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 Co roku 25 grudnia 

obchodzimy Boże Narodze-

nie. Jest to święto upamięt-

nienia narodzin Jezusa 

Chrystusa. Dzień wcześniej 

obchodzimy Wigilię Bożego 

Narodzenia - dzień przygoto-

wujący do narodzin Jezusa.  

W Polsce jest to najbardziej 

uroczysty i wzruszający dzień 

w roku. Główną częścią Wigilii 

jest uroczysta kolacja złożona 

z postnych potraw.       

 Słowo "wigilia" pochodzi 

z języka łacińskiego i oznacza 

czuwanie. Taki był dawniej 

zwyczaj w Kościele, że po-

przedniego dnia przed więk-

szymi uroczystościami obowią-

zywał post i wierni przez cala 

noc oczekiwali na te uroczy-

stość, modląc się wspólnie. 

Tradycje bożonarodzeniowe  

w Polsce 

Wolne miejsce przy stole 

Znany i powszechny jest obec-

nie w Polsce zwyczaj pozosta-

wiania wolnego miejsca przy 

stole wigilijnym. Miejsce to 

przeznaczone bywa przede 

wszystkim dla przygodnego 

gościa. Pozostawiając wolne 

miejsce przy stole wyrażamy 

również pamięć o naszych bli-

skich, którzy nie mogą świąt 

spędzić z nami. Miejsce to mo-

że również przywodzić nam na 

pamięć zmarłego członka ro-

dziny. 

Pierwsza Gwiazda 

W Polsce wieczerze wigilijne 

rozpoczyna się, gdy na niebie 

ukazała się pierwsza gwiazda. 

Czyniono tak zapewne na pa-

miątkę gwiazdy betlejemskiej, 

która według Ewangelisty,  

św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, 

zwani tez Trzema Królami. 

Łamanie się opłatkiem 

Najważniejszy momentem wie-

czerzy wigilijnej w Polsce jest  

łamanie się opłatkiem podczas 

składania sobie nawzajem  

życzeń. Czynność ta następuje 

po przeczytaniu Ewangelii  

o Narodzeniu Pańskim.  

Ilość potraw  

Wedle tradycji wieczerza wigi-

lijna powinna składać się z 12 

potraw na cześć dwunastu 

apostołów. 

Pasterka  

Msza kończąca wieczór wigilij-

ny odbywająca się o północy.  

Zgodnie z tradycją upamiętnia 

ona przybycie do Betlejem  

pasterzy i złożenie przez nich 

hołdu nowo narodzonemu  

Mesjaszowi.  

Śpiewanie kolęd  

Nieodłączną częścią wieczoru 

wigilijnego było i jest wspólne 

śpiewanie kolęd przy choince.  

Aleksander Koziak  

Boże Narodzenie 
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Stany Zjednoczone 

W Stanach Zjednoczonych  

w Wigilię dzieci wieszają skar-

pety na kominku. Legenda 

głosi, że gdy Święty Mikołaj 

dowiedział się o pewnej rodzi-

nie w potrzebie, wszedł do ich 

domu przez komin i włożył zło-

to do wiszących skarpet.  

Od tego momentu zaczął być 

kojarzony z rozdawaniem pre-

zentów. 

Nowa Zelandia 

W Nowej Zelandii Boże Naro-

dzenie wypada latem, dlatego 

popularne są spotkania rodzin 

ze znajomymi przy grillu.  

Do typowych dań należy bara-

nina, czasem gotowana  

w „hangi” – wykopanym dole 

lub piecu ziemnym. Ulubionym 

deserem Nowozelandczyków 

jest pavlova: beza posypana 

świeżymi owocami, np. tru-

skawkami i kiwi. 

Filipiny 

Filipiny słyną z najdłużej trwa-

jących świąt Bożego Narodze-

nia na świecie. Za świąteczne 

są tu uważane aż cztery mie-

siące: wrzesień, październik, 

listopad i grudzień. Kolędy 

można usłyszeć już na począt-

ku września. 

Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii w Boże 

Narodzenie podczas kolacji 

świętujący bawią się 

„crackerami”. Są to tubki owi-

nięte sreberkiem, ze wstążka-

mi na końcach. Wystarczy  

za nie pociągnąć, by tubka 

wystrzeliła z hukiem! We-

wnątrz znajdują się papierowe 

czapeczki, zabawki, żarty 

i upominki, które umilają 

wigilijną noc. 

Litwa 

Na Litwie tradycyjne 

ozdoby świąteczne są 

robione ze słomy lub sia-

na. Splata się je 

w geometryczne kształty, 

takie jak gwiazdy, płatki 

śniegu lub dzwonki. Wiele 

rodzin używa słomy także 

po to, aby udekorować 

stół na czas najważniej-

szego posiłku zwanego 

Kūčios. 

Australia 

Australia leży na półkuli połu-

dniowej, dlatego grudzień wy-

pada tam w lecie. Zamiast jeź-

dzić na kuligi i pić kakao, wielu 

Australijczyków wybiera się  

na plażę, by zjeść krewetki  

na świąteczny obiad oraz ro-

zegrać kilka rund krykieta. 

Meksyk 

W Meksyku dzieci świętują 

Boże Narodzenie, rozbijając 

piniaty. Zakładają opaskę  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje bożonarodzeniowe  

na świecie 
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na oczy, obracają się dookoła  

i próbują strącić specjalnie 

przygotowane wiszące kule.  

Z rozbitej piniaty wysypują się 

orzechy, owoce i słodycze,  

ku uciesze każdego uczestnika 

zabawy. 

Gwatemala 

Mieszkańcy Gwatemali świętu-

ją Boże Narodzenie tańcem  

i zabawą. Zakładają kapelusze 

zwane puritina, jedzą tamale, 

tańczą, a o północy odpalają 

fajerwerki. 

Brazylia 

Obchody Bożego Narodzenia 

rozpoczynają się około półno-

cy. Zwykle towarzyszą im duże 

rodzinne kolacje, otwieranie 

prezentów oraz uczestnictwo  

w „Missa do Galo” („mszy ko-

guta”), czyli Pasterce. Mimo 

upalnego tropikalnego lata mo-

tywy zimy i śniegu nie są by-

najmniej rzadkością. 

Źródło: 

www.santatracker.google.com 

Opracował Aleksander Koziak  

Składniki 

Ciasto: 

300 g (2 szklanki) mąki, 

170 g masła, 

100 g (pół szklanki) cukru, 

1 łyżeczka mielonego cynamo-

nu, 

2 żółtka. 

Masa twarogowa: 

1 kg dobrego twarogu, 

150 g (3/4 szklanki) cukru, 

4 duże jajka, 

3 łyżki mąki pszennej, 

1 łyżeczka mielonego cynamo-

nu, 

pół szklanki jogurtu naturalne-

go. 

Jabłka: 

pół kg jabłek - obranych i po-

krojonych w pół księżyce, 

1,5 łyżki mąki ziemniaczanej, 

1,5 łyżeczki mielonego cyna-

monu, 

trochę cukru, 

Wykonanie: 

1. Przygotuj kruche ciasto - 

połącz razem wszystkie 

składniki tworząc kruszon-

kę. 

2. Formę do pieczenia o roz-

miarach około 20/30 cm wy-

łóż papierem do pieczenia. 

3. Przełóż mniej więcej ⅔ cia-

sta i wylep nim dno formy. 

4. Podpiecz spód w 180 stop-

niach przez około 15 minut. 

5. W tym czasie przygotuj ma-

sę twarogową. 

6. Zmiksuj razem twaróg, jaj-

ka, cukier, mąkę, jogurt na-

turalny i cynamon. 

7. Wylej masę na podpieczony 

spód. 

8. Pokrojone jabłka zmieszaj z 

cynamonem i mąką ziem-

niaczaną - jeśli jabłka są 

kwaskowate, to możesz do-

dać do nich trochę cukru. 

9. Wyłóż jabłka na wierzch cia-

sta, a na nie wyłóż pozosta-

łe ciasto. 

10.Piecz w 180 stopniach (tryb 

góra/dół) przez około 45-50 

minut. 

11.Po upieczeniu ciasto 

ostudź. 

12.Schłódź ciasto przez kilka 

godzin w lodówce. 

13.Przy podaniu polej wierzch 

ciasta sosem karmelowym. 

Redakcja 

Cynamonowy sernik z jabłkami 



  

 

Str. 5 

„Krótka historia prawie 

wszystkiego” - Bill Bryson  

"Bill Bryson odniósł niezwykły 

sukces - udało mu się z sum-

my wiedzy na temat wszystkie-

go, co wydarzyło się od Wiel-

kiego Wybuchu, uczynić pasjo-

nujący bestseller, który czyta 

się niczym powieść detektywi-

styczną". 

„Observer" 

  

 Książka, 

którą dzisiaj po-

lecamy nie jest 

typową powie-

ścią. Jest ona 

bardziej książką 

naukową, która 

w przystępny 

sposób wyjaśnia pochodzenie 

wielu zjawisk.  Autor pi-

sze nie o tym, co wiemy, lecz 

raczej o tym, skąd wiemy to, 

co wiemy. Jeśli na co dzień  

w waszych głowach mnożą się 

pytania dotyczące natury świa-

ta, tutaj znajdziecie na nie od-

powiedź. Dzięki tej książce 

możecie odbyć podróże w naj-

odleglejsze miejsca bez wy-

chodzenia z domu. Dobra po-

zycja  również na prezent. 

 

„Tajemnica Bożego Naro-

dzenia” 

 A jeśli potrzebujecie 

wprowadzenia w świąteczne 

klimaty, gorąco polecamy dla 

starszych uczniów 

książkę Josteina Gaardera, 

autora kultowego "Świata Zo-

fii". Zamiast słodyczy i niespo-

dzianek które przewiduje  ka-

lendarz adwentowy, można 

codziennie „częstować się” 

barwnymi opowieściami, które 

wprowadzą nas w nastrój 

Świąt Bożego Narodzenia, 

przybliżą przenikające się 

światy historii religii i współcze-

sności.  

Zachęcamy do lektury! 

Redakcja 

 

Z półki mola książkowego 
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ŻARTY I SUCHARY 

 

Jasiu mówi do mamy: 

- Mamo! Choinka się pali! 
- Jasiu, nie mówi się „pali” 
tylko „świeci”. 
Po chwili Jasiu wraca i mówi: 
- Mamo, firanki i dywan też 
się świecą! 

Do świętego Mikołaja rozdającego pre-
zenty w galerii handlowej podchodzi Ja-
sio. Zaczyna go tarmosić za spodnie i 
mówi 
- Tato, mama mówiła, żebyś kupił masło i 
mleko, jak będziesz wracał do domu. 

Zbliżają się święta - w ubogiej rodzinie Jasia nie 
jest wesoło. Jasio pisze list: „Mikołaju, na święta 
bardzo chciałbym dostać klocki lego, piłkę i kolej-
kę elektryczną”. Chłopiec wrzuca list do skrzynki 
na poczcie. 
Panie na poczcie nie wiedzą, co zrobić z listem, 

gdyż Jasio nie napisał adresu. Postanawiają otworzyć go i tak się 
wzruszają losem Jasia, że decydują się spełnić jego życzenia. Jed-
nak one również dużo nie zarabiają, więc pieniędzy wystarcza tylko 
na piłkę i klocki. Wysyłają prezenty do Jasia. 
Po jakimś czasie znów przychodzi list od Jasia, ponownie bez adre-
su. Panie na poczcie otwierają go ucieszone i czytają: „Drogi Mikoła-
ju, bardzo dziękuję za piłkę i klocki, a kolejkę to pewnie te jędze z 
poczty ukradły.” 

Ojciec krzyczy na 
syna: 
- Gdzie ty się nau-
czyłeś tego prze-
kleństwa?!!! 
- Od Świętego Mi-
kołaja. 
- Jak to od Świę-
tego Mikołaja? 
- No tak. W nocy 
gdy przyszedł do 
mojego pokoju dać 
mi prezent, ude-
rzył się kolanem o 
szafę i właśnie tak 
powiedział. 

Jasio mówi do taty: 
- Tato, w moim liście do Św. Mikołaja 
chciałbym wykreślić pociąg i napisać łyż-
wy. 
- A co, nie chcesz już pociągu? 
- Chcę, ale jeden już znalazłem w Twojej 
szafie. 
 Żona pyta męża: 

- Zabiłeś już karpia na święta? 
- Tak, utopiłem go. 

Tomasz Mazur 
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Mam wiele zaintereso-

wań. Bardzo lubię czytać 

książki i komiksy Moją ulubio-

ną książką jest Mikołajek,  

a komiksem Kajko i Kokosz.  

Chętnie podróżuję. Lubię jeź-

dzić nad morze i wędrować  

po górach. Zwiedziłem wyspy 

Kanaryjskie, Czarnogórę i Ru-

munię. Lubię także aktywność 

fizyczną: jeżdżę na nartach, 

rowerze, hulajnodze i pływam. 

Chętnie także spędzam czas 

na świeżym powietrzu. Lubię 

pracować w przydomowym 

ogródku. Na wiosnę sieję na-

siona ziół, kwiatów i warzyw, 

latem zbieram owoce i warzy-

wa, a jesienią sadzę cebulki 

kwiatów. Jednak moją najwięk-

szą pasją jest budowanie  

z klocków LEGO. Chętnie bu-

duję gotowe zestawy według 

instrukcji. Najbardziej jednak 

lubię spędzać czas tworząc 

własne budowle. Moja przygo-

da z Lego zaczęła się gdy mia-

łem dwa lata, dostałem wtedy 

pierwszy zestaw Lego Duplo. 

Bardzo podobały mi się  

te klocki, a budowanie spra-

wiało mi wiele radości. Gdy 

miałem 4 lata otrzymałem 

pierwszy większy zestaw Lego 

- Straż pożarna. Był bardzo 

fajną zabawką. Miał tak cieka-

we klocki, że go rozebrałem  

do własnych konstrukcji. Rok 

później otrzymałem jeden  

z moich ulubionych zestawów, 

był to Pociąg pasażerski Lego 

Train ze zdalnym sterowaniem. 

Jego silniki także trafiły do mo-

ich własnych konstrukcji. Moim 

największym i najbardziej ulu-

bionym zestawem jest Pociąg 

Towarowy z 2017 roku. Bardzo 

lubię serię City. Przez kilka lat 

przygód z Lego uzbierałem 

około stu zestawów klocków. 

Wciąż marzę o kolejnych. Bio-

rę także udział w konkursach 

organizowanych przez Lego, 

które polegają na projektowa-

niu własnych konstrukcji  

na podany temat. Wielką ra-

dość sprawił mi pobyt w Parku 

Rozrywki Legoland Billund. 

Przebywanie w świecie Lego 

było niezapomnianą przygodą. 

Aleksander Koziak  

 

Moje hobby 
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