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        MIŁEJ 

ZABAWY !!!!! 



 

Cristiano Ronaldo 
Cristiano Ronaldo urodził się w Funchal w dzielnicy Santo António na 

portugalskiej wyspie Madera. 

Manager Manchesteru Alex Ferguson zdecydował się wydad na jego zakup 

ponad 12 milionów funtów. Stał się najdroższym piłkarzem młodego pokolenia 

w historii angielskiej piłki nożnej. 16 sierpnia 2003 roku Portugalczyk po raz 

pierwszy wystąpił w koszulce Manchesteru, w spotkaniu przeciwko . 29 

października 2005 roku grający z siódemką skrzydłowy Manchesteru United 

zdobył dla tego zespołu tysięcznego gola w Premiership, podczas wygranego 

przez "Czerwone Diabły" 4:1 spotkania z Middlesbrough. 26 czerwca 2009 roku 

Real Madryt potwierdził, że Cristiano Ronaldo dołączy do zespołu 1 lipca po 

podpisaniu sześcioletniego kontraktu oraz uzgodnieniu warunków umowy. Na 

mocy umowy Portugalczyk ma zarabiad 13 milionów euro na sezon zaś klauzula 

wykupu wynosi miliard euro. Prezentacja Cristiano Ronaldo jako gracza Realu 

Madryt odbyła się 6 lipca, zawodnik otrzymał koszulkę z numerem 9, którą 

przed nim nosił ostatnio Javier Saviola. 

 

Łukasz i Krzyś 



 

 

 Leo Messi 

Lionel Andres Messi urodził się 1987 roku w 

Rosario (Argentyna) W wieku 11 lat wykryli 

u niego wadę hormonu wzrostu. Klub Rivers 

Plate grający w argentyoskiej Primera   

Division zainteresował się kupnem Leo ale 

nie był w stanie udźwignąd kosztów leczenia 

Andresa  ,które wynosiły 900$ rocznie. 

Messi nie poddał się chorobie i został 

najlepszym piłkarze wszechczasów. 

Źródło: gogle grafika, wikipedia.pl 

 

 

 

 

 

 



 

PRZYGOTOWANIA DO 

ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA 
 

To święto razem z Wielkanocą jest najbardziej 

rodzinnym świętem w całym roku kalendarzowym. W 

takim razie musimy się do niego dobrze przygotowad, 

ale za nim to, opowiem coś o św. Mikołaju. Był on 

biskupem Miry (Mira jest w dzisiejszej Turcji). Po 

śmierci rodziców dostał w spadku duży majątek. 

Pewnego dnia, gdy wszyscy już spali on chodził i 

rozdawał prezenty, ale nie takie prezenty jak my teraz 

dostajemy. To było np. jedzenie, pieniądze, ubrania. 

Teraz już nie ma prawdziwych Mikołajów, ale są 

przebieraocy. Większośd ludzi nie wieży w św. 

Mikołaja. Teraz to rzeczywiście nie są oni prawdziwi, 

ale kiedyś to był prawdziwy Mikołaj. Chyba o Mikołaju 

na dzieo dzisiejszy już wystarczy. Przejdźmy do 

głównego tematu. Jak się przygotowad do świąt? 



 

                                       CHOINKA 

 No więc na pewno musimy ubrad choinkę. Potrzebne 

nam do tego są bombki (najlepiej różnej wielkości). 

Warto coś dodad, aby nie było tak monotonnie np. 

ozdoby wykonane własnoręcznie, kokardki, 

dzwoneczki itp. Na czubku można powiesid gwiazdę.  

 

                            OZDOBY ŚWIĄTECZNE   

Nie wszyscy je stawiają, ale niektórzy jednak tak, na 

przykład ja. W takim razie na pewno nie mogą to byd 

jakieś kurczaczki, jajeczka, króliczki, w koocu to nie 

Wielkanoc. Raczej małe Mikołaje, renifery no i 

oczywiście prezenty pod choinką. 

                       NAKRYTY STÓŁ ŚWIĄTECZNY  

Na stole powinno się znaleźd dwanaście potraw 

Wigilijnych. U mnie na stole najczęściej są: barszcz z 

http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&sa=X&biw=1311&bih=646&tbm=isch&tbnid=x4ntRm4xQHwFgM:&imgrefurl=http://blogiceo.nq.pl/tuwimowo/2011/12/21/swieta-bozego-narodzenia-2/&docid=mSrg3Q6wCYl_zM&imgurl=http://blogiceo.nq.pl/tuwimowo/files/2011/12/choinka1.jpg&w=220&h=303&ei=y1SdUKztEufg4QT_-YHoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=189&vpy=131&dur=663&hovh=242&hovw=176&tx=111&ty=203&sig=115903816836929984564&page=1&tbnh=150&tbnw=118&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:65


 

uszkami, śledzie, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą 

i z grzybami, kluski z makiem, karp po żydowsku, 

ziemniaki, chleb makowiec, piernik, sernik, i 

koniecznie kompot z suszu. Oprócz potraw pod obrus 

kładziemy sianko, a na rogu stołu leży opłatek i Biblia. 

Oczywiście w domu i w duszy powinien panowad 

porządek. Dopiero wtedy możemy zasiąśd do stołu 

Wigilijnego. Nie ma nic przyjemniejszego od Świąt 

Bożego Narodzenia. 

 

Julia Sarna 

kl. IV złota 

 



 

SPORTY ZIMOWE DLA KAŻDEGO 

Łyżwiarstwo 

 

 

Snowboard   

 

 

Hokej  
 

 

 

 

 

Narciarstwo   
 

                                                                                                                                                        



 

Wyścigi zaprzęgów  
 

 

 

 

 

 

 

Bojery 
 

 

 

 

 Krzyś Karłowicz    

 

 

 

 

  

 



 

  Święta, porady choinki 
 

Niedługo święta a ja znam kilka porad  jak super ustroić 

dom lub klasę: 

 

 

 

-zrobić super bombki 

 

 

-zrobić anioła z wosku 

 

-zrobić super łańcuch  

 

 

-lampion świąteczny 

 

                             

 

 

Oliwia 



 

Zendaya Coleman 

i Bella Thorne 

To sławne 

dziewczyny z 

serialu TANIEC RZĄDZI mają wielki talent do 

tańca wraz z Ghunterem i Tinką 

Chesencheverami. 

Ich cała paczka 

Naprawdę składa 

się z Taya i Dyusa 

Ty i Deus to fajni 

przyjaciele Rocky 

i Cece(Zenday i Belli)Ty to brat Rocky. 

OTO   ICH    CALA    PACZKA 

 

Ala IV ZŁOTA 



 

          ,,RENIFER NIKO RATUJE ŚWIĘTA” 
                                                – mały renifer, który znajduje w sobie siłę i odwagę, by ratować inne 

renifery przed wilkami i cały świat przed ich zakusami zniszczenia Świąt Bożego Narodzenia. Bardzo 

pomysłowy. Typ marzyciela. 

 

 Julius – wiewiórka płci męskiej. Troskliwy, oddany przyjaciel. Kocha Niko, jak 

syna. Wyrusza z reniferem w pełną niebezpieczeostw podróż, by chronid go i 

opiekowad się nim, gdy zajdzie taka potrzeba. 

 Wilma – charakterna biała łasica. Niezależna, pewna siebie. Typ kokietki i 

rozbójniczki w jednym. Uwielbia śpiew Czarny Wilk – paskudny typ spod 

ciemnej gwiazdy. Wyrachowany, cyniczny, okrutny i wyjątkowo wredny. Takich 

należy unikad.  

 

 

 

 

RENIFER NIKO RATUJE 

ŚWIĘTA 

J U Ż  D O  K U P I E N I A !  

 

 

 

 

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT!:) 
NIECH ŚWIĘTY MIKOŁAJ U WAS SIĘ ZATRZYMA JAKO TAJEMNICZY 

GOŚD…PRZYGOTUJCIE DODATKOWĄ ZASTAWĘ;)     ALA IV ZŁOTA 



 

,,Zmierzch” 

Młodsze klasy mają swoje działy, więc czemu starsze nie… 

SAGA ZMIERZCH PRZED ŚWITEM CZ.2 JUŻ W KINACH OD 24.11.2012R. 

 

 

 

 

 

 

-Bella i Edward pobierają się. Miesiąc miodowy 

spędzają na Wyspie Esme, jednak sielanka szybko się kooczy, kiedy Bella dowiaduje się, że zupełnie 

nieoczekiwanie zaszła w ciążę. Nikt z nich nie spodziewał się, że wampir może mied dziecko. 

Ekstremalnie szybka ciąża Belli odbiera jej siły, przez co Edward nienawidzi istoty, która wyrządza 

jego żonie krzywdę. Zmienia jednak zdanie, gdy słyszy myśli ich dziecka, a są one przepełnione 

miłością do Belli. Gdy na świat przychodzi ich córeczka, pół człowiek, pół wampir, rodzice nadają jej 

imię Renesmee. Podczas porodu Bella prawie umiera, gdyż dziecko złamało jej m.in. kręgosłup i 

wiele kości. Edward, chcąc uratowad ukochaną, przemienia ją w wampira, wstrzykując swój jad w 

jej serce. Po przemianie Bella nie zachowuje się jak inne nowonarodzone wampiry – potrafi nad 

sobą panowad, jest w stanie powstrzymad się od zaatakowania człowieka, a głód nie przesłania jej 

miłości do bliskich. Wkrótce okazuje się, że dziecko Belli i Edwarda posiada nadprzyrodzoną moc – 

potrafi pokazywad swoje wspomnienia, prośby, żądania za pomocą obrazów. Poza tym rozwija się 

w zatrważającym tempie – po trzech miesiącach dziewczynka wygląda jak dwulatka. Gdy 

wampirzyca z Denalii, Irina, dostrzega Renesmee w lesie, bierze ją za „nieśmiertelne dziecko”, 

których tworzenie jest niezgodne z prawem ustanowionym przez Volturi. Zawiadamia Aro, Kajusza 

i Marka o zaistniałym incydencie. Kiedy wiadome jest, że dojdzie do starcia z Volturi, Alice i Jasper 

niespodziewanie znikają i zostawiają Belli dziwne znaki… 

 

 

Serdecznie zachęcam do czytania i 

oglądania zmierzchu…NIESTETY TO 

OSTATNIA CZĘŚD 



 

GALERIA ZMIERZCHU 
ROZALI   EMMET   ALICE   JASPER     EDWARD      RENESSME   BELLA 

  

                         JACKOB                                              BELLA                                                 EDWARD 

 

 

                                                                                          VOLTURI 

 

 

 

 

 

 



 

     Najładniejsze bombki  i obrazy Bożego 
Narodzenia 

     

 

       

 

 

 

 

  

Jagoda  

 



 

                         Pleo Rb 
Po wykluciu PLEO rb kooczy się przewidywalnośd, a 

zaczyna się indywidualnośd robota. Jak każde 

stworzenie, PLEO rb czuje głód i zmęczenie, wzywa do 

zabawy oraz do pielęgnowania. PLEO rb zrobi sobie 

drzemkę, będzie chodził, będzie wołał jeśd gdy będzie 

miał na to ochotę! PLEO rb może zmienid zdanie i 

nastrój, tak jak Ty. 

Rozwój. PLEO ma cztery formy rozwoju noworodek, 

rozwój, dziecko, dorosły. 

Noworodek-otwiera swoje oczy po raz pierwszy, widad 

przebłyski świadomości, ponieważ dostosowuje się do 

światła. Stara się również rozciągnąd swoje kooczyny. Jako, że nie jest zdolny do poszukiwania 

pożywienia, trzeba pamiętad aby go nakarmid na czas. 

Rozwój-To jest czas, kiedy PLEO uczy się stad mocno na własnych nogach. Bada swoje otoczenie, 

próbuje pokonad swoje lęki. Zaczyna bardziej reagowad na bodźce, np. dotyk pod brodą itd. Będzie 

również odpowiadad delikatnie głosem na dotyk. 

Dziecko-PLEO rozwija się codziennie. Jest to czas, kiedy zaczyna się uczyd chodzenia. Teraz ma 

również zdolnośd do uczenia się, możesz go nauczyd imienia oraz różnych poleceo, więc pamiętaj, aby 

wyposażyd swojego PLEO w kamienie do nauki. 

Dorosły-PLEO jest dorosły i dojrzewa. W tym czasie potrzebuje Twojej miłości i opieki, więcej niż 

kiedykolwiek. Jego osobowośd jest wzmacniana poprzez sposób w jaki z nim postępujesz. PLEO jest 

teraz jak inne zwierzę, musi byd karmione, kochane i zadbane.  

Zmysły PLEO-Pogłaszcz PLEO od głowy do ogona, wypowiedz jego imię lub daj jego ulubione jedzenie, 

a zobaczysz jak zareaguje. Podobnie jak my, PLEO doświadcza świat poprzez swoje zmysły. PLEO ma 

nawet poczucie czasu. 

PLEO posiada również wachlarz emocji 

Szczęśliwy i ciekawski 

Radosny i ruchliwy 

Przestraszony i zaskoczony 

Smutny i zirytowany 

Ogólne rzecz ujmując PLEO to dobra zabawka ale też gadżet. Cena zestawu z różnymi akcesoriami 

kosztuje 999 zł. 

Jula.G. 



 

Święta inne niż wszystkie 

 
 Chiny 

Niedługo obchodzone będą Święta Bożego 

Narodzenia. Obecnie coraz więcej Chińczyków 

również lubi obchodzić święta zachodnie. Wielu 

Chińczyków w różny sposób przygotowuje się do 

świętowania Świąt Bożego Narodzenia.  Nie tylko 

w mieście, ale nawet na wsi rolnicy również 

spędzają Święta Bożego Narodzenia. Obecnie w 

prowincji Heilongjiang, w północno-wschodniej 

części Chin, temperatura jest bardzo niska i ziemię pokrył śnieg. W domu rolnika 

Wang Jiwen, wszędzie są świąteczne dekoracje.  

Japonia 

Już w połowie listopada rozpoczyna się 
celebrowanie Bożego Narodzenia w 

Japonii. Wciągu kilku tygodni większość 
hotelów, restauracji, lotnisk, sklepów, czy 

stacji kolejowych zostanie uroczyście 
przystrojone lampkami, sosnowymi 

wieńcami, czy imitującymi wygląd 
Świętego Mikołaja figurami wraz z 

towarzyszącymi mu reniferami oraz 
chórkiem dmących w trąby aniołków. To 

wydaje się być zaskakujące, ale Japończycy obchodzą chrześcijańskie 
święto powszechnie i z entuzjazmem. 

Na zdjęciu: Maria-san i Jezus-chan 



 

 

 

Kolęda “Cicha Noc” zapisana w Japońskiej  

Kolęda “Cicha Noc” zapisana w Japońskiej 

hiraganie. 

 

 

 

 



 

Anglia 
Już niebawem Święta Bożego Narodzenia, pełne rodzinnej atmosfery i 

tradycyjnych potraw. Wszyscy czekamy na nie z niecierpliwością. Czy 

zastanawialiśmy się, jak wygląda Boże Narodzenie w Anglii? 

Prawdopodobnie wszyscy znamy słowo Christmas. Pochodzi ono z języka staro –

angielskiego i oznacza mszę Chrystusa. Święta Bożego Narodzenia w Anglii są nieco 

krótsze niż w Polsce, ponieważ zaczynają się 25 grudnia. W tym kraju nie obchodzi 

się wigilii jak w Polsce.  

 

 

 

 

 

 

Francja 
Boże Narodzenie we Francji wyróżnia centralny element 
dekoracyjny, czyli szopka bożonarodzeniowa, a nie choinka, jak ma 
to miejsce w Polsce. 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

Hiszpania 

 

Boże Narodzenie w Hiszpanii jest obchodzone bardzo uroczyście. 
Religijny charakter Świąt nie przeszkadza jednak Hiszpanom w 
huczniej zabawie przy udziale muzyki, tańca i bąbelkowych 
napojów. 
 

 

 

 

 

 

Czechy 

 
Czeskie szopki betlejemskie znane są na całym świecie – 

tradycje  wykonywania szopek w Czechach sięgają XVI wieku i są nadal 
żywe.  

 

 

Ukraina 

Boże Narodzenie jest bardzo popularnym i 

celebrowanym świętem na Ukrainie, zgodnie 

z tradycją rankiem tego dnia chłopcy chodzą 

od domu do domu śpiewając kolędy i życząc wszystkiego najlepszego. 

Wigilię obchodzi się 6 stycznia; wieczerza wigilijna składa się z 12 potraw, 

pod stół wkłada się sianko, uczestnicy składają sobie życzenia dzieląc się 

specjalnym chlebkiem (prosfora) poświęconym w cerkwi i wspominają 

zmarłych członków rodziny. Po kolacji młodzież zajmuje się różnego 

rodzaju zabawami i wróżbami, a wieczorem wszyscy udają się do cerkwi 

na Wełyke Poweczirja. 

 

 

 



 

ŚWIĘTA, SKĄD SIĘ WZIĄŁ ŚWIĘTY 

MIKOŁAJ? 

" Aby wszystkim się darzyło, 

Z roku na rok lepiej było, 

Niech ta gwiazdka betlejemska, 

Która świeci nam o zmroku 

  Doprowadzi Was do szczęścia 

W dzień Bożego Narodzenia 

Oraz w Nowym Roku " 

życzy REDAKCJA NEWS 101 

Choinka  

Nie można dziś określić nawet w sposób przybliżony, od kiedy iglaste 

drzewko zaczęto kojarzyć z obchodami świąt Bożego Narodzenia. 

Wiadomo natomiast, że w wielu kulturach i religiach drzewo, zwłaszcza 

iglaste jest symbolem życia, płodności, odradzania się i trwania. 

Podejmowano wiele prób biblijnego uzasadnienia wprowadzenia do domów 

bożonarodzeniowego drzewka, jednak nie znaleziono nigdy bezpośrednich źródeł pisanych, do 

których można byłoby się odwołać.  

Faktem jest, iż na jednym z miedziorytów z roku 1553, obok żłóbka widnieje drzewko jodłowe 

ozdobione gwiazdą i świeczkami. Następne lata potwierdzają występowanie choinki, nawet w 

mieszkaniach prywatnych w dniu obchodów Bożego Narodzenia. Zwyczaj te stał się powszechnym 

w mieszczańskich rodzinach niemieckich, tyrolskich, austriackich promieniując stamtąd, 

zwłaszcza w wieku XIX, na pozostałe kraje europejskie i pozaeuropejskie. Ważne były, rzecz 



 

jasna, ozdoby choinkowe. Im również nadawano głębszy sens. I tak na szczycie drzewka 

zawieszano gwiazdę symbolizującą gwiazdę betlejemska, w zawieszanych jabłkach widziano echo 

biblijnego jabłka Adama i Ewy, oświetlenie choinkowe miałoby wskazywać na Chrystusa, który 

przyszedł na świat jako „światło dla pogan”. Zaś żywe zielone drzewko miałoby symbolizować 

Chrystusa — źródło wszelkiego życia. Warto o tym pamiętać strojąc swoje świąteczne drzewko. 

A ubiera się je dopiero w wieczór wigilijny. Aby jednak zapalić świeczki, trzeba poczekać na 

pojawienie się na niebie pierwszej gwiazdy.  

 

  

Wieczerza wigilijna  

Tradycja rodzinnej, uroczystej wieczerzy jest dzisiaj 

bardzo mocno zakorzeniona w polskich domach. Obyczaj ten 

zauważono i zapisano już w XVII w., choć przypuszcza się, że był praktykowany już dużo 

wcześniej. Jego istotnym elementem jest zachowanie postu. Wieczerzę poprzedza przygotowanie 

choinki, jak też domowej szopki. Pod białym obrusem kładzie się kilka kłosów siana (symbolika 

szopki betlejemskiej). Do stołu zasiada się po ukazaniu pierwszej gwiazdy na niebie. Uczestnicy 

kolacji dzielą się białym opłatkiem, składają życzenia, wybaczają wzajemne urazy. Przyjęło się 

pozostawienie wolnego nakrycia przy stole dla ewentualnego gościa lub też symbolicznie dla 

Chrystusa. Były i są różne przesądy dotyczące ilości i zawartości potraw wigilijnych. Najczęściej 

podaje się zupę rybną czy migdałową, barszcz, potem grzyby z kapustą, ryby gotowane lub 

pieczone (najczęściej karp w szarym sosie), kluski z makiem, kompot z suszonych owoców, itd. Na 

ogół przygotowuje się 7,9 względnie 12 potraw. We wschodnich regionach obowiązkowo podaje się 

kutię(gotowaną pszenicę lub jęczmień z miodem, orzechami i migdałami). Po skończonej wieczerzy 

śpiewa się kolędy i obdarowuje prezentami.  



 

Opłatek  

Wigilijny zwyczaj łamania się opłatkiem należy do najtrwalszych 

i najżywszych tradycji Bożego Narodzenia. Dzielenie się opłatkiem, 

choć niekoniecznie w Wigilię, praktykowali już najwcześniejsi 

chrześcijanie — otrzymywali go ci, którzy nie byli na mszy. Od 

dawna, tuż przed wieczerzą, łamano się opłatkiem z członkami 

rodziny, służbą, kolędnikami i oczywiście duchami przodków. Nawet zwierzęta gospodarskie 

dostawały opłatek od swego gospodarza.  

Nie ma solidnego studium, które wskazałoby, kiedy i w jakich okolicznościach ta tradycja 

zakorzeniła się w Polsce. Najstarsza wzmianka źródłowa pochodzi z końca XVIII wieku. Dzisiaj 

jest to już wyłącznie polski zwyczaj, którego najważniejszym przesłaniem jest pojednanie. 

Dzieląc się opłatkiem składamy sobie życzenia dobra wszelakiego, zapominamy o urazach, 

wybaczamy winy.  

Wolne miejsce przy stole 

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole 

wigilijnym. Trudno dokładnie ustalić jego genezę. Zapewne jest to zwyczaj późniejszy, gdyż nie 

wspomina o nim żaden z historyków obyczajów polskich. Miejsce to przeznaczone bywa przede 

wszystkim dla przygodnego gościa. Zbigniew Kossak pisze, ze "ktokolwiek zajdzie w dom polski w 

święty wieczór wigilijny, zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat". 

Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy 

nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może również przypominać zmarłego członka rodziny. 

 



 

Liczba potraw 

Według tradycji, ilość potraw wigilijnych powinna być nieparzysta. Aleksander Bruckner w 

słowniku etymologicznym języka polskiego podaje, ze wieczerza chłopska składała się z pięciu lub 

siedmiu potraw, szlachecka z dziewięciu, a u arystokracji z jedenastu. Wyjaśnienia tego wymogu 

były różne: 7 - jako siedem dni tygodnia, 9 - na cześć dziewięciu chórów anielskich itp. 

Dopuszczalna była liczba 12 potraw - na cześć dwunastu apostołów. 

Nieparzysta ilość potraw miała zapewnić urodzaj lub dobra prace w przyszłym roku. Potrawy 

powinny zawierać wszystkie płody rolne, aby obrodziły w następnym roku. Wskazane tez było 

skosztować wszystkich potraw, żeby nie zabrakło którejś podczas następnej wieczerzy wigilijnej.  

Wieczerza wigilijna jest posiłkiem postnym, ale nasi przodkowie potrafili uczynić z tego 

ograniczenia prawdziwa ucztę dla podniebienia, tak, ze polski post słynął szeroko na całym świecie. 

W zamożnych domach szlacheckich i mieszczańskich Wigilia składała się z dwunastu dań - tylu ilu 

było apostołów. Dominowały dania rybne przyrządzane na rożne sposoby, a zwłaszcza nie mogło 

zabraknąć słynnego karpia lub szczupaka w szarym sosie. Niekiedy dań rybnych było tyle, ze 

tradycyjna liczba dwunastu potraw okazywała się niewystarczająca. Ale i na to była rada - 

wszystkie potrawy z ryb uważano za jedno danie! 

Kolędy  

Wyraz kolęda pochodzi od łacińskiego słowa „calendae”, oznaczające pierwszy dzień miesiąca. 

W starożytnym Rzymie uroczyście obchodzono szczególnie calendae styczniowe, kiedy to 

konsulowie prawnie obejmowali swój urząd w całym imperium rzymskim. Przy reformie kalendarza 

(46 r. przed naszą erą), zadekretowanym przez Cezara Juliusza (stąd „kalendarz juliański”) 

potwierdzono 1 stycznia jako początek roku administracyjnego. W Rzymie obchodzono to bardzo 

uroczyście. Odwiedzano się, obdarowywano podarkami, śpiewano okolicznościowe pieśni. Wraz z 



 

przyjęciem chrześcijaństwa zwyczaje te stopniowo powiązano z początkiem rachuby nowego 

czasu „nowej ery”, czyli narodzin Chrystusa. Kolęda w Polsce oznacza przede wszystkim pieśń 

religijną, związaną tematycznie z narodzinami Chrystusa. Najstarsza polska kolęda „Zdrów bądź 

królu anielski” pochodzi z 1424 roku, choć sam termin kolęda utrwalił się dopiero w XVII w. W 

okresie tym powstawało wiele pastorałek i kolęd. Inne śpiewali zakonnicy, inne arystokracja, mieli 

też swoje kolędy kupcy i pozostałe stany. Niektóre kolędy autorskie znane są do dziś: 

„Przybieżeli do Betlejem pasterze” i „Przy onej górze” J. Żabczyca, „Bóg się rodzi” F. 

Karpińskiego, „Mizerna, cicha” T. Lenartowicza. Jednak kolędy powstawały też dzięki twórcom 

anonimowym. Tłumaczono je z łaciny czy z języków krajów sąsiedzkich. Jakkolwiek większość 

kolęd powstała w łonie kościoła katolickiego, nie brak jednakże kolęd luterańskich, kalwińskich czy 

husyckich. Kolędy są zjawiskiem kulturowym, zwłaszcza w Polsce, gdzie ilość znanych i opisanych 

kolęd osiąga liczbę ponad pół tysiąca.  

 

Prezenty gwiazdkowe  

Powszechna praktyka wzajemnego obdarowywania się 

prezentami (zwłaszcza dzieci) związana była pierwotnie z 

kultem i życiorysem św. Mikołaja, biskupa diecezji Bari 

(Włochy), wielkiego jałmużnika żyjącego w IV wieku. Jego 

niezwykła hojność, troska o biednych, stały się symbolem i 

uosobieniem miłości każdego bliźniego. Właśnie w okresie świąt bożonarodzeniowych znalazła 

swoje logiczne uzasadnienie i to już w średniowieczu. Dzisiejszą tradycję wręczania świątecznych 

prezentów zawdzięczamy Marcinowi Lutrowi, który w 1535 roku domagał się, aby protestanci 

zaniechali zwyczaju „św. Mikołaja”, a prezenty dawali swoim dzieciom jako dar samego „Dzieciątka 

Jezus”. Z czasem wszystkie kraje chrześcijańskie, także katolickie przyjęły tę praktykę. 



 

Jednakże ślad dawnej tradycji biskupa — św. Mikołaja nadal rozpoznajemy w postaci tzw. 

gwiazdora ubranego w szaty biskupie, z mitrą i pastorałem, względnie nazywanego wprost Santa 

Claus (kraje anglosaskie) czy Sinterklaas (Holandia). To on w wigilię Bożego Narodzenia przynosi 

nadal prezenty, to dzieci nadal ze swoją dziecięcą wiarą piszą do niego listy.  

Życzenia świąteczne 

Każdemu, obojętnie skąd, 

Od świtu, aż do zmroku -  

Wesołych i przyjemnych Świąt  

Oraz szczęśliwego Nowego Roku! 

 

Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia 

rodzinnego oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego Dzieciny. 

 

Jak bombka na choince i gwiazda na niebie  

Tak Bóg miłosierny zjawia sie u Ciebie 

I daje Ci spokój, radość i wiarę  

W te Święta radosne, hojne, wspaniale 

 

Niechaj Boże Narodzenie stopi wszelkie bólów lody, niech usunie wszystkie troski i otworzy marzeń 

grody, niechaj przy najlepszym zdrowiu życie szczęściem opromienia - oto szczere są życzenia 

 



 

Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór. Aby Wasze 

twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech, a gwiazda Betlejemska prowadziła 

Was ku szczytom. 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

wielu głębokich i radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości 

oraz błogosławieństwa Bożego 

w każdym dniu nadchodzącego Roku 

 

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą 

szczęście i pomyślność. 

 

Jak obyczaj każe stary,  

według ojców naszych wiary, 

chcemy złożyć Wam życzenia, 

z dniem Bożego Narodzenia. 

Niech ta Gwiazdka Betlejemska, 

która wschodzi tuż po zmroku, 

da Wam szczęście i pomyślność, 

w nadchodzącym Nowy Roku. 

 



 

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie, 

Święty Mikołaj przybędzie do Ciebie. 

Powspominacie dawne czasy, 

Popróbujecie Świąteczne frykasy. 

A potem odleci i skryje Go mrok, 

Lecz Ty się nie martw - wróci za rok. 

 

          

ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY I DO ZOBACZENIA 

PO ŚWIĘTACH  


