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CZYM JEST ŚWIĄTECZNA CHOINKA?

Choinką świąteczną nazywamy drzewko iglaste, które
przystrajamy zgodnie z bożonarodzeniową tradycją. W ludowych
wierzeniach jest ono symbolem życia i odrodzenia.

Co ciekawe zwyczaj dekorowania choinki początkowo uważany
był przez kościół za pogański i – w związku z tym – mocno
krytykowany. Zyskał jednak licznych zwolenników w wielu
krajach. W Europie zwyczaj ten zapoczątkowali Niemcy.
Zwolennikiem przystrajania choinki na święta był m.in. Marcin
Luter. Następnie tradycja ta objęła Francję i Anglię. Do Polski
przeniesiona została w czasach zaboru pruskiego, czyli między
XVIII a XIX wiekiem. Do jej kultywowania zachęcali żołnierze i
urzędnicy. W tamtych czasach największą popularność choinka
zyskała wśród arystokratów, dopiero późnej przyjęła się wśród
ogółu ludności. Na wsi choinki pojawiły się dopiero w okresie
międzywojennym.

Jak dekorowaliśmy drzewko kiedyś, a jak robimy to teraz?

Z czasem tradycja ubierania choinki ewoluowała. Ozdoby stawały
się piękniejsze i bardziej wyszukane. Zmieniła się także pora,
kiedy – zgodnie z panującym obyczajem – przystrajano drzewko.
Początkowo ubierano choinkę w Wigilię, obecnie robi się to nieco
wcześniej. Chodzi oczywiście o zwyczaje obowiązujące w
Polsce, bo na przykład we Włoszech choinkę ubiera się już 8
grudnia ze względu na święto Niepokalanego Poczęcia NMP. W
dzisiejszych czasach niewiele osób ma w domu prawdziwe
drzewko. Mało tego, często kupujemy zapach imitujący zapach
jodły lub świerka. Dlaczego? Dla przyjemności i świątecznej
atmosfery, oczywiście.

Ania Czempińska i Marysia Zakrzewska

Na końcu numeru quiz o choince :)

Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzy Redakcja "Naszej Krauzówki"

Zdjęcia: Bruno Świetlik Vd
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ - HISTORIA PRAWDZIWA

Święty Mikołaj przedstawiany jest jako starszy
mężczyzna z białą brodą, ubrany w czerwony strój, z
nieodłącznym workiem na plecach. Wedle legend i
popularnych opowieści co roku w Boże Narodzenie
przynosi dzieciom prezenty. Prawdziwa historia
Świętego Mikołaja wyglądała jednak nieco inaczej...

Dawno temu w Mirze mieszkał chłopiec. Na imię miał
– Mikołaj. Pochodził z bardzo bogatej rodziny. Miał
wielkie szczęście. Na świecie panowały głód i bieda.
Chłopiec był bardzo wrażliwy. Długo zastanawiał się,
dlaczego dzieje się tak, że jedni opływają w bogactwa,
inni – nie mają nic. W końcu doszedł do wniosku, że
Bóg nie jest w stanie przyjść z pomocą wszystkim
potrzebującym jednocześnie. Postanowił więc
„odciążyć” nieco Stwórcę i pomóc Mu w opiece nad
biednymi.

Pewnego dnia, kiedy wybierał się do kościoła,
postanowił zabrać ze sobą tyle jedzenia, ile mógł
unieść. Chciał rozdać je biednym. Jak pomyślał – tak
zrobił. Rodzice byli bardzo dumni  z syna. 
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Święty Mikołaj przedstawiany jest jako starszy
mężczyzna z białą brodą, ubrany w czerwony strój, z
nieodłącznym workiem na plecach. Wedle legend i
popularnych opowieści co roku w Boże Narodzenie
przynosi dzieciom prezenty. Prawdziwa historia
Świętego Mikołaja wyglądała jednak nieco inaczej...

Dawno temu w Mirze mieszkał chłopiec. Na imię miał
– Mikołaj. Pochodził z bardzo bogatej rodziny. Miał
wielkie szczęście. Na świecie panowały głód i bieda.
Chłopiec był bardzo wrażliwy. Długo zastanawiał się,
dlaczego dzieje się tak, że jedni opływają w bogactwa,
inni – nie mają nic. W końcu doszedł do wniosku, że
Bóg nie jest w stanie przyjść z pomocą wszystkim
potrzebującym jednocześnie. Postanowił więc
„odciążyć” nieco Stwórcę i pomóc Mu w opiece nad
biednymi. 

Pewnego dnia, kiedy wybierał się do kościoła,
postanowił zabrać ze sobą tyle jedzenia, ile mógł
unieść. Chciał rozdać je biednym. Jak pomyślał – tak
zrobił. Rodzice byli bardzo dumni  z syna. Wiedzieli, że
wyrośnie na wspaniałego człowieka. Kiedy dorósł,
odziedziczył ogromną fortunę i zaczął dzielić się nią z
potrzebującymi. Mieszkańcy miasta tak bardzo go
podziwiali, że z czasem został wybrany na biskupa. 

Pewnego dnia Mikołaj przechodził ulicą i zauważył
dwóch mężczyzn kłócących się o spłatę długów.
Dłużnik miał zwrócić pieniądze lub oddać córki w
niewolę. Wierzyciel dał mu czas do następnego
poranka. Mikołaj pobiegł do domu, wziął worek i włożył
do niego różne kosztowności. W środku nocy przez
otwarte okno wrzucił cenną zawartość do domu
mężczyzny. Następnego dnia dłużnik obudził się w
ponurym nastroju. Kiedy jednak – zrozpaczony i
pozbawiony nadziei – wszedł do pokoju... nie mógł
uwierzyć własnym oczom! Przed nim leżała wielka
góra kosztowności! Nie wiedział, skąd wzięła się w
jego domu, ale czuł, że Bóg się nad nim ulitował.

Panu Bogu podobały się uczynki biskupa i postanowił
uczynić go świętym. Co było dalej? Mówi się, że dał
mu dom na dalekiej północy, gdzie czeka na tę jedną
noc w roku, żeby rozdać dzieciom prezenty... To
jednak zupełnie inna historia.

Oliwia Markiewicz

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
W INNYCH KRAJACH

Niemcy

Nasz zachodni sąsiad był jeszcze do niedawna
państwem w większości protestanckim. Obecnie kraj
ten przechodzi głęboki kryzys religijny. Znaczna część
Niemiec, w tym Bawaria, pozostaje katolicka. Boże
Narodzenie u naszych sąsiadów to jedno z
najważniejszych i najbardziej rodzinnych świąt w roku.
Przygotowania zaczynają się już cztery tygodnie
wcześniej, w pierwszą niedzielę adwentu. W
większości domów znajdują się tzw. adwentowe wianki
zrobione z gałązek jodły lub świerku, przystrojone
fioletowymi wstążkami i czterema świeczkami. Zieleń
jodły symbolizuje nadzieję, fiolet – refleksję nad
przeszłością, a świeczki – światło. W każdą niedzielę
zapala się jedną świecę. Kiedy palą się wszystkie
cztery, oznacza to, że przyszło Boże Narodzenie.

Rysunki: Kacper Krassowski VIa
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Kolejnym zwyczajem mało znanym w Polsce jest
umieszczanie w oknach światełek, kolorowych
gwiazdek i różnych figurek z papieru. Od pierwszego
dnia adwentu w każdym domu znajduje się tzw.
kalendarz adwentowy w kształcie domku z
dwudziestoma czterema okienkami. Największą
radość mają z tego dzieci. Każdego dnia adwentu
mogą otworzyć jedno okienko i wyciągnąć z niego
niespodziankę. Najczęściej są to słodycze, np.
czekoladki. W wielu rodzinach niemieckich gospodynie
domowe same przygotowują takie kalendarze dla
swoich pociech.

Nieodłącznym elementem wystroju domów i mieszkań
jest choinka. W domach obecnie pojawia się coraz
wcześniej, nawet na kilka tygodni przed wigilią, co
jeszcze 20 lat temu byłoby nie do pomyślenia i
zostałoby uznane za naruszenie tradycji. Może
niewiele osób wie, ale to właśnie z Niemiec wywodzi
sie zwyczaj strojenia choinki. Drzewko
bożonarodzeniowe pojawiło sie najpierw na przełomie
XV i XVI w. w Nadrenii. Świerk miał symbolizować
drzewko życia, które stało sie dostępne dla ludzi w
momencie narodzin Chrystusa. W większości
niemieckich domów znajdziemy także drewniany
żłobek – malutki model stajenki, w jakiej urodził sie
Chrystus. Inną wspaniałą tradycją niemieckich świąt
jest pieczenie imbirowych ciasteczek (tzw. Plätzchen),
mających kształt ludzików oraz domków.Same Święta
Bożego Narodzenia są obchodzone w Niemczech
tradycyjnie w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół.
Podobnie jak w Polsce wieczór wigilijny odbywa się w
zaciszu domowym. Na niemieckich stołach wigilijnych
króluje sałatka kartoflana, pieczona kiełbasa oraz
potrawy z kapusty kiszonej.

Dla gospodyń niemieckich 24 grudnia jest dniem
wypełnionym ostatnimi przygotowaniami do Świąt.
Dlatego w Wigilię brak czasu na bardziej wyszukane
potrawy. W niemieckich kościołach nie ma tradycyjnej
pasterki, na nabożeństwo chodzi się po południu. Po
przyjściu z kościoła zaczyna się wieczerza. Dzieci
otrzymują pełen talerz słodyczy i owoców. Życzeń nie
poprzedza dzielenie się opłatkiem. Nie ma też miejsca
dla niespodziewanego gościa, za to przy kolacji każdy
pod talerzem znajduje jakiś pieniążek, co zapewnić ma
rodzinie dostatek przez cały rok.

Niemieckie dzieci nie muszą czekać na pierwszą
gwiazdkę, aby dobrać się do prezentów, czyli 

tzw. Bescherung. Prezenty nie znajdują się też pod
choinką, tak jak my jesteśmy do tego przyzwyczajeni,
lecz układane są na stole. Ulubioną potrawą,
podawaną zwykle w pierwszy dzień Świąt, jest
pieczona gęś. W tym dniu Niemcy nie stronią też od
pieczonej kaczki, indyka oraz dziczyzny. Karp, który
króluje prawie na każdym polskim stole wigilijnym, w
Niemczech należy do rzadkich dań świątecznych.
Najsłynniejszym ciastem bożonarodzeniowym jest
strucla, tzw. Weihnachtsstollen. Jest to rodzaj ciasta
drożdżowego z dużą ilością bakalii, przede wszystkim
– rodzynków. Stałym punktem Świąt Bożego
Narodzenia jest rodzinne muzykowanie i śpiewanie
kolęd. Wśród nich znajduje się jedna z
najsłynniejszych, skomponowana w 1818 roku przez
Austriaków: księdza Franza Grubera i organistę
Josepha Mohra „Stille Nacht, Heilige Nacht!”. Do grona
ulubionych przez Niemców kolęd należy także „O
Tannenbaum”, upamiętniająca świąteczną choinkę.

Hiszpania

Hiszpania to kraj, gdzie większość społeczeństwa
stanowią katolicy, a religia wciąż odgrywa znaczącą
rolę w życiu mieszkańców. Obowiązuje tu tradycyjny
kalendarz świąteczny, podobny do tego w Polsce, a
więc obchodzi się tu również święto Navidad, czyli
Bożego Narodzenia. Jest to jednak zupełnie inne
święto niż w naszym kraju. Przede wszystkim o wiele
więcej w nim radości oraz świętowania na ulicach.

Przygotowania do obchodów zaczynają się znacznie
wcześniej, kiedy większość Hiszpanów koncentruje
się na zakupach, dekorowaniu domów i przyrządzaniu
tradycyjnych potraw. Ulice miast i wiosek podczas
świątecznych dni dosłownie toną w ozdobach,
światełkach i świątecznych symbolach, wśród których
króluje oczywiście szopka. Na dwa dni przed Wigilią
odbywa się wielka świąteczna loteria, podczas której
losowane są duże kwoty pieniężne, a większość
Hiszpanów stara się zakupić losy. Zwycięskie numery
podawane są do publicznej wiadomości... śpiewem w
wykonaniu dzieci ze szkoły dla sierot w Madrycie.

Wigilia rozpoczyna się od uroczystości ulicznych.
Przeważnie są to parady ubranych w stroje ludowe
mieszkańców, którym towarzyszą udekorowane
wstążkami zwierzęta. Parady odbywają się w



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 3 12/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNasza Krauzówka

asyście muzyki ludowej, trąbek, bębenków i
piszczałek. Kończą się one w miejscowej stajence.
Wieczorem, po paradzie, cała rodzina spotyka się w
domu najstarszego członka rodu na uroczystej kolacji.
Nie jest to – jak w Polsce – kolacja postna. Wręcz
przeciwnie – hiszpański stół wigilijny cechuje
wyjątkowe bogactwo potraw i duży przepych. Kolację
rozpoczyna seria przystawek, które stanowią pieczone
mięsa, pasztety i wędliny. Obowiązkowo na stole musi
się też znaleźć jamon– suszona szynka, oraz owoce
morza. Po nich przychodzi kolej na consome, czyli
hiszpański rosół. Kolejne potrawy to ryby, a następnie
pieczone prosię lub jagnię. Ostatnia pozycja wieczoru
to tradycyjne ciasta drożdżowe z dużą ilością
migdałów oraz owoce.

Równie obfity jest pierwszy dzień świąt. Obowiązkowy
obiad składa się – najczęściej – z zupy

warzywnej z dużą ilością różnorodnych mięs, a w
niektórych regionach także z dodatkiem kiełbasy i
czarnej kaszanki. Do zupy podaje się pulpety smażone
w tłuszczu oraz kurczaka ze śliwkami, orzechami i
koniakiem. W niektórych regionach kurczaka
zastępuje indyk. Desery to oczywiście ciasta i owoce.
Przez całe święta popija się delikatne hiszpańskie
wino. W święta brak tradycyjnego opłatka, jego rolę
pełni chałwa.

Hiszpanie uznają choinki za znak Bożego Narodzenia,
o wiele częściej wykorzystują jednak inne symbole.
Drzewko pojawia się w domach stosunkowo rzadko.
Nie wręcza się również prezentów w Wigilię, jak to jest
w polskim zwyczaju. Podarunki dzieci otrzymują
dopiero w Święto Trzech Króli, czyli kilka dni po
Nowym Roku. W Katalonii rolę św. Mikołaja pełni
drewniany stworek ubrany w regionalną czapkę,
którego dokarmia się słodyczami, a potem okłada
drewnianymi pałkami, żeby „wydalił” z siebie wszystkie
prezenty. W innych regionach Boże Narodzenie
kończy się paradą w Święto Trzech Króli, a po
uroczystości wystawia się buty wypełnione słomą za
drzwi, aby do rana pojawiły się w nich podarunki.

Szczególnym elementem świąt jest też
bożonarodzeniowa szopka. Hiszpanie do ich budowy
przykładają wyjątkową wagę, często poświęcając
wiele czasu, aby powstała niecodzienna konstrukcja.
Istnieje także zwyczaj Pasterki, która rozpoczyna noc
radości – święta obchodzonego wspólnie z rodziną i
mieszkańcami najbliższej okolicy.

Francja

Tradycje bożonarodzeniowe w tym
zachodnioeuropejskim kraju są zupełnie inne niż w
Polsce. Mimo iż bardzo mało osób przestrzega
Adwentu, podobnie jak w Niemczech, można natknąć
się na specjalne kalendarze z czekoladkami na każdy
dzień tygodnia. Francuzi nie łamią się opłatkiem,
rzadko kiedy śpiewają kolędy (jeśli już to raczej
piosenki świąteczne). Świętuje się tam jedynie przez
dwa dni – w Wigilię i Boże Narodzenie. We Francji nie
ma czegoś takiego, jak drugi dzień świąt. Uroczystym
dniem, kiedy spotyka się cała rodzina jest zazwyczaj
Boże Narodzenie. Pasterka, w polskim rozumieniu,
odbywa się tylko w największych katedrach, w
pozostałych kościołach odprawiana jest zwykła msza
wieczorna.

zdj. Bruno Świetlik
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We Francji, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych,
prezenty rozpakowuje się dopiero w Boże Narodzenie.
W większości domów stoi choinka, a mieszkania
przyozdabia się kolorowymi lampkami. Francuzi
kultywują też tradycję budowania szopek. Największą
popularnością cieszą się te w paryskiej katedrze
Notre-Dame na Île de la Cité. W domach często stawia
się je pod choinką. Popularne są także jasełka. W
świąteczną atmosferę od początku grudnia
wprowadzają Francuzów jarmarki bożonarodzeniowe.

Popularnym daniem jest indyk podawany z
kasztanami, ale także wędzony łosoś, kawior, pasztet
z gęsich wątróbek (fr. foie gras), ostrygi oraz ślimaki.
Ciekawą przystawką jest wydrążony bochenek chleba,
w którym znajdują się małe kanapeczki z różnymi
pastami, czyli pain surprise. W większości domów na
stołach pojawia się ciasto w kształcie polana drzewa –
Bûche de Noël. Czekoladowe ciasta coraz częściej
zastępuje się jednak deserami lodowymi. Aby uczcić
Boże Narodzenie, najczęściej pije się szampana. Jeśli
ktoś jest fanem słodkości, z pewnością przypadnie mu
do gustu tradycja prowansalska. W Prowansji podczas
wigilii – rzecz jasna, już po zjedzeniu wszystkich
głównych dań – podaje się trzynaście deserów, w
większości owocowych.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii nie ma tradycji zasiadania do
wieczerzy wigilijnej. Dla poddanych królowej to
zwyczajny dzień, który – poza zwyczajem wieszania
skarpet na kominkach – nie różni się niczym od
pozostałych. Świętowanie rozpoczyna się 25 grudnia
(Christmas Day) uroczystym obiadem w gronie
rodziny lub przyjaciół. Takie uroczystości często
organizowane są w restauracjach, co dla nas,
Polaków, jest nie do pomyślenia.

W Wielkiej Brytanii świąteczny klimat poczuć można
już z końcem listopada. Niestety, podniosła atmosfera
ulatnia się wraz z nastaniem nowego roku. Brytyjczycy
uwielbiają ozdoby świąteczne – podobizny świętego
Mikołaja, sylwetki reniferów, wypchane kształty
prezentów. Natknąć się na nie można po prostu na
każdym kroku! Mieszkańcy miast i wsi dekorują nimi
domy i ogrody. Wszędzie błyszczą kolorowe lampki.

Tradycyjny posiłek świąteczny w Wielkiej Brytanii to
nadziewany indyk. Podobno przygotowanie takiego
dania stanowi nie lada wyzwanie. Pieczenie go trwa
nawet 5 godzin! Brytyjczycy nie dzielą się opłatkiem.
Mają oni za to tzw. Christmas Crackers. Nie jest to
obowiązkowy element na świątecznym stole i niewiele
ma wspólnego z naszym opłatkiem. To duże, ozdobne,
papierowe cukierki (w środku nie ma jednak nic
słodkiego), które dwie osoby rozrywają, pociągając za
brzegi każda w swoją stronę. Rozdarcie takiego
cukierka sygnalizowane jest dość głośnym wybuchem,
a we wnętrzu można znaleźć małą niespodziankę,
taką jak papierowa korona na głowę, karteczka z
wróżbą, kość do gry lub coś podobnego.

W Wielkiej Brytanii św. Mikołaj zostawia prezenty w
nocy w specjalnie przygotowanych do tego
skarpetach, które zawiesza się na kominku. To, co nie
zmieści się do środka, trafia zwykle pod choinkę.
Każdy z prezentów otwierany jest indywidualnie, nie
może więc zabraknąć zachwytów nad tym, co się
dostało. W trakcie popijana jest słynna angielska
herbata, co sprawia, że w przypadku większej rodziny
otwieranie prezentów może trwać aż do wieczora.

Stany Zjednoczone

Amerykańscy chrześcijanie, czyli przeważająca
większość społeczeństwa USA, obchodzą Święta
Bożego Narodzenia w sposób zbliżony do Polaków, co
nie znaczy – tak samo. Sami zresztą, jako naród
imigrantów, kultywują bardzo różnorodne tradycje
świąteczne, przeniesione z krajów swego
pochodzenia. Choinkę stawia się w amerykańskim
domu zwykle wcześniej niż w Polsce, często już na
początku grudnia. W sklepach i centrach 



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 3 12/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNasza Krauzówka

już od połowy listopada tworzy się tzw. świąteczny
nastrój, m.in. dekorując witryny niezliczonymi
światełkami, aby zachęcić klientów do kupowania
prezentów. Ponieważ przytłaczająca większość
Amerykanów żyje w małych, jednopokoleniowych
rodzinach (małżeństwa z dziećmi) i święta są dla nich
jedyną okazją do odnowienia więzi z „wielką” rodziną
(dziadkami, rodzeństwem, dorosłymi dziećmi), w Boże
Narodzenie zwykle wyrusza się odwiedzić bliskich i
spędzić z nimi 2-3 dni przy choince. Święta Bożego
Narodzenia, tzw. Christmas, to zatem okres
największego ruchu na drogach, dworcach kolejowych
i na lotniskach.

W Wigilię Amerykanie na ogół nie zasiadają – poza
imigrantami z krajów europejskich – do wieczerzy z
rybą i opłatkiem, raczej uczestniczą w nabożeństwach
w kościołach i śpiewają tam kolędy. Kolację wigilijną
wielu Amerykanów spożywa w restauracjach. Do
posiłku pije się często eggnog, czyli koktajl na rumie
lub koniaku z dodatkiem mleka, cukru i ubitych jajek.
Tradycją jest częstowanie napojem zmarzniętych po
śpiewie na dworze kolędników.

Dopiero 25 grudnia, który w USA jest jedynym dniem
Świąt wolnym od pracy, ludzie wręczają
sobie prezenty, przywiezione przez amerykańskiego 

Świętego Mikołaja, zwanego tu Santa
Claus (Saint Nicolaus) i ubranego w krótki kożuszek.
Santa Claus mieszka na Biegunie Północnym,
przybywa stamtąd 24 grudnia na saniach
zaprzężonych w osiem reniferów, wchodzi w nocy
przez komin do domu i zostawia prezenty w wielkich
wełnianych skarpetach.

Świąteczny obiad wygląda podobnie jak posiłek na
Święto Dziękczynienia – i tutaj ulubioną potrawą
Amerykanów jest pieczony indyk z kartoflami.
Spożywa się dużo wędlin, a na deser ciasta z
owocami. Szczególnie ceniony jest świeżo pieczony
chleb domowy.

Źródła:
Niemcy -http://www.opiekunki.interkadra.pl/por adnik-
opiekunki/tradycje-i-zwyczaje-obchodze nia-swiat-
bozego-narodzenia-w-niemczech/
Hiszpania - http://hiszpania.lovetotravel.pl/boze_
narodzenie_w_hiszpanii
Francja - https://paryz.pl/boze-narodzenie-tradycje-
francja/
W. Brytania - http://fashionvoyager.pl/tradycje-
bozonarodzeniowe-w-wielkiej-brytanii/USA -
https://wiadomosci.wp.pl/jak-amerykanie-obch dza-
swieta-bozego-narodzenia-6036755706332289a

Franciszek Majewski

Święta w moim domu

Najbardziej ze wszystkich świąt lubię święta Bożego
Narodzenia, które pachną choinką, cynamonem i
piernikami. Tradycyjnie w Wigilię rano ubieramy
choinkę. Jak co roku zastanawiamy się, ile tym razem
bombek padnie ofiarą mojej młodszej siostry. Bardzo
lubię poranną wigilijną krzątaninę, kiedy zakładam mój
różowym dziecięcy fartuszek i ze wszystkich sił
staram się pomóc mamie i babci. Najbardziej lubię
lepić pierogi, które nie zawsze chcą się sklejać, a farsz
nieraz wychodzi bokiem.

Bardzo ważnym momentem jest kolacja wigilijna.
Łamiemy się wówczas opłatkiem i śpiewamy kolędy,
do czego staram się wcześniej odpowiednio 

przygotować. Przez cały rok pilnie ćwiczę grę na
pianinie, by w ten wyjątkowy dzień nie
skompromitować się przed rodziną.

Od trzech lat, czyli od czasu, gdy w naszej rodzinie
pojawiła się Sonia – ukochany pies całej mojej „familii”
– czekam aż w wigilijną noc przemówi ludzkim głosem
i powie, czy smakuje jej podtykany w tajemnicy przed
rodzicami wigilijny karp, oczywiście bez ości. Do tej
pory nigdy nie udało mi się jednak doczekać północy i
poznać odpowiedzi mojego pupila.

Jak wszystkie dzieci na świecie, moja siostra i ja
czekamy aż po kolacji będziemy mogły rozpakować
leżące pod choinką kolorowe prezenty. Obie 
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liczymy, że te największe właśnie nam przypadną w
udziale i w środku znajdziemy coś z długiej listy
życzeń do Świętego Mikołaja. Uwielbiam tego dnia
położyć się spać w świeżej, pachnącej pościeli i
patrzeć na wolno migające lampki na choince. Myślę,
że nadchodzące Święta – jak co roku – na długo
pozostaną w mojej pamięci.

Julia Zugaj, IVa

Po uroczystej kolacji przychodzi czas na prezenty.
Jest to mój ulubiony moment i zawsze oczekuję go z
niecierpliwością. Przy wigilijnym stole zawsze
śpiewamy też kolędy.

Niestety, nie udało mi się do tej pory doczekać do
pasterki. Może w tym roku się uda?

Zuzanna Lipska, IVa

Święta Bożego Narodzenia to czas, który od zawsze
kojarzy mi się z radością, ciepłem i miłością.

Dzień przed Wigilią ubieram z rodzicami i
rodzeństwem choinkę. Mama z babcią przygotowują
różne potrawy, które później z przyjemnością
zajadamy przy świątecznym stole.

Stół nakryty jest białym obrusem. Pod obrus wkładamy
sianko. Na wierzchu kładziemy opłatek, którym
dzielimy się podczas kolacji. Wtedy też składamy
sobie świąteczne życzenia.

Na stole zawsze jest o jeden talerzyk więcej.
Dodatkowe nakrycie czeka oczywiście na
niespodziewanego gościa. Zanim zasiądziemy do
wigilijnej wieczerzy, wypatruję na niebie pierwszej
gwiazdki.

Uwielbiam Boże Narodzenie – to moje ulubione święto!
Pada wtedy śnieg, z którego można ulepić bałwana.
Można też rzucać się śnieżkami. Najbardziej cieszy
mnie dłuższa przerwa od szkoły, no i oczywiście
prezenty. Zawsze ciekawi mnie, co w tym roku
dostanę! Jestem już duża i wiem, że dostaję je od
bliskich i rodziców. Mimo że za każdym razem pytają
mnie, co bym chciała, to i tak jest to dla mnie ogromne
zaskoczenie i radość.

Święta spędzam podobnie jak większość ludzi w
Polsce. Choć nie lubię tego robić, przygotowania
zaczynam od sprzątania pokoju. Uwielbiam za to
ubierać choinkę! Robię to ze swoją młodszą siostrą,
która ma trzy latka i ma na imię Daria. Najbardziej
lubimy zawieszać bombki – takie błyszczące i piękne,
kolorowe łańcuchy oraz cukierki, które czasem
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zdarza nam się podjadać. Tata zawiesza lampki, a
mama doczepia do cukierków sznurki.

Moi rodzice nie przygotowują zbyt wielu potraw,
ponieważ co roku wyjeżdżamy na święta do rodziny.
Zazwyczaj spędzamy ten czas u dziadka na
Ursynowie lub w województwie świętokrzyskim, gdzie
mieszkają moi drudzy dziadkowie. Zawsze pomagamy
bliskim przygotowywać potrawy. Najbardziej lubię
pierogi z kapustą i grzybami oraz barszcz czerwony,
jednak u dziadków w województwie świętokrzyskim
muszę jeść barszcz z grzybów, za którym nie
przepadam. Nie martwię się tym zbytnio, ponieważ i
tak cieszę się, że mogę spędzić ten czas z rodziną.
Gdy podzielimy się już opłatkiem i zasiądziemy do
stołu, rozmawiamy i śmiejemy się bez końca. Potem
mam czas na zabawę z siostrami taty i Darią. Szkoda
tylko, że święta trwają tak krótko...

Nadia Brozińska, IVd

Święta Bożego Narodzenia to dla mnie bardzo
szczególny czas. Spędzam go przy wigilijnym stole
razem z całą moją rodziną. Wcześniej wraz z mamą
przygotowuję wszystkie potrawy i pakuję prezenty.
Tata dostaje zaszczytne zadanie kupienia
najładniejszej choinki, jaką uda mu się znaleźć. Gdy
tylko wróci do domu z drzewkiem, mama zaczyna
robić ciasto, a my przystępujemy do ozdabiania jego
„zdobyczy”. Kiedy wszystko jest już gotowe, można
wreszcie nakrywać do stołu. Ja zawsze wkładam
sianko pod obrus i łuski karpia pod każdy talerzyk.

Kiedy przyjdą już goście, zasiadamy do wigilijnego
stołu, a mój dziadek składa życzenia całej rodzinie.
Następnie dzielimy się opłatkiem. Po kolacji śpiewamy
kolędy i rozpakowujemy prezenty.

W pierwszy dzień świąt idziemy do kościoła, a po
mszy jedziemy do babci na świąteczny obiad. Potem
wybieramy się na długi rodzinny spacer.

W drugi dzień świąt również idziemy do kościoła, a
następnie odwiedzamy moją drugą babcię. Zostajemy
u niej aż do wieczora. Rozmawiamy i śmiejemy się
przy stole.

Tak właśnie spędzam święta. Boże Narodzenie to
czas miłości, radości i spotkań z rodziną, dlatego co
roku czekam na nie z wielką niecierpliwością.

Zuzanna Mikusek, IVd

Święta Bożego Narodzenia to moje ulubione święta w
roku. Przygotowania zaczynamy od sprzątania w
całym domu. Następnie jadę z tatą po choinkę i
przystrajamy ją łańcuchami oraz świecidełkami, a
kiedy jest już gotowa – ustawiamy w centralnym
miejscu w domu. Potem trochę pomagam mamie w
gotowaniu świątecznych potraw.

Na wigilijną kolację jedziemy do babci, a tam już
czekają na nas suto zastawione stoły. Najpierw jednak
dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Po
skończonym posiłku dajemy sobie prezenty i
śpiewamy kolędy. Dziadkowie zawsze zostawiają przy
stole jedno wolne miejsce dla nieoczekiwanego gościa.

W pierwszy i drugi dzień świąt składamy wizyty lub
przyjmujemy gości, czasami także chodzimy na
spacer.

Mikołaj Bukowski, IVa

Święta Bożego Narodzenia spędzam rodzinnie – u
dziadków. W tym dniu spotykam się z najbliższymi: 
ciocią, wujkiem i moim ciotecznym rodzeństwem.

Mama, babcia i ciocia przygotowują różne pyszne
potrawy. O mały włos zapomniałabym jednak o
opłatku! Nasze świąteczne spotkania co roku
zaczynamy bowiem od dzielenia się opłatkiem i
składania sobie życzeń. Następnie zasiadamy do
świątecznej kolacji.

Kiedy każdy spróbuje już wszystkich potraw, wspólnie
śpiewamy kolędy. Następnie ja, moja siostra i
rodzeństwo cioteczne idziemy się bawić. Po jakimś
czasie wracamy na chwilę do stołu. Potem idę
sprawdzić, czy pod choinką czekają już na nas
prezenty. Gdy uda mi się je w końcu znaleźć, 
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z wielkim zapałem podaję każdemu jego podarek.
Wszyscy dokładnie oglądamy swoje prezenty, po
czym dorośli siadają w fotelach, dzieci zaś...
zaczynają dopiero prawdziwą  zabawę nowymi
zabawkami!

Po wieczerzy wszyscy zadowoleni wracamy do
domów. Ale to nie koniec niespodzianek! W domu pod
choinką czeka na mnie... kolejna góra prezentów! I jak
tu nie lubić Bożego Narodzenia?

Zuzanna Rzońca, IVd

W mojej rodzinie święta Bożego Narodzenia spędzamy
u Babci. Zawsze 24 grudnia jedziemy do Niej na
Wigilię. Na kolacji, jak każe tradycja, jest zazwyczaj
dwanaście potraw. Parę rodzajów śledzi – z cebulką,
żurawiną, w occie, oleju i śmietanie. Oprócz tego karp,
pieczony łosoś, pierogi – do wyboru: z morelą albo
kapustą i grzybami, kompot z suszu, barszcz
czerwony z uszkami, zupa grzybowa i obowiązkowo
kluski z makiem i rodzynkami. Przed kolacją wigilijną
dzielimy się wszyscy opłatkiem.

Po zjedzeniu potraw przychodzi czas na wspólne
śpiewanie kolęd i rozdawanie prezentów, które
cierpliwie czekają pod choinką.

W pierwszy dzień Świąt jedziemy do rodziny na wieś.
Tam zawsze chodzą po domach kolędnicy.

W drugi dzień świąt zostajemy w domu i
odpoczywamy. Jeśli jest śnieg, to wychodzę na dwór
lepić bałwana, rzucać śnieżkami w brata i zjeżdżać z
górki na sankach.

Maja Gugała, IVa

Boże Narodzenie to święto, które lubię szczególnie – z
tego powodu postanowiłem o nim napisać. 

Kilka dni przed Wigilią w naszym domu rozpoczynają
się wielkie przygotowania. Razem z tatą jadę po
choinkę, a następnie wspólnie ubieramy ją w kolorowe
bombki i łańcuchy. Na święta Bożego
Narodzenia każdy sprząta swój pokój. Trzeba też

przygotować się duchowo, więc staramy się robić
same dobre uczynki. Podczas adwentu pościmy, czyli
nie jemy potraw mięsnych. W Wigilię wypatrujemy
pierwszej gwiazdki, a jak już ją zobaczymy, to
zasiadamy do wieczerzy, modlimy się, a potem
dzielimy opłatkiem. Następnie jemy potrawy, których
na stole jest co najmniej dwanaście.

Po wieczerzy możemy wreszcie rozpakować
prezenty, które – zgodnie z tradycją – znajdują się pod
choinką. O godzinie 23:30 całą rodziną idziemy na
pasterkę.

Pierwszy dzień świąt rozpoczynamy od uroczystego
śniadania w domu. Dopiero po południu idziemy
odwiedzić rodzinę. Podsumowując, Boże Narodzenie
to dla mnie bardzo ważne święto.

Krzysztof Gwiazdowski, IVd
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Święta to czas rodzinnego spokoju i magii. Bardzo
ważnym momentem są przygotowania, które w moim
domu zaczynają się w Wigilię. Dekorujemy wówczas
pomieszczenia ozdobami świątecznymi, na choince
wieszamy piękne bombki oraz wykonane przeze mnie
kolorowe aniołki.

Najbardziej lubię pomagać mamie w kuchni i gotować
z nią wigilijne przysmaki. Ulubioną potrawą całej naszej
rodziny jest barszcz z uszkami.

Z radością oczekujemy na Mikołaja, który zostawia
nam podarki pod choinką. Rozpakowywanie prezentów
to najmilsze i najprzyjemniejsze chwile. Spełniają się
wtedy moje najskrytsze marzenia.

Święta to mój ulubiony czas – szkoda, że są tylko raz
w roku.

Maja Górczak, IVa

Moje święta Bożego Narodzenia wyglądają tak: gdy
wstaję rano 24 grudnia, rodzice śpiewają mi sto lat i
składają życzenia z okazji moich urodzin. Później
szybciutko biegnę do salonu i patrzę, czy nie ma dla
mnie prezentów pod choinką. Dostaję prezenty trochę
wcześniej niż inni ze względu na to, że urodziłam się w
Wigilię. Gdy zjem urodzinowe śniadanie, idę do cioci,
dziadka, siostry i jej męża.

Po południu przygotowujemy wszyscy stół do kolacji
wigilijnej. Dzielimy się opłatkiem i jemy dania, które
zrobiła ciocia i moja mama. Na koniec częstuję gości
moim urodzinowym tortem.

Wieczorem, wraz z rodzicami i moimi dwoma yorkami,
jadę do Warszawy odwiedzić babcię. Najpierw ubieram
moje psy w ubranka Świętego Mikołaja. Potem znów
czeka nas kolacja wigilijna. Co roku do babci
przyjeżdża mój wujek z Łodzi ze swoimi synami:
Jasiem i Mateuszem.

Pod choinką u babci również czekają na nas prezenty.
Mamy zawsze wiele radości, gdy je otwieramy, a
potem oglądamy. Przy stole spędzamy czas do
późnych godzin wieczornych.

Następnego dnia, w Boże Narodzenie, spotykamy się
z innymi członkami rodziny w ich domach.

Zuzanna Trzcińska, IVd

Dzień z życia ucznia

SPRAWDZIAN Z MATMY, CZYLI KLĘSKA KLĘSK

Dzisiaj wydarzyło się TO. Jedni mówią „sprawdzian”,
drudzy – „klasówka”, a te największe kujony mówią
„praca klasowa”. Ja mówię: „klęska”. Skoro zwykły
sprawdzian to klęska, to sprawdzian z matmy równa
się klęska klęsk. Logiczne, prawda? Nagle na ostatniej
lekcji do sali weszła zapowiedź tajfunu. Ta zapowiedź
to rodzaj żeński, czyli pani od matmy. Zapytała jak
generał przed bitwą:
– Plecaki na ławce?
– Wiedza w głowie?
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– No to piszemy!

Spojrzałam na kartkę. Nic nie rozumiałam. Napięcie w
klasie rosło i rosło... Wreszcie sięgnęło zenitu. Nie,
dalej rosło! Siedziałam i ogłupiała patrzyłam na
megatrudne zadania. Spojrzałam na zegarek. Uff,
dopiero zaczęliśmy. Atmosfera aż gęstniała od iksów i
procentów. Oczami wyobraźni widziałam „lufcię”.
Nagle wszystko się rozjaśniło. Patrzę – a tu minuta do
dzwonka. Ze zdenerwowania zamiast cyferek
zaczynam pisać litery! Nagle rozlega się dzwonek (w
innych sytuacjach mój ulubiony dźwięk!).
Rozzłoszczona biegnę do szatni. No bo jak się nie
wkurzyć, kiedy pani od matmy tak na ciebie patrzy?
Tak... tak... przeszywająco!

Ubieram się i idę do domu. Wolę już o tym nie myśleć.
Teraz jestem wolna od równań i iksów. Mam to już za
sobą.

Wchodzę do domu i rodzice od razu zadają sławne
pytanie:

– Jak poszło?

Odpowiadam im, że pani od matmy stanęła pośrodku
klasy jak Napoleon i wysłała nas, niewinnych uczniów,
na bój z cyferkami. Mówię, że cyferek było więcej i
oczywiście zaczęły zwyciężać. „Starzy” wydają się
nieco znudzeni, więc dodaję jeszcze, że kiedy
zdecydowałam się rozgromić armię cyferek, zabrzmiał
dzwonek. Rodzice uśmiechają się i odsyłają mnie do
lekcji. Oni bywają dziwni, nieprawdaż?

Zofia Gołaszewska, Vc

Praca wyróżniona w zeszłorocznej edycji konkursu
„Ale heca! Dzień z życia ucznia”.

Relacje z podróży

PODRÓŻ W CZASIE

Opowiem wam o wycieczce do Muzeum Papiernictwa
w Konstancinie, która spotka lub już spotkała wszyskie
klasy piąte.

Po wyjściu z autokaru wchodzi się do dużego, starego
gmachu. Następnie cała klasa idzie do pomieszczenia
na górze budynku, gdzie przechowywane są różne,
nierzadko bardzo stare, papiery. Zwiedzaniu
towarzyszy rzecz jasna fachowy komentarz.
Przewodnik opowiada historię papieru oraz objaśnia
proces jego produkcji. Dowiedzieliśmy się m.in., że
papier powstaje z włókien celulozy, a „wanna”
wypełniona masą papierniczą nazywa się kadź. A czy
wiecie kto i kiedy wynalazł papier? Był to, jeśli wierzyć
istniejącym przekazom, chiński sekretarz Xi Luna,
który wpadł na ten rewolucyjny pomysł w 105 roku
naszej ery. Po zakończonym wykładzie uczniowie
zaczynają robić swój własny papier czerpany. Można
go zrobić tyle, ile się chce, jednak żeby wyprodukować
kolejny egzemplarz, trzeba stanąć na koniec kolejki.

Zuzanna Grodner, Va 
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Nasza recenzja

KAROL MAY "WINNETOU" (CZĘŚĆ I I II)

Winnetou to piękna powieść o młodym Old
Shatterhandzie (tłum. „Grzmocąca Pięść”),
przybywającym na Dziki Zachód, by „szukać
szczęścia”.

Bohater najpierw staje się surveyorem (mierniczym
zatrudnionym przy budowie kolei) i poznaje dzielnych
westmanów – wkrótce również piekielnie oddanych
przyjaciół – Sama Hawkensa, Willa Parkera oraz
Dicka Stone’a. I tak z naiwnego „greenhorna” (tłum.
„zielony róg” – ktoś młody, niedoświadczony) sam
przeradza się z czasem – po drodze przeżywając
liczne przygody – w dzielnego westmana. Zaznajamia
się również z największym wodzem Apaczów –
Winnetou. Z początku ich znajomość nie jest zbyt
pokojowa (próbują się pozabijać, zamęczyć na śmierć
przy palu męczeńskim, zabić tomahawkiem, zastrzelić
itd. itp.), ale z czasem stają się najlepszymi
przyjaciółmi.

W drugiej części opowieści o losach tego – wówczas
już sławnego – łowcy przygód Old Shatterhand wciela
się w rolę detektywa i ściga fałszywego lekarza,
naciągacza i oszusta, niejakiego Gibsona. Przeżywa
on (Old Shatterhand, nie Gibson) wiele
emocjonujących przygód, między innymi poznaje
najsłynniejszego westmana oraz poszukiwacza
ścieżek – Old Detha (czyli „Starą Śmierć”). W tak
zwanym „międzyczasie” w jednym z teksańskich
miasteczek tępi działania Ku-Klux-Klanu, rasistowskiej
organizacji prześladującej czarnoskórą ludność
Stanów Zjednoczonych. Na koniec zaznajamia się z
Old Firehandem („Ognistą Pięścią”) i udaje się do jego
„warowni”. Stara się też umknąć fałszywym kupcom,
którzy są tak naprawdę groźnymi bandytami.

Przecudowna historia o odwadze, przyjaźni,
poświęceniu i zaufaniu. Głębsza i bardziej wciągająca
niż kanały z filmu „To”.

Polecam!

Zuzanna Grodner, Va

QUIZ

1. Czego symbolem jest choinka?

  a) symbolem odrodzenia
  b) symbolem życia
  c) symbolem życia i odrodzenia

2. W którym wieku Polska przyjęła tradycję
przystrajania choinki na Święta?

 a) w XV
 b) między XVIII a XIX
 c) między X a XX

3. Gdzie ubiera się choinkę już 8 grudnia?

  a) we Francji
  b) we Włoszech
  c) w Hiszpanii
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