny znaleźć się 

owoce. Z suszonych gruszek, jabłek i 

śliwek przyrządza się tzw. kompot z suszu. 

Owoce są symbolem powodzenia. Warto 

podejmować wysiłek, żeby potem cieszyć 

się owocami swojej pracy. Jabłka odnoszą 

się do bogactwa i obfitości szczęścia, 

gruszki do słodyczy sukcesu, a śliwki do 

energii i siły w pokonywaniu trudności. 

12. Jemioła pochodzi od anglosaskiego słowa 

misteltan, które oznacza „mała gałązka 

gnoju”, ponieważ roślina rozprzestrzenia 

się przez ptasie odchody. 

Wybrała Dominika Duda 

 



Nemo iudex idoneus in propria causa 

 
Źródło: www.zywnosc.com.pl 

 Nie tylko starożytni Rzymianie wymyślali 

wykorzystywane przez prawo do dziś sentencje 

prawne. Żyjący w XVII wieku Anglik, Edward 

Coke w oparciu o starożytny edykt napisał, że „nikt 

nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie”, 

co przedstawia tytuł tego artykułu. Dzięki tym 

słowom na salach sądowych panuje bezstronność i 

obiektywizm, które są podstawowymi zasadami 

każdego procesu: karnego, cywilnego i 

administracyjnego. Jeżeli sami moglibyśmy 

osądzać własne czyny, wielu pracowników Służby 

Więziennej straciłoby pracę, bo więzienia 

świeciłyby pustkami. Bowiem kto nie wydałby na 

siebie wyroku uniewinniającego? 

 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i 

Sylwester. Polacy, jak to Polacy mają w zwyczaju, 

takie uroczystości muszą zapić alkoholem. Nie 

wszyscy, owszem, ale statystyczna większość - tak. 

Gdyby podczas Pasterki czy sylwestrowej nocy 

sprawdzić trzeźwość, nieczęsto alkomaty 

wykazałyby „0,00‰”. I o zgrozo, także wśród osób 

niepełnoletnich. Przyzwalanie rodziców, czy 

przymykanie oczu na spożywanie tego typu 

trunków, może powodować myślenie młodych 

ludzi, że alkohol można spożywać wszędzie: w 

domu i poza domem. A to może już spowodować 

pewne problemy natury prawnej. 

 Po pierwsze za sprzedaż lub podanie osobie 

niepełnoletniej, „w wypadkach, kiedy jest to 

zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub 

wbrew jego warunkom” napoju alkoholowego 

grozi kara grzywny. Czyli mamy problem prawny 

dla ekspedienta. Po drugie, alkohol powoduje 

obniżenie kontroli zachowania, a stąd już prosta 

droga do popełnienia wykroczeń lub przestępstw: 

pojawiają się konflikty z prawem dla 

niepełnoletniego. Jeżeli okaże się, że czyn jest 

wysoce szkodliwy, niepełnoletni może nawet trafić 

do poprawczaka! Po wtóre można także 

zafundować problemy swoim rodzicom, ponieważ 

sąd będzie miał prawo uznać, że nie dopełnili 

swoich obowiązków wychowawczych i nałożyć na 

nich pewne sankcje. Nie będę wspominał o 

problemach natury zdrowotnej i o szkodliwym 

wpływie alkoholu dla organizmu, szczególnie 

człowieka młodego.  

 Właściwym jest otrzymywanie przez 

młodych odpowiednich wzorców rozsądnego 

korzystania z alkoholu. W przeciwnym razie po 

osiągnięciu pełnoletności ich sytuacja może nie 

być zbyt ciekawa. Picie alkoholu przez młodych 

niesie za sobą szereg negatywnych skutków 

prawnych i zdrowotnych. W obliczu Bożego 

Narodzenia i Sylwestra: narodziny Chrystusa 

można uczcić bez alkoholu, podobnie pożegnać 

stary i przywitać nowy 2022 rok – można to 

uczynić bez procentowych napojów. Młodym, 

może wydawać się, że nie ma w tym nic złego, ale 

należy pamiętać, że „nikt nie jest odpowiednim 

sędzią we własnej sprawie”, a ewentualne 

konsekwencje wobec nas wyciągnie bezstronny i 

obiektywny sąd. 

Stan prawny na dzień 31.10.2021 r. 

 

Polecam zerknąć: 

Art. 15, Art. 37 Ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Szymon Cybulski 
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Kilka cytatów na osłodzenie Świąt… 

„Życie bez marzeń jest jak Święta bez przyjaciół.” 

Stephen Littleword 

„Boże Narodzenie to największe w świecie 

przyjęcie urodzinowe, na którym są wszyscy 

ludzie na tej ziemi.” 

Jostein Gaarder 

 

„Święta to nie stół i ozdoby, a ludzie z ich 

uśmiechami i ciepłymi spojrzeniami. Ludzie są w 

święta najważniejsi.” 

Sylwia Trojanowska 

„Boże Narodzenie jest konieczne. Potrzebujemy 

co najmniej jednego dnia w roku, aby 

przypomniał nam, że świat nie kręci się tylko 

wokół nas.” 

Eric Sevareid 

 

„Święta to czas cudów a jeżeli ich nie zauważamy, 

to znaczy że nie umiemy dobrze patrzeć” 

Anna Ficner – Ogonowska 

„W Boże narodzenie wszystkie drogi prowadzą do 

domu” 

Marjoie Holmes 

 

Wybrała Małgorzata Żędzianowska 

Wigilia 1981 

 
źródło:https://rybacy.org/gallery2/v/album97/album116/SCAN10_001.jpg.

html  

Jak znaleźć świąteczną atmosferę i cieszyć 

się nadciągającą wigilią, kiedy odczuwa się ciągły 

niepokój o zdrowie i bezpieczeństwo bliskich? Te 

pytania nie odstępowały Polaków od 13 grudnia 

1981 roku, kiedy to Wojskowa Rada Ocalenia 

Narodowego na czele z Wojciechem Jaruzelskim 

wprowadziła w Polsce stan wojenny. Po północy 

milicja i wojsko rozpoczęły zatrzymania 

opozycjonistów. Tysiące członków Solidarności 

trafiło do więzień i ośrodków internowania. 

Na ulicach czołgi i patrole wojska i milicji 

pilnujące porządku, grzejące się przy tak zwanym 

koksiaku. Nic nie wyglądało tak samo i nic nie 

pozwalało na chociaż chwilowe zapomnienie, czy 

zignorowanie sytuacji w jakiej znalazła się Polska. 

 Rząd wprowadził wiele nakazów i 

zakazów. Aby przedostać się z województwa do 

województwa trzeba było otrzymać specjalną 

przepustkę. Niełatwo było także zdobyć jedzenie. 

Otóż wprowadzono kartki na artykuły spożywcze i 

chociaż taki system był stosowany już od roku 

1976 to obowiązywał tylko na cukier. Od 1981 rząd 

zdążył już objąć metodą kartek mięso, masło i 

tłuszcze, mleko, mąkę i ryż, alkohol, proszek do 

prania, mydło, cukierki i wyroby czekoladowe, 

również papierosy. Aby wykupić należne 

przydziały, należało jednak po pierwsze – mieć 

szczęście, że akurat dany towar trafił do sklepu, po 

drugie, odstać swoje w długich kolejkach. 

I chociaż warunki mogły zgasić radość, 

ludzi połączyła wyjątkowa solidarność. Starali się 

sobie nawzajem pomagać i opiekować się sobą. 

Nadal walczyli o swój kraj i się nie poddawali. 

Dokonywali wszelkich starań by zachować pozory 

by gwiazdkowa atmosfera nie ucierpiała zbytnio 

przez poważną sytuację panującą w kraju. Na 

szczęście zawieszono godzinę policyjną i pasterka 

odbyła się tak jak co roku. 

    Julia Kinel 
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Perły architektury 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wyjątkowo nie będzie dziś artykuły dotyczącego „perły 

architektury” znajdującej się w naszym kraju. Przeniesiemy się do miasta, które znajduje się 3971,4 km od Polski i 

położone jest w zachodniej części Judei na wysokości około 775 m n.p.m. Miejsce narodzin Jezusa: Bazylika 

Narodzenia Pańskiego – to o niej będzie ten tekst.                  

Betlejem i pierwsi chrześcijanie                                                

Od samego początku uczniowie naszego Pana i pierwsi chrześcijanie byli bardzo świadomi znaczenia Betlejem.                        

W połowie drugiego wieku naszej ery św. Justyn, który był rodowitym Palestyńczykiem, opisywał wspomnienia 

przekazywane przez rodziców, mieszkańców Betlejem, dzieciom o stajence,             

w której narodził się Jezus (por. św. Justyn, Dialog z Żydem Tryfonem, 78, 5). 

W pierwszych dziesięcioleciach następnego wieku Orygenes dał świadectwo, że 

miejsce, w którym nasz Pan się narodził było doskonale znane społeczności 

lokalnej, nawet osobom, które nie były chrześcijanami. „W Betlejem istnieje grota, 

w której się urodził Jezus, i żłób, w którym Go położono owiniętego w pieluszki, a 

wszystko to się zgadza z opisem Jego narodzin zawartym w Ewangeliach. Miejsce 

to słynie w całej okolicy, nawet wśród niewierzących, z tego, że urodził się tam 

Jezus, którego czczą i któremu się kłaniają chrześcijanie” (Orygenes, Przeciw 

Celsusowi, 1, 51). 

W czasach cesarza Hadriana władze Imperium budowały świątynie pogańskie w 

różnych miejscach czczonych przez chrześcijan, takich jak Grób Święty                                

i Kalwaria, w nadziei zatarcia wszelkich śladów ziemskiego życia Chrystusa. „Od 

czasów Hadriana aż do Konstantyna, przez lat około sto osiemdziesiąt, czczony był 

przez pogan w miejscu zmartwychwstania posąg Jowisza, a na skale ukrzyżowania 

marmurowa statua Wenery, bo sprawcy prześladowania mniemali, że pozbawią nas 

wiary w Zmartwychwstanie i w Krzyż, jeśli miejsca święte bałwanami splugawią” 

(św.  Hieronim, Listy, 58, 3). 

Coś podobnego mogło mieć miejsce w Betlejem: miejsce narodzin Jezusa stało się świętym gajem poświęconym bogowi 

Adonisowi. Św. Cyryl Jerozolimski zobaczył teren, na którym znajdowała się stajnia, porośnięty drzewami (św. Cyryl 

Jerozolimski, Katechezy, 12, 20: „Kilka lat temu na miejscu tym znajdował 

się gaj”), a św. Hieronim ironicznie nawiązuje do nieudanej próby 

spoganizowania tej chrześcijańskiej pamiątki: „Nasze teraz Betlejem, 

najwspanialsze miejsce świata, o którym śpiewa Psalmista: „Prawda z 

ziemi wyrosła” (Ps 84, 12), ocieniał gaj Tamuza, to jest Adonisa, a w grocie, 

w której niegdyś kwilił maleńki Chrystus, opłakiwany był ulubieniec 

Wenery” (św. Hieronim Listy, 58, 3). 

 

Bazylika Narodzenia Pańskiego: historia                                                                        

Opierając się na tej ciągłej i jednomyślnej tradycji, cesarz Konstantyn 

zbudował nad stajnią bazylikę. Została ona poświęcona 31 maja 339 roku, 

a jedną z osób obecnych na uroczystości była św. Helena spiritus movens 1 

całego przedsięwzięcia. Niewiele pozostało z pierwszej bazyliki, która została złupiona i zniszczona podczas powstania 

samarytańskiego w 529 roku. Po przywróceniu pokoju, Betlejem zostało umocnione fortyfikacjami,  a cesarz Justynian 

zamówił budowę nowej bazyliki, na tym samym miejscu, co pierwsza, ale większej. Bazylika ta stoi po dzień dzisiejszy, 

przetrwała liczne najazdy, podczas których zniszczone zostały inne kościoły z czasów panowania cesarza Konstantyna 

i Cesarstwa Bizantyjskiego. Wieść niesie, iż Persowie, którzy w 614 roku zburzyli wszystkie kościoły i klasztory w 

Palestynie, postanowili pozostawić betlejemską bazylikę wyłącznie ze względu na szacunek dla mozaiki w niej 

odnalezionej, która przedstawiała Trzech Króli w szatach perskich. Bazylika również przetrwała prawie bez szwanku 

najazd kalifów egipskich na Ziemię Świętą w 1009 roku, a także wiele bitew toczonych po przybyciu krzyżowców w 

1099 roku. Po historycznych zawirowaniach, zbyt licznych, aby je wszystkie przytaczać, opiekę nad stajnią i bazyliką 

 
1 [wym. spiritus mowens] główny inspirator jakichś działań -  

https://sjp.pwn.pl/sjp/spiritus-movens;2522898.html 

Bazylika i jej teren przedstawiony                     

w dziele opublikowanym w 1487 roku 

Fasada Bazyliki Narodzenia Pańskiego (po lewej)                       

i klasztoru ormiańskiego (po prawej), 2012 rok 



powierzono w 1347 roku franciszkanom. Opiekują się oni nią do dnia dzisiejszego, chociaż prawa do tego świętego 

miejsca mają również prawosławni Grecy, Syryjczycy i Ormianie. 

W skrócie                                                                                     

Bazylika Narodzenia Pańskiego (arab. المهد كنيسة ) − wczesnochrześcijańska bazylika w Betlejem zbudowana nad 

miejscem, gdzie – według tradycji chrześcijańskiej – narodził się Jezus 

Chrystus. Bazylika jest jednym z najstarszych nieprzerwanie 

funkcjonujących kościołów na świecie.   

Pod prezbiterium bazyliki znajduje się poświadczone tradycją i w źródłach 

pisanych miejsce narodzin Jezusa w grocie zamienionej w kaplicę. Opiekę 

nad bazyliką sprawują mnisi greccy i ormiańscy. Na terenie Groty 

Narodzenia znajduje się Kaplica Żłóbka, która jest własnością 

franciszkanów jako oficjalnych przedstawicieli Kościoła katolickiego. 

Główne wejście do bazyliki znajduje się od strony Nativity Square (ang. 

Plac Bożego Narodzenia). 

           Opracowała Nicole Pinkawa 

 

Bożonarodzeniowy quiz 

 

Wybierz po jednej z podanych odpowiedzi. Tylko jedna jest poprawna! Miłej zabawy! 

1. Czym dzielimy się podczas Wigilii? 

a) jajkiem 

b) opłatkiem 

c) pierogiem 

2. Ile powinno być wigilijnych potraw?         

a) 13 

b) 10 

c) 12 

3) Którego dnia urodził się Jezus?  

a) 24 grudnia 

b) 23 grudnia 

c) 25 grudnia 

4) Co śpiewamy podczas Wigilii? 

a) kolędy 

b) pieśni  

c) psalmy 

Grota Narodzenia Pańskiego, malarz Luigi 

Mayer, koniec XVIII wieku 

 



5) Czego nie wieszamy na choince? 

a) bombek 

b) lampek 

c) kalendarza 

6) Gdzie urodził się Jezus? 

a) w stajence 

b) w jaskini 

c) w karczmie 

7) Co symbolizuje nam, że możemy zasiąść do stołu w Wigilię? 

a) pierwszy śnieg 

b )pierwsza gwiazdka 

c) pierwsza kropla deszczu 

8) Komu zostawiamy wolne miejsce przy stole?          

a) dziadkowi 

b) Jezusowi 

c) wędrowcowi 

9) Czego nie je się w Wigilię? 

a) słodyczy 

b) mięsa 

c) owoców 

10) Która kolęda jest najpopularniejsza na 

świecie? 

a) „Bóg się rodzi, moc truchleje” 

b) „Cicha Noc” 

c) „Dzisiaj w Betlejem” 

 

Odpowiedzi szukajcie na końcu numeru 

Opracowała Karolina Drzymała 

 

 

 



Świąteczne przepisy 

Ciasto krówka-bananówka 

 
 Krem budyniowy: 

• 1 litr mleka 

• 2 żółtka 

• 3 pełne łyżki mąki pszennej 

• 3 pełne łyżki mąki ziemniaczanej 

• 1/2 szklanki cukru 

• 200 g masła 

Oraz: 

• 400 g herbatników petit beurre 

• 1 puszka ok. 500 g masy krówkowej 

• 3 - 4 banany 

• 1/4 cytryny 

• 500 ml śmietanki kremówki 36% (b. zimnej) 

• 4 łyżki cukru pudru 

PRZYGOTOWANIE: 

krem 

• Odlać 1 szklankę mleka i dokładnie wymieszać je (np. rózgą) z żółtkami, mąką pszenną i ziemniaczaną 

oraz cukrem. 

• Resztę mleka zagotować (dokładnie, aż zacznie kipieć), następnie wlewać do niego mieszankę mleka, mąki 

i żółtek, jednocześnie energicznie mieszając. Zagotować. 

• Po zagotowaniu gotowy budyń odstawić z ognia, przelać do czystej miski i całkowicie ostudzić (na wierzch 

można położyć folię spożywczą aby nie zrobił się kożuch) - budyń można przygotować wcześniej. 

• Miękkie masło ubić mikserem na puszystą masę, następnie, w krótkich odstępach czasu, dodawać budyń 

ciągle ubijając. 

ciasto 

• Formę 21 cm x 32 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Na dnie ułożyć pierwszą warstwę herbatników. 

Rozsmarować 1/4 ilości kremu budyniowego, na wierzchu położyć plasterki bananów uprzednio skropione 

sokiem z cytryny. 

• Przykryć kolejną 1/4 ilością masy budyniowej a następnie położyć warstwę herbatników. Rozsmarować 

masę kajmakową (odłożyć 2 łyżki masy kajmakowej do dekoracji) i znów położyć herbatniki. Na wierzchu 

posmarować resztą masy budyniowej, przykryć herbatnikami i wstawić do lodówki. 

• Ubić zimną śmietankę z cukrem pudrem na sztywno, wyłożyć na cieście i skropić roztopioną odłożoną 

masą kajmakową. Wstawić do lodówki na kilka godzin 

 Źródło: planetapl.life 



Pierniczki (około 30 sztuk) 
Składniki:  

• 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) 

• ok. 2 - 4 łyżki ciepłego mleka 

Przygotowanie: 

• Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). Ciągle siekając, 

dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 

• Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie gładkie, jednolite i będzie 

przypominało ciasto kruche (możemy nie wykorzystać całego mleka). Dokładnie wyrabiać 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 dekorować) i piec w 

piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 12 minut, w zależności 

od grubości. 

Źródło: przyslijprzepis.pl 

Grzaniec bezalkoholowy (1 litr)  
     Składniki:  

•  500 ml soku jabłkowego 

•  500 ml wody 

•  10 g herbaty hibiskus 

•  1 laska cynamonu 

•  3 szt. kardamonu 

•  Skórka z 1 pomarańczy 

•  2 szt. goździków 

•  1/10 gałki muszkatołowej 

•  1 stołowa łyżka miodu 

•  1/2 pomarańczy, pokroić na kawałki 

 

Przygotowanie:  

W mały rondel wlać wodę i włożyć skórkę pomarańczy oraz przyprawy. Doprowadzić do wrzenia i gotować przez 1 

minutę. Zdjąć z ognia i dodać herbatę z hibiskusa. Przykryć i odstawić zaparzyć się na 10 minut. 

 W oddzielnym garnku podgrzać sok jabłkowy z kawałkami pomarańczy i miodem oraz dodać go do odcedzonej herbaty. 

Napój wymieszać i natychmiast podawać na gorąco. 

 

        Przepisy wybrała Hanna Elektorowicz 

https://www.kwestiasmaku.com/przepis/przyprawa-piernikowa


Amerykańskie święta 

W Ameryce przygotowania do Świąt 

zaczynają się tuż po Święcie Dziękczynienia, czyli 

tak naprawdę już pod koniec listopada. W sklepach 

są widoczne nie tylko bałwanki i choinki, ale 

również m.in. dekoracje na żydowskie święto 

Hannukah. To dzięki wielkiemu zróżnicowaniu 

kulturowemu. Amerykanie nie przywiązują wagi 

do samej Wigilii, za to w szczególny sposób 

obchodzą 25 grudnia. W ten dzień zasiadają do 

stołu, odpakowują prezenty i spędzają czas z 

bliskimi. W USA nie uznaje się w ogóle drugiego 

dnia świąt. W ten dzień Amerykanie normalnie 

pracują lub idą do szkoły. W amerykańskich 

domach obowiązkowa jest choinka, duża ilość 

światełek i przeróżnych ozdób. W Wigilię dzieci 

zostawiają w widocznym miejscu ciasteczka i 

szklankę mleka dla Mikołaja, a rano cieszą się 

rozpakowywaniem prezentów. Święta Bożego 

Narodzenia w Ameryce mają też swoją oryginalną 

tradycję, jaką jest „Elf on the shelf”. Ten zwyczaj 

podtrzymywany jest przez rodziców, którzy chcą 

zmotywować pociechy do grzecznego zachowania. 

Wkrótce po Święcie Dziękczynienia ustawiają 

figurkę elfa, który, jako pomocnik Mikołaja, ma za 

zadanie sprawdzać, czy dzieci nie psocą. Elf jest 

przestawiany, gdy dzieci śpią i jedną z 

podstawowych zasad jest to, że nie może być przez 

nie dotykany. W Wigilię Elf znika – wraca do 

Mikołaja, by zdać mu raport, czy pociecha była 

łobuzem, czy zachowywała się wzorowo. 

Na wigilijnym stole, w przeciwieństwie do 

polskiego, znajdziemy wiele potraw mięsnych. 

Święta w Ameryce tak naprawdę możemy 

obchodzić na wiele różnych sposobów i 

praktykować przeróżne tradycje, wszystko przez 

wspomniane wcześniej zróżnicowanie kulturowe. 

Zdecydowanie ma to swój ogromny urok i 

ukazanie w wyjątkowy sposób cząstek tego 

wielkiego świata. 

Oliwia Prus 

Źródło: pixabay.com 

Tradycje świąteczne Królowej Elżbiety II do 

2020 roku 

1.Królowa Elżbieta II kupuje prezenty w Harrodsie 

Choć obecnie w wieku 92. lat monarchini raczej nie 

wybiera się sama po prezenty i wysyła swojego 

osobistego lokaja z dokładną listą, brytyjska prasa 

twierdzi, że nie zawsze tak było. Królowa Elżbieta 

II miała sama wybierać prezenty dla swojej rodziny w 

najpopularniejszym domu handlowym w Londynie -

Harrodsie. Pracownicy zamykali zgodnie z oficjalnymi 

godzinami otwarcia, a królowa wślizgiwała się tylnymi 

drzwiami i mogła przez kilka godzin szaleć samopas na 

wszystkich piętrach. 

2.  Świąteczne kartki od rodziny królewskiej 

Utartym zwyczajem w rodzinie królewskiej jest 

wysyłanie świątecznych kartek do poddanych. Według 

asystenta królowej, monarchini często rozpoczyna 

podpisywanie kartek już w lipcu, by „wyrobić się” ze 

wszystkimi do grudnia. Ciekawostką jest, że to jedyne 

kartki w roku, które królowa podpisuje osobiście, co do 

ostatniej sztuki. A przecież wysyłają je również z okazji 

urodzin, Wielkanocy, królewskich ślubów, chrztów… 

 

3. Wszyscy pracownicy Buckingham Palace otrzymują 

prezent 

Cała pałacowa służba otrzymuje od królowej prezent z 

okazji Bożego Narodzenia. Może to być książka lub 

drobiazg, którego cena nie przekracza 35 funtów. 

Tydzień przed świętami, wszyscy pracownicy 

pojawiają się na specjalnym spotkaniu z królową, 

podczas którego wręczane są im podarunki, a główny 

zarządca pałacu podsumowuje roczny raport dotyczący 

ich pracy. 

https://jastrzabpost.pl/tag/krolowa-elzbieta-ii?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/krolowa-elzbieta-ii?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/rodzina-krolewska?amp


4. Królowa podróżuje do Sandringham pociągiem 

Głowa brytyjskiej rodziny królewskiej mogłaby do 

własnej posiadłości wybrać się choćby odrzutowcem, 

gdyby naszła ją taka fantazja. Królowa Elżbieta jest 

jednak miłośniczką podróży pociągiem. Z okazji świąt, 

każe przygotowywać królewski pociąg i w 

towarzystwie najstarszych członków rodziny wyrusza 

nim do swojej posiadłości w Norfolk. Młodsi 

członkowie rodziny muszą dostać się do Sandringham 

samodzielnie, w wigilijny wieczór.  Meghan 

Markle, książę Harry, księżna Kate i książę 

William przybywają na końcu. 

 

5. Na rodzinne święta zaprasza się tylko małżeństwa 

Nie licząc zeszłorocznego Bożego Narodzenia, podczas 

którego królowa zrobiła wyjątek i pozwoliła Meghan 

wziąć udział w rodzinnych świętach w Norfolk, do 

Sandringham zapraszane są tylko małżeństwa. Księżna 

Kate nie mogła spędzić świąt z ukochanym księciem 

Williamem aż do 2011 roku, to samo tyczyło się Zary 

Tindall – jej mąż również nie miał do Sandringham 

wstępu w Boże Narodzenie. O wyjątek dla Meghan 

uprosił książę Harry, argumentując to tym, że jej 

rodzinny dom znajduje się po drugiej stronie świata. 

6. Królowa decyduje o tym, kiedy kończy się 

świętowanie 

W normalnych rodzinach przyjęte jest, że po 

skończonym posiłku i rozpakowaniu prezentów, 

wszyscy robią dokładnie to, na co mają ochotę. Rodzinę 

królewską obowiązują nieco inne zasady. Nikomu nie 

wolno odejść od stołu ani pójść do łóżka, dopóki 

królowa nie uda się na odpoczynek. Nie jest tajemnicą, 

że monarchini lubi przesiadywać wieczorami, 

więc rodzina królewska zabija czas grając w 

świąteczne szarady. Królewski protokół nie zna litości. 

To zaledwie kilka przykładów z długiej listy 

świątecznych zwyczajów rodziny królewskiej. Który 

wydaje wam się najbardziej osobliwy? 

  Przygotowała Hanna Elektorowicz 

 

Kraje w których Boże Narodzenie jest 

zakazane  

Jak wszyscy wiemy 24 grudnia każdego roku 

obchodzimy wigilię Bożego Narodzenia, a w 

kolejne dwa dni pierwszy i drugi dzień świąt. Jest 

to dla większość z nas magiczny czas, ale niestety 

nie wszyscy mogą cieszyć się świętowaniem 

przyjścia Jezusa na świat. W 6 krajach na świecie 

obchodzenie Bożego Narodzenia jest zakazane. 

Pierwszym z nich jest Brunei. Wszystkie formy 

bożonarodzeniowego świętowania zostały uznane 

za przestępstwo przez to, że mogą zaszkodzić 

muzułmańskiej wierze. Grozi za to pięcioletnia 

kara więzienia. Następnym krajem jest Somalia, w 

której podobnie jak w Brunei Boże Narodzenie 

zakazane jest z powodu możliwości zagrożenia 

wiary muzułmańskiej. W Arabii Saudyjskiej 

wszystkie formy postępowania chrześcijan oraz 

całe chrześcijaństwo postrzegane jest jako herezja. 

Dlatego większość tradycji i uroczystości 

chrześcijańskich jest zakazana. Inne kraje w 

których ludzie nie mogą świętować Bożego 

Narodzenia to Tadżykistan, Korea Północna oraz 

Chiny.  

    Dominika Duda 

 

https://jastrzabpost.pl/tag/rodzina-krolewska?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/meghan-markle?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/meghan-markle?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/ksiezna-kate?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/ksiaze-william?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/ksiaze-william?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/ksiezna-kate?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/ksiezna-kate?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/ksiaze-william?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/ksiaze-william?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/ksiaze-harry?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/rodzina-krolewska?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/rodzina-krolewska?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/rodzina-krolewska?amp
https://jastrzabpost.pl/tag/rodzina-krolewska?amp


Jak wygląda Boże Narodzenie w innych 

religiach? 

Muzułmanie już świętowali  

W tym roku ostanie święta muzułmanie mieli 

ponad cztery miesiące temu. Od 19 do  23 lipca 

obchodzili święto Kurban-Bajram, czyli święto 

ofiarowania (jest to święto ruchome, w 2007 roku 

nałożyło się z chrześcijańskim Bożym 

Narodzeniem). Kurban jest symbolem 

posłuszeństwa - wobec Allaha (Boga) i dogmatom 

Islamu. 23 grudnia 2015 (muzułmański 12 Rabi Al-

Ałłal 1437r.) przypada Miełlud dzień narodzin 

Proroka Muhammada. 

Żydzi obchodzili święto Chanuka  

W tym roku, od 28 listopada do 06 grudnia, Żydzi 

mieli święto Chanuka, które - jak wynika z 

kalendarza - jest świętem ruchomym. Trwa 8 dni i 

jest pamiątką po tym jak, lud Machabeuszy odbił z 

rąk pogan czyli Greków, świątynię w Jerozolimie. 

Katolicy i ewangelicy 

W kwestiach wiary różnią się doktrynalnie, ale w 

sprawie Bożego Narodzenia różnic nie ma. W tych 

samych terminach obchodzą Wigilię, pierwszy i 

drugi dzień świąt. Na wigilijnym stole są potrawy 

postne, między innymi zupy grzybowa i barszcz. 

Prawosławni przed świętami 

Wierni kościołów obrządku wschodniego wigilię 

świąt Bożego Narodzenia będą obchodzić 6 

stycznia. 

Święta wypadają w różnych terminach i tak też 

witamy Nowy Rok 

Żydowski Nowy Rok, czyli święto Rosz Haszana, 

rozpoczął się po zachodzie słońca 6 września i 

trwał do 8 września. Społeczność żydowska 

celebrowała nadejście 5782 r. – zgodnie z tradycją 

tyle lat minęło od stworzenia świata. Nowy rok 

przywitali już muzułmanie –  9  sierpnia 2021 r. 

mieli Nowy Rok Muzułmański 1443 hidżry. 

Prawosławny Nowy Rok – czyli Nowy Rok w 

kalendarzu juliańskim, stosowanym przez Cerkiew 

Prawosławną i Kościoły Katolickie obrządku 

Wschodniego, wypada w kalendarzu 

gregoriańskim 14 stycznia. 

    Martyna Pyttel 

Świąteczna Playlista 

 
Źródło: tenstckers.pl 

Święta zbliżają się coraz to większymi krokami! 

Szczerze mówiąc, święta bez muzyki nie byłyby 

tak wesołe i przyjemne, prawda? Uznałam że 

przygotuję specjalną playlistę z najlepszymi i 

najbardziej znanymi świątecznymi hitami!  

Na samym początku warto zacząć od króla 

świątecznych piosenek – Michaela Bublé!  

1. It’s Beginning to Look a Lot Like 

Christmas  

2. Santa Claus Is Coming to Town  

3. Holly Jolly Christmas  

Teraz przyda się kilka klasyków, których teksty 

znają chyba wszyscy  

4. All I Want for Christmas Is You – Mariah 

Carey 

5. Jingle Bell Rock – Bobby Helms 

6. Winter Wonderland – Tony Bennett 

7. Last Christmas – Wham!  

8. Let it snow! Let it snow! Let it snow! – 

Dean Martin 

No i na sam koniec trochę piosenek 

współczesnych wykonawców!  

9. Santa’s Coming For Us – Sia  

10. Santa Tell Me – Ariana Grande  

11. Mistletoe– Justin Bieber  

12. Bring Me Love – John Legend  

13. Christmas Without You – Ava Max 

14. Christmas Lights – Coldplay  

15. Snowman – Sia  

Mam nadzieję że ta krótka playlista będzie wam 

towarzyszyła podczas przygotowywań do świąt 

oraz że przypadnie wam do gustu!  

 Wyboru dokonała Emilia Urbanczyk 

 

Odpowiedzi do quizu świątecznego:  

1-b 2-c 3-c 4-a 5-c 6-a 7-b 8-c 9-b 10-b   



Życzenia w gazetce „My o Nas” 

Dziękujemy Wam za udział w akcji życzeń 

świątecznych na łamach szkolnej gazetki. Odzew 

był bardzo duży, co nas bardzo cieszy. Mamy 

nadzieję, że Wasze słowa będą miłą niespodzianką 

dla adresatów życzeń. 

 

Idą święta, zaproś gości – wydłub z karpia 

wszystkie ości. Powyjadaj z barszczu uszka, a gdy 

Cię za bardzo suszu, przysiądź z buteleczką wina, i 

obejrzyj dziś Kevina! 

Dla Rafała Pokornego od Julii Michali i Nikoli 

Lachmann 

 

Aby nikomu nie zabrakło ciepła domowego, 

miejsca przy stole i pokoju podczas tych Świąt, by 

te dni były najpiękniejsze w Waszym życiu. 

Wszystkim życzy Mikołaj Pamuła 

 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 

przyniesie Ci spokój i radość. Niech każda chwila 

Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje Ciebie pomyślnością i 

szczęściem. Wesołych Świąt! 

Dla Laury Zaisz od Justyny Wilczyńskiej 

 

By Wam wszystko pasowało, by kłopotów było 

mało, byście zawsze byli zdrowi, by problemy były 

z głowy, by się wiodło znakomicie, by wesołe było 

życie! 

Klasie 3Ap życzy Nikola 

 

Dużo szczęścia i słodyczy, tego Domin Borszcz Ci 

życzy. 

Dla Mateusza Glanca 

 

Wesołych Świąt! 

Dla Elizy i Natalii od Nikoli 

 

Życzę Wam wszystkim wesołych Świąt. Spędźcie 

ten czas z najbliższymi, ciesząc się wolnym 

czasem. Mam nadzieję, że wszystkie wrócimy do 

szkoły wypoczęte, zdrowe i szczęśliwe. 

Całej klasie 1A życzy Laura Dylong 

 

Na górze róże, na dole gwiazdki, życzę mej Tosi 

słodkiej czekoladki. Na górze róże, na dole 

choinki, Wesołych Świąt w gronie rodzinki! Na 

górze róże, na dole świeczuchy, oby Cię 

odwiedziły same dobre duchy. Na górze róże, na 

dole w sumie nie wiem. Tocha jest cudowna i życzę 

jej jak najlepiej 

Dla Tosi z 3Ag 

 

Spełnienia marzeń, dużo szczęścia, pomyślności. 

Wesołych Świąt! 

Dla Kacpra Padusa od Patryka z 3a 

 

Życzę Ci zdrowia, szczęścia i dużo wyświetleń na 

Tiktoku! Wesołych Świąt! 

Dla Izy Pilarskiej od Szoguna 

 

Dziś wigilia, dzień wspaniały, niech wesoły będzie 

cały, miej oceny z maty lepsze i naucz się czegoś 

wreszcie. Niech nasza przyjaźń trwa po wieki i pa. 

Emilii Stefańskiej życzy Małgorzata 

Żędzianowska 

 

Żeby krypto dobrze stało, w C++ zawsze działało, 

$ ze swojego kursu nie kursu nie schodził, dużo 

uśmiechu Panu narobił. Wesołych Świąt 

Dla Pana Franczaka od Marcela i całej 3Tg 

 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, śniegu, mrozu i 

miłości, karpia bez ości, dużo radości, grzańca, 

wódki by zatopić wszystkie smutki. 

Dla wszystkich uczniów i nauczycieli od 

Wiktorii Skorupy 



Zabawy do rana ze skrzynką szampana i 

kochanków licznych, marzeń spełnienia i w 

przyszłym roku do zobaczenia. 

Karolinie Drzymale życzą Nikola Lachmann i 

Julia Michali 

 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo pieniędzy i 

mało złości. Wesołych Świąt! 

Dla Dominiki Dudy od Marcela 

 

Choinki świecącej, gwiazdy błyszczącej. Pysznej 

kolacji, gwiazdora trzeźwego, kaca ogromnego, 

wspaniałych wrażeń i spełnienia marzeń. 

Dla Natalii Pawlak od Magdy Gawlik 

 

Z okazji Świąt życzę Tobie: miłości, radości, 

spełnienia marzeń, samych pięknych chwil w 

gronie rodziny i znajomych, zdania matury oraz 

dostania się na wymarzony kierunek studiów. 

Dla Nicole Pinkawy od Izabeli Pilarskiej 

 

Wesołych Świąt! 

Dla Domina Borszcza od Mateusza Glanca 

 

Idą święta, widać gości, wydłub z karpia wszystkie 

ości. Powyjadaj z barszczu uszka, a gdy Cię za 

bardzo suszy, siądź wygodnie z flachą wina i 

obejrzyj dziś Kevina. 

Uczniom całej szkoły życzy Dominika 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zdrowia, wielu 

dobrych dni, wszelkiej pomyślności, optymizmu i 

radości. 

Pani Agnieszce Miksie życzy Daniel Guzy 

 

100 choinek w lesie, prezentów ile Mikołaj uniesie, 

tyle radości ile karp ma ości, beczki wina, wiadra 

wódki, by zatapiać wszystkie smutki, 100 całusów 

na dodatek, by smaczniejszy był opłatek. 

Dla wszystkich od Martyny 

Wesołych Świąt! 

Dla Nikoli od Elizy Piaszczyńskiej 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i 

szczęśliwego Nowego Roku. Miłej rodzinnej 

atmosfery w czasie Świąt. 

Mateesowi i wszystkim nauczycielom życzy 

Fabian Kurka 

 

Na egzaminie procent przynajmniej 40 i 

wymarzonej posady w McDonalds. (Ewentualnie 

dostania się na studia jakie chcecie). 

Licealistom życzy Dawid Kopeć 

 

Mikołaja z długą brodą, gości z prezentową wodą, 

prostej drogi na zakręcie, tego i wiele innego życzą 

Panu Michałowi Franczakowi Jakub Wróbel, 

Oskar Szymanek i Szymon Macioszek 

 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 

krasnalu! :-) 

Emilii Pietron życzy Julia Bury 

 

Wesołych Świąt Szefie! Dużo zdrowia i słodyczy. 

Smacznych pierników i wielu prezentów. Pozdrów 

cały princok. 

Dla Stanisława Nemsia od Krzysztofa Kinela 

 

Świątecznego nastroju, miłosnego podboju, 

pieniędzy w woreczku, Finlandii na stole, porsche 

w stodole. Ho! Ho! Ho! 

Dla Emilii Pietron od Psiapsi 3Ap 

 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, nie połykaj z 

karpia ości, nie jedz bombek, nie pal siana, jedz 

pierogi, lep bałwana, a w sylwestra pij do rana. 

Izabeli Pilarskiej życzą kociary z 3Ap 

 



Dużo radości w te Święta, by były one spędzone w 

gronie najbliższych Ci osób. Białych Świąt, bo tego 

bardzo byś chciała. Wymarzonych prezentów i 

wszystkiego najlepszego na następny, nowy rok. 

Oby był udany jak 2021. 

Oliwii Prus życzy Marcel Lechowicz 

 

Życzę Ci wesołych Świąt: bez żadnych złych 

klątw, byś zawsze to, co lubisz robiła i niestraszna 

Ci była mogiłą. Żebyś prezentów dużo dostała i 

pod dostatkiem słodyczy miała. 

Dla Laury Dylong od Oliwii Binkowskiej 

 

Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji Bożego 

Narodzenia: żebyś drogą szła do końca, bez 

przeszkód doszła tam, gdzie chcesz i żeby 

marzenia Twe wszystkie spełniały się. Wesołych 

Świąt! 

Dla Justyny Wilczyńskiej od Laury Zaisz 

 

Bardzo dużo prezentów, mało w życiu zakrętów, 

dużo bąbelków w szampanie, kogoś kto zrobi 

śniadanie, a na każdym kroku szczęścia w Nowym 

Roku! 

Dla Elizy Piaszczyńskiej od Natalii Kowalczyk 

 

Julia, nie martw się, następnym razem na pewno 

oddasz tę krew. Wiera, kiedy przynosisz dobble? 

Adam, piszesz maturę! Dominik, widzimy się na 

studniówce – już się nie wymigasz. Kacper 

naprawdę fajną masz tę bluzę. Wesołych Świąt 

Gwiazdeczki Wy moje! 

Dla Gwiazdeczek z 3A 

 

Śniegu po nerki, udanej pasterki, prezentów moc, 

miłości co noc, smacznego bigosu, gwiazdy z 

kosmosu oraz tyle radości, ile karp ma kości. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!  

Wiktorii Urbanek życzy Paulina Koch 

 

Życzę szczęścia, ciasteczek, więcej wolnego czasu 

i by nasza przyjaźń trwała wiecznie. Wielu fajnych 

prezentów i wesołych Świąt! 

Dla Karoliny od Emilii Stefańskiej 

 

Wesołych Świąt, szefie! Dużo zdrowia i radości. 

Samych sukcesów i dużo prezentów. Pozdrów cały 

familok. 

Dla Krzysztofa Kinela od Stanisława Nemsia 

 

Wesołych Świąt! Dużo zdrowia, szczęścia, żeby 

humorek był lepszy, żebyś czuła wsparcie ode 

mnie i od rodzinki, żebyś czuła się jak najlepiej dla 

siebie, kochana. 

Julii Bury życzy Emilia Pietron 

 

Aby myszka szybko latała, aby klawiatura nie 

strzelała, aby ekran był wyraźny, a Pana portfel 

zawsze pokaźny. Aby kod był zdebugowany, a ten 

dzień bardzo udany. Wesołych Świąt! 

Dla Pana Macieja Skrabani 

 

Kasy Kulczyka, Fury Rydzyka, Mocy Pudziana, 

Chaty Beckhama, Humoru od rana, Cholesterolu w 

normie oraz świętowania Nowego Roku w dobrej 

formie Paulinie Koch życzy Wiktoria Urbanek. 

 

Życzę Panu wesołych Świąt, żeby miał Pan czas 

dla rodziny i nie przejmował się tak sprawami 

politycznymi. 

Panu Baronowi życzy Paweł Januszewski 

 

Wigilia to nie jest czas gdy jest prezentów moc. 

Wigilia to nie jest czas, gdy potraw sto na sole. 

Wigilia to przepiękny czas, bożonarodzeniowy 

czas. Gdy siedzimy wszyscy w kole i mamy 

bliskich przy stole. Najpiękniejszych Świąt Bożego 

Narodzenia rodzicom – Helenie i Marcinowi 

życzy córka Nicole. 

 


