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MIKOŁAJKI 

 

Krasnale i elfy 

Gotowe stoją, 

Już worek pełny na saniach czeka, 

Czemu Mikołaj drapie się w głowę? 

Co go tak martwi i na co czeka? 

A on tak liczy w głowie 

I mIerzy 

W komina wieży! 

Czy brzuch mu się zmieści 

Więc jeśli znajdziesz prezent na dachu, 

Znaczy że wąski masz komin mój brachu! 

Mikołajki to nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia 

w Polsce na cześć świętego biskupa Mikołaja z Miry. W dniu tym 

Święty Mikołaj przynosi dzieciom prezenty. Tradycją jest, 

że maluchy, które przez cały rok były grzeczne, 6 grudnia mają szansę 

dostać prezenty – ukryte pod poduszką lub w specjalnej skarpecie.  

Zazwyczaj są to drobne upominki, słodycze, małe zabawki. Dawniej 

otrzymywały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. 

Osoby dorosłe również obdarowują swoich bliskich.Mikołajki, 

a dokładnie obecność Świętego Mikołaja ma zwiastować nadchodzące 

święta Bożego Narodzenia. 

  



ŚWIĘTA BOŻEGO 

NARODZENIA 

 

Boże Narodzenie albo inaczej Narodzenie Pańskie w tradycji 

chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. 

Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże 

Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania 

(dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje Świąteczne 

Tradycję Bożego Narodzenia tworzą spotkania z rodziną przy 

wspólnych stołach, zwłaszcza wigilijnym, na którym nie może 

zabraknąć opłatka. Składanie sobie życzeń, obdarowywanie się 

prezentami, choinka i wspólne śpiewanie kolęd to kolejne aspekty, 

bez których większość osób nie wyobraża sobie świąt.  



ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

Wigilia wywodzi się ze wczesnochrześcijańskiego zwyczaju. Jest to 

czas przygotowania do wielkich świąt, związanym z postem 

i wstrzemięźliwością. Momentem kulminacyjnym jest wieczerza 

zwana właśnie wigilią. Zgodnie ze zwyczajem na stole najczęściej 

znajduje się 12 potraw, co ma później zaowocować obfitością 

w następnym roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba gości powinna być parzysta. Do pięknej tradycji należy 

obecność na stole pustego nakrycia, czekającego na niespodziewanego 

przybysza. Wigilijną tradycją jest również dzielenie się opłatkiem 

przed rozpoczęciem uroczystej wieczerzy. 

Innym charakterystyczną elementem wigilii jest choinka, czyli 

drzewko iglaste, zwykle świerk lub jodła. Zwyczaj ubierania choinki 

przybył do Polski z Niemiec. Po uroczystej kolacji, składaniu życzeń, 

większość wiernych wybiera się do kościoła na Pasterkę, j est to msza 

święta, odprawiana w Wigilię o północy, uznawana jest za jedną 

z najważniejszych tradycji bożonarodzeniowych. Na pasterkę 

w Polsce w dalszym ciągu przybywają tłumy wiernych. Tradycyjnie 

rozpoczyna ją kolęda "Wśród nocnej ciszy". 

  



SYMBOLE ŚWIĘTA 

BOŻEGO NARODZENIA 

Święta Bożego Narodzenia to jedno z najbardziej wyczekiwanych 

świat w roku. Zawsze towarzyszy jemu przyjazna atmosfera. W tym 

czasie robimy to czego nauczyły nas starsze pokolenia. Jednak czy 

pamiętamy czego symbolem są pewne rzeczy? 

Jeśli nie to zacznijmy… 

PUSTE MIEJSCE PRZY STOLE 

Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim dla 

przygodnego gościa. Pozostawiając wolne miejsce przy 

stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, 

którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może 

również przywodzić nam na pamięć zmarłego członka 

rodziny. 

PIERWSZA GWIAZDKA 

W Polsce wieczerzę wigilijną rozpoczynano, gdy  

na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. W noc 

narodzin Chrystusa gwiazda prowadziła Trzech Króli 

do narodzonego Zbawiciela. 

 

  ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM 

Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej 

w Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Zwyczaj 

ten oznacza również wzajemne poświęcenie się 

jednych dla drugich i uczy, że należy podzielić się 

nawet ostatnim kawałkiem chleba. Składamy sobie 

życzenia pomyślności i wybaczamy urazy.  



SYMBOLE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

 

DWANAŚCIE POTRAW 

Wigilia składa się z dwunastu dań - tylu ilu było 

apostołów. Dominują dania rybne przyrządzane  

na różne sposoby, a zwłaszcza nie może zabraknąć 

słynnego karpia. 

 

 

CHOINKA 

Kościół był początkowo niechętny temu zwyczajowi, 

lecz szybko nadał choince chrześcijańską symbolikę 

"biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła" pod 

którym rozpoczęła się historia ludzkości. Choinkę 

wnosi się do domu w dniu, w którym wspominamy 

pierwszych ludzi - Adama i Ewę. Na choince nie może 

zabraknąć jabłek, bo właśnie te owoce były na owym 

biblijnym drzewie, a ponadto jabłko symbolizuje 

zdrowie. 

 

 

PREZENTY 

Wcześniejszym zwyczajem od podkładania prezentów 

pod choinkę było chowanie drobnych podarunków 

przeznaczonych dla dzieci w sianie leżącym 

na wigilijnym stole. Jeszcze 100 lat temu w Polsce 

prezenty można było znaleźć tylko pod nielicznymi 

choinkami. 

  



SYMBOLE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

 

ŚW. MIKOŁAJ 

W Polsce czekamy na niego 6 grudnia oraz w wigilię 

Bożego Narodzenia. Ubrany jest w czerwony płaszcz, 

a na plecach dźwiga ogromny wór z prezentami. 

Jeszcze nie tak dawno do polskich dzieci przychodził 

w asyście anioła i diabła. Anioł rozdawał grzecznym 

maluchom słodycze, a niegrzecznym diabeł wręczał 

rózgi. 

 

SIANKO POD OBRUSEM 

Słoma i siano, symbol ubóstwa żłobu, towarzyszą 

polskim wigiliom od wieków. Kiedyś w kątach 

wiejskich izb, szlacheckich saloników, a nawet 

magnackich salonów stawiano w Wigilię całe snopy 

zbóż. Na stole rozkładano grubą warstwę siana, 

przykrywano ją obrusem 

 

KOLĘDY 

Kolędami nazywano pieśni - życzenia towarzyszące 

noworocznemu odwiedzaniu przyjaciół. Od XVI wieku 

kolędy znane są jako pieśni sławiące narodzenie 

Chrystusa, i wtedy też pojawiły się w Polsce. Jedną 

 z najstarszych naszych kolęd jest "Przybieżeli do 

Betlejem" 

 

  



SYMBOLE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

 

PASTERKA 

Odprawianie pasterki jest upamiętnieniem 

oczekiwania i modlitwy pasterzy zmierzających 

do Betlejem na powitanie Mesjasza. Zwyczaj 

odprawiania o północy mszy zwanej pasterką 

 w Wigilię Bożego Narodzenia ma ponad 1500 

lat, a w Polsce znany jest co najmniej od tysiąca 

lat. 

 

 

 

 

 

 

OZDOBY CHOINKOWE 

Gwiazda na szczycie symbolizuje Gwiazdę 

Betlejemską. Łańcuch to symbol węża - 

rajskiego kusiciela. Lampki mają przywodzić na 

myśl "światłość nad światłościami". Popularne 

czerwono-złote ozdoby sięgają tradycji 

pogańskiej, w której kolory te symbolizują 

bogactwo. Czerwień ma także odpędzać 

choroby. 

 

 

  



POMYSŁ NA PREZENT 

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, już czas pomyśleć 

 o świątecznych prezentach. W wyborze upominków dla naszych 

bliskich powinniśmy wziąć pod uwagę zainteresowania i potrzeby 

drugiej osoby. Odgadnięcie o czym ktoś marzy nie jest proste, 

ale warto spróbować. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji 

prezentów pod choinkę. 

Dla Mamy: 

książka, perfumy, biżuteria (np. 

kolczyki w ulubionym kolorze) 

Dla Taty: 

portfel, perfumy, zestaw do golenia 

Dla Babci: 

biżuteria, własnoręcznie wykonana 

ramka ze swoim zdjęciem, książka 

Dla Dziadka: 

zestaw do golenia, płyta z ulubioną muzyką, perfumy 

Dla chłopaka: 

pendrive, gra komputerowa, słuchawki 

Dla dziewczyny: 

biżuteria, wymarzona bluzka, zestaw do makijażu 

Dla dziecka: 

urocza maskotka, gra planszowa, puzzle 

  



ŚWIĄTECZNE PRZEPISY 

 

 

Ciasto czekoladowe 
Składniki: 

-400g cukru 

-225g roztopionego masła 

-60g kakao prawdziwego 

-łyżeczka cukru waniliowego 

-4 jaja 

-225g mąki 

-1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

-1/2 łyżeczki soli 

-herbatniki 

 

Sposób przygotowania: 

Zmiksować składniki (z wyjątkiem herbatników) tak aby otrzymać 

jednolitą masę. Dodać pokruszone herbatniki i wymieszać. Piec w 

temperaturze 180 stopni przez 20 min na blaszce* wysmarowanej 

tłuszczem. 

*blaszka (23x33cm) 

 

  



SYLWESTER 

Sylwester to chyba najbardziej hucznie obchodzone święto. W tym 

artykule dowiecie się jak się ubrać oraz jak spędzić ten wspaniały, 

pełen zabawy dzień (raczej noc)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSOBY NA SPĘDZENIE SYLWESTRA 
 

 

 

Niektórzy z nas na pewno mają już pomysły na spędzenie 

tegorocznego Sylwestra, jednak znajdą się także tacy, którzy nadal 

borykają się problemem, jak powitać Nowy Rok. Poniżej znajdziecie 

kilka propozycji na przyjemne spędzenie owej nocy 

 

 

. 

Homeing - czyli impreza zorganizowana w małym gronie w domu, 

tzw. "domówka". Cieszy się dużym powodzeniem u młodzieży. 

 

Clubbing - noc spędzona w klubie przy szybkiej muzyce i tańcu do 

białego rana. 

 

Bale w domach kultury - coś dla osób lubiących wieczorowe stroje i 

wykwintne dania. 

 

 

  



SYLWESTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bale kostiumowe, tematyczne - odnajdą się na nich na pewno Ci, 

którzy lubią przebieranki. 

 

Sylwester na świeżym powietrzu - większość miast organizuje wtedy 

imprezy na rynku, gdzie ludzie bawią się wspólnie i podziwiają pokaz 

fajerwerków. 

 

Wyjazd za granicę - tam Sylwester na pewno wygląda inaczej. 

Dobry sposób na poznanie zwyczajów innych państw i dobrą zabawę. 

 

Noc sylwestrowa w górach - ten sposób także cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Polacy lubią łączyć sportową aktywność z 

sylwestrową zabawą. 

 

Zabawa w kinie lub teatrze - wiele z tych ośrodków przygotowuje 

specjalne programy artystyczne. 
 



SYLWESTER 

 

JAK SIĘ UBRAĆ NA SYLWESTRA 
 
 
 

 
Jak wszyscy dobrze wiemy, wybranie stroju na Sylwestra nie jest 

wcale takie proste. Każdy chce prezentować się doskonale 

i przykuwać uwagę. Sukienka czy spodnie? Nie wiesz, w co się 

ubrać? Wydaje ci się, że twoja szafa świeci pustkami? Oto kilka 

wskazówek, które ci pomogą. 

 

Postaw na błysk - Sylwester to jedyna noc w roku, kiedy 

możesz cała "świecić" i nikt nie zwróci ci uwagi. 

 

Kobiece kształty - odsłoń ramiona, ubierz sukienkę. 

Spraw, że będziesz wyglądać kobieco. 

 

Przyjaciel kobiety, obcas - sylwestrowa impreza to dobra 

okazja do wyeksponowania nóg. Będziesz królową 

parkietu. 

 

Coś wygodnego - jeśli wybierasz się na domówkę 

do znajomych, postaw na wygodne ubrania. Połączeń 

zwykle jeansy z ciekawą bluzką, sprawdzony patent. 

 

Dodatki - dobierz odpowiednią torebkę i biżuterię, 

a paznokcie pomaluj na metaliczny kolor - idealnie pasuje 

do sylwestrowego klimatu. 

 

Strój odpowiedni do miejsca - pamiętaj, że strój należy 

dobrać do miejsca, w którym planujemy spędzić 

Sylwestra. Inaczej ubierzemy się na spektakl do teatru niż 

na domówkę u znajomych.  

  



SZEŚĆ PAŃSTW 

W JEDEN DZIEŃ 

„Podoba mi się ta część z przystojnym Hiszpanem!” 

~Bartosz Socha 

Dnia 31.10.2013r. w naszym liceum odbyła się akcja pod hasłem 

„Sześć państw w jeden dzień”.  Klasy pierwsze oraz grupa języka 

francuskiego i klasa 2h przygotowały dla uczniów naszej szkoły 

stoiska, które przedstawiały: Hiszpanię, Anglię, Francję, Włochy, 

Niemcy oraz USA.  

 

 Każda z grup miała do zaprezentowania wiele swoich 

pomysłów. Przygotowali oni małe przekąski, quizy oraz inne ciekawe 

atrakcje. Klasa 1b zaprowadziła nas do Anglii, gdzie skosztować 

mogliśmy różnych słodkości, pooglądać zdjęcia, przetestować swoja 

wiedzę oraz spotkać się z królową Elżbietą.  

  



SZEŚĆ PAŃSTW W JEDEN DZIEŃ 

 

 Przy kolejnym stoisku czekała na nas klasa 1m. Trzeba 

przyznać, że naprawdę czuliśmy się tam jak w Stanach 

Zjednoczonych, a pomogły nam w tym tamtejsze hamburgery, Statua 

Wolności oraz Merlin Monroe- we własnej osobie, a także 

reprezentant amerykańskiego sportu- koszykarz.  

 Następnie odbyliśmy podróż do skąpanej w słońcu Hiszpanii, 

gdzie przewodnikiem była klasa 2h. Kosztowaliśmy wiele różnych 

ciast, poznaliśmy kilka ciekawostek oraz spędziliśmy miło czas 

z Hiszpankami, a także przystojnym Hiszpanem, który na życzenia 

grał na gitarze.  

 

  

  



SZEŚĆ PAŃSTW W JEDEN DZIEŃ 

 

Niemcy, tu także czekało na nas wiele rzeczy przygotowanych 

specjalnie dla nas przez  

klasę 1h. Quizy, pyszne przekąski oraz garść informacji przywitały 

nas przyjaznym stylu. Uśmiechy dziewczyn zachęcały do dokładnego 

zapoznania się z tym krajem.  

 Nieco dalej mogliśmy zatrzymać się i odpocząć we Włoszech. 

Tutaj klasa 1w stanęła na wysokości zadania i zaserwowała nam 

tradycyjne potrawy włoskie: spaghetti oraz pizze. Towarzyszyły temu 

ciekawostki oraz quizy. Miła obsługa przyciągała wielu chętnych. 

 Przy ostatnim stoisku z szeroko otwartymi ramionami przywitała 

nas Francja. Było tutaj wszystko co potrzebne: rower, pachnące 

bagietki oraz małe czekoladowe kanapeczki na miłe rozpoczęcie dnia. 

Uroku temu dodawały nasze piękne dziewczyny przebrane za 

francuskie damy.  

 Uśmiechom i zabawom nie było końca. Nikt nie odszedł 

niezadowolony. Cała aula wypełniła się przyjazną i radosną 

atmosferą. Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie jeszcze przez 

pewien czas bardzo mile wspominane.   

 

 

  



KĄCIK POETYCKI 

 

 

“ (...) 

Dziękuję za list. 

Przepraszam, że nie mogę cię kochać. 

Przepraszam, że dziękuję za list. 

(...) 

Dziękuję za noc. 

Przepraszam, że nie mogę jej przyjąć. 

Przepraszam, że dziękuję za noc. 

(...) 

Dziękuję za świat. 

Przepraszam, że nie mogę go objąć. 

Przepraszam, że dziękuję za świat. 

Przepraszam, że przepraszam. ” 

Agnieszka Osiecka 



KĄCIK POETYCKI 

 

 

Kołysanka noworoczna 

"Jakżeś niestały - 

w niekochaniu. 

Jakże niemiłość twoja - 

krucha, 

ileż powitań - 

w pożegnaniu, 

jak dobrze słyszysz gdy nie słuchasz. 

"Zaśnijże, zaśnij pora późna"  

nagli serdeczny diabeł stróż... 

Tym są od innych on odróżnia, 

że dźwiga w pysku bukiet róż... 

Z wolna opadasz 

na posłanie, 

noc już nadchodzi z niedaleka, 

tak zasypiają ci, 

Kochanie, 

co dobrze wiedzą, że ktoś czeka."  

  



WYJAZD DO 

ŚWIEBODZINA 

  

Dnia 19 listopada uczniowie klas I-III o profilu humanistycznym 

odwiedzili redakcję Gazety Lokalnej w Świebodzinie. Było to ciekawe 

wydarzenie, gdyż jako osoby uczęszczające na zajęcia z 

dziennikarstwa i tworzące gazetkę szkolną, mogliśmy przyjrzeć się 

bliżej pracy całej ekipy tworzącej coś bardzo ciekawego.  

 

 

  Kiedy dotarliśmy na miejsce,  zostaliśmy mile przywitani przez 

pracowników redakcji. Najpierw pokazano nam cały budynek, 

w którym tworzy się gazetkę. O swoim zawodzie opowiadali nam: 

grafik komputerowy, fotograf(również historyk), a także dziennikarka. 

Uświadomili nam jak ciężka jest ich praca: dziennikarz musi czuwać 

nad tym co dzieje się na obszarze lokalnym oraz zdać z tego relacje, 

historyk zagląda do przeszłości regionu i w ciekawy sposób 

to opisuje, fotograf szuka interesujących obiektów, na opublikowanie 

niektórych zdjęć musi mieć zgodę, zaś grafik zajmuje się całą obróbką 

i ma na to tylko 2 dni.  



WYJAZD DO ŚWIEBODZINA 

 

 Całe spotkanie trwało około 1,5 godziny. Pokazano nam jak 

tworzy się poszczególny numer gazety, w której znajduje się dużo 

reklam, ofert pracy, wydarzeniówka czy historia np. Kargowej. 

Podczas tej wizyty mogliśmy sami również podzielić się pracą naszej 

redakcji. Opowiedzieliśmy jak u nas wygląda cały przebieg pisania, 

a potem tworzenia numeru. W porównaniu z tymi doświadczonymi 

osobami nasz wysiłek jest niewielki, jednak mamy nadzieje że szybko 

dorównamy ekipie ze Świebodzina :)  

 

Może o naszej wizycie również napiszą w swojej gazecie?  

Z niecierpliwością czekamy!  

  



ŻARTY KAROLKA 

„Ech...” 

~Bartosz Socha 

Żona pyta męża: 

- Co kupiłeś pod choinkę ? 

- Stojak – odpwiada mąż. 

 

Dwóch chłopców pisze list do św. Mikołaja i jeden głośno mówi: 

- Proszę o nowe zabawki, nowe DVD, dużo słodyczy. 

- Po co tak głośno mówisz, Mikołaj nie jest głuchy - mówi drugi. 

- Ale babcia jest ! 

 

- Jaka jest ulubiona kolęda młodych rodziców ? 

- Cicha noc. 

 

Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszkania. 

- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi. 

- Nie, ale jestem z tej samej firmy! 

- Ja też! - mówi pies. 

 

  



RELACJA  

Z POZNANIA 

W piątek 25.10.2013r. w Teatrze Polskim w Poznaniu na dużej scenie 

odbyło    się przedstawienie „Otella” na podstawie sztuki Wiliama 

Szekspira , w reżyserii Pawła Szkotaka, na które wybrali się 

uczniowie naszego liceum pod opieką Pani Hanny Jungowskiej, Pani 

Aleksandry Domejko-Drzyzgi oraz Pani Anny Celmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Spod szkoły wyjechaliśmy o godzinie 13.30, a na miejscu byliśmy o 

17.30. Przedstawienie trawo 3 godziny. Teatralny „Otello” 

uwspółcześniony przez   reżysera zrobił na uczniach duże wrażenie. 

Tytułowy bohater nie był jak u Szekspira Maurem lecz Arabem. 

Znakomicie zostało przedstawione zderzenie dwóch kultur : arabskiej 

i europejskiej. Na pierwszy plan wysunął się jednak w widowisku 

genialny Jago, grany przez Michała Kaletę.  

     Spektakl był dla nas ciekawym przeżyciem i polecamy go 

szczególnie miłośnikom współczesnych interpretacji dramatów. 

  



Cała Redakcja 

gazetki życzy Wam:  
 

 
 


