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Przed nami jeszcze jedno Boże
Narodzenie
To niebo, ta noc, ten dzień.
Niebo, które woła, noc, która się modli,
dzień, co ma nadzieję.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki,
- by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.
By anioł podarł każdy dramat,
aby wątpiący się rozpłakał,
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska - cichych, ufnych,
jak ciepły pled wzięła na ręce.
Aby się wszystko uprościło,
było zwyczajne - proste w sobie -
by trochę cieplej wokół było
wszystkim nam - mnie i Tobie.

Serdeczne życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia składają 

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz
Uczniowie 
Publicznego Gimnazjum 
im. Książąt Pomorza Zachodniego  
w Trzebiatowie.
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Święta kojarzą nam się głównie z narodzinami
Jezusa, lecz zapewne każdy z nas "z tyłu głowy"
już myśli o pysznym barszczu z uszkami. 
Nie każdy w dzień kolacji wigilijnej na stole 
ma 12 potraw, jedni mają mniej inni więcej.
Niektórzy nawet nie słyszeli o jakiejś tradycyjnej
potrawie. Oto one:

zupa grzybowa,
barszcz z uszkami,
karp,
kapusta z grzybami lub kapusta 
z grochem,
pierogi z kapustą i grzybami,
ryba po grecku,
śledź,
makowiec,
kluski z makiem,
kutia lub makiełki,
sernik,
kompot z suszu.

Postarajcie się, aby na Waszych stołach pojawiły
się tradycyjne, polskie, świąteczne potrawy.
Smacznego!
O.W.

W Polsce mamy wiele zwyczajów związanych 
ze Świętami Bożego Narodzenia, które są
przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Pierwsza Gwiazdka
Według tej tradycji możemy zasiąść do stołu dopiero,
kiedy na niebie zabłyśnie Pierwsza Gwiazdka.

Dzielenie się opłatkiem
Początkowo dzielenie się chlebem w zwyczajach
pogańskich, przerodziło się w chrześcijański zwyczaj
dzielenia się opłatkiem, podczas którego składamy
sobie szczere życzenia.

Wigilijne sianko
Kładziemy je pod biały obrus na stole. Ma ono
symbolizować miejsce, w którym Jezus przyszedł 
na świat.

Choinka
Ubieranie zielonego drzewka przyszło do nas 
z Niemiec. Przystrajamy je zazwyczaj 23 grudnia 
lub w  Wigilię. Symbolizuje życie i narodziny
Zbawiciela.

Kolędy
Są pieśniami, które opowiadają o Narodzeniu
Chrystusa. Najstarszą polską kolędą jest "Zdrów bądź
królu anielski"  P.M.

Idą, idą kolędnicy 
wyśpiewują pod niebiosy. 

Idą, idą po ulicy
małą szopkę z sobą niosą.

Idą, idą kolędnicy 
ludzie otwierają okna. 

Noc jest pełna tajemnicy.
Bóg się rodzi,Bóg się rodzi.

Idą, idą kolędnicy, 
Aniołowie grają z nieba.

Idą, idą do Betlejem,
cała ziemia z nimi śpiewa.

Idą, idą kolędnicy 
od stuleci po stulecia. 

Tam gdzie gwiazda jasno wschodzi 
Bóg się rodzi,Bóg się rodzi.
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