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a oknem grudzień, za kilka dni czas rodzinnych Świąt... zanim ta magiczna moc zagości w naszych domach, zapraszamy do lektu-
ry naszego kolejnego numeru szkolnej gazetki. Mamy nadzieję, że zamieszczone artykuły w pełni przygotują Was do tych cu-
downych świątecznych chwil i przypomną o tych, które wspólnie przeżyliśmy jesienią w Herbercie. 

 

W ten wyjątkowy czas świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, 

abyście umieli odnajdywać szczęście w małych, codziennych  

sprawach; byście szukali ciepła i nadziei, byście zagłębiali się w to, 

co ubogaca i rozwija… Starajcie się z pokorą wchodzić w kolejne 

etapy swojego życia, by nie przegapić ważnych i cudownych chwil… 

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia 

 Pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom administracji  

i obsługi szkoły, wszystkim uczniom, rodzicom i sympatykom  

ZSiPO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie  

życzy 

Redakcja „Bez Tytułu” 

igilia  
Prawdziwe Święta Bożego Narodzenia 
nie mogą się obyć bez wspólnego kolę-

dowania i łamania opłatkiem.  Dlatego też kalenda-
rzowy rok szkolny 2016 zakończymy w Herbercie 
uczestnicząc we wspólnej wieczerzy wigilijnej.  
To niezwykłe wydarzenie – nie tylko integruje wszyst-
kich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, lecz 
również potwierdza, że wszyscy jesteśmy wielką ro-
dziną, która lubi spędzać ze sobą czas.  
Z pewnością nie zabraknie łamania się opłatkiem, 
wielu ciepłych życzeń,  wspólnego przeżywania wi-
dowiska wigilijnego i śpiewania kolęd.. 
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"Jeżel i  wyb ierasz s ię w podróż..."  

Szkoła to nie tylko uczestnictwo  
w lekcjach odbywających się w za-
mkniętej (acz sympatycznej) prze-
strzeni szkolnego budynku. Szkoła to 
również wycieczki i różnego typu wy-
jazdy, w trakcie których nie tylko od-
kryć można nieznane, lecz również 
poznać od innej strony siebie, swoich 
kolegów i koleżanki oraz nauczycieli.  
I właśnie takich wycieczek w ciągu 
kilku ostatnich miesięcy było kilka, 
każda z nich miała niebanalny program 
i każda dostarczyła uczestnikom wielu 
niezapomnianych wrażeń.  

W piątek  
18 listopada 
2016 roku 

uczniowie 
klas II LO 
uczestniczą-

cy w zajęciach fakultatywnych z geo-

grafii wzięli udział w Wielkiej Lekcji 
Geografii, która zorganizowana była  
w ramach 18. Explorers Festival  
w Łodzi. Nasi uczniowie uczestniczyli  
w bardzo bogatym programie wykła-
dów i wizualizacji, na który składały się 
m. in.: wykłady na temat Alaski, naj-
wyżej wzniesionych obszarów Ziemi, 
czy też ekstremalnego środowiska 
strefy międzyzwrotnikowej.  
We wtorek  
22 listopada 
uczniowie klas 
IALO i IIALO 
wybrali się do 
Teatru Muzycznego w Łodzi na spek-
takl pt. "Sen nocy (nie)letniej", który  
w nowoczesny sposób przedstawiał 
miłosną historię napisaną kilkaset lat 
temu przez wybitnego dramaturga 
Wiliama Szekspira.  

Piątek 2 grudnia 2016 roku był dniem, 
w którym uczniowie klasy IIA LO wy-
brali się do Warszawy na Targi Uczelni 
Brytyjskich zorganizowane przez Briti-
sh Council. Uczestnicy wycieczki mieli 
okazję wziąć udział w konferencji pra-
sowej, porozmawiać z przedstawicie-
lami uniwersytetów z Wielkiej Brytanii, 
zdobyć wiele cennych informacji na 
temat studiowania w tym kraju oraz 
podszkolić swoje umiejętności podczas 
warsztatów językowych.  
Kolejnym ciekawym punktem wyciecz-
ki było Muzeum Narodowe. Młodzi 
turyści obejrzeli tam obrazy tematycz-
nie związane z twórczością Henryka 
Sienkiewicza (m.in. "Bitwę pod Grun-
waldem" Jana Matejki) oraz wysłuchali 
fragmentów utworów inspirowanych 
malarstwem.

 

Dzień Marchewki 
W piątek 18 listo-
pada 2016 roku 
uczniowie klas 
1AG i 2AG przy 
współpracy opie-

kunek Samorządu Szkolnego – pani 
Elżbiety Wichlińskiej – Stańczyk i pani 
Joanny Prasol, zorganizowali akcję pod 
hasłem  „Dzień Marchewki”. Mar-
chewkowa akcja okazała się świetną 
promocją zdrowego żywienia, o czym 
świadczy fakt zjedzenia dużej ilości 
marchewki przez uczniów i nauczycieli 
oraz różnorodność strojów, fryzur,

 
 
 

znaczków i tatuaży z marchewką w roli 
głównej, które można było zobaczyć na 
korytarzach naszej szkoły 
Nocny maraton filmowy  
W nocy z piątku na sobotę 18 na 19 
listopada, uczniowie klasy 2AG uczest-
niczyli w Klasowym Maratonie Filmo-
wym. To nocne spotkanie było okazją 
nie tylko do obejrzenia we wspólnym 
gronie ulubionych filmów, lecz również 
do spędzenia czasu w warunkach in-
nych niż zwykle. Prawie wszyscy wy-
trwali do końca ostatniego filmu, który 
skończył się o godz. 6 rano.  

Dyskoteka andrzejkowa 
W piątek 25 listopada 
2016 roku w auli naszej 
szkoły odbyła się dysko-

teka, która związana była z przypada-
jącym na 30 listopada dniem św. An-
drzeja. Impreza, zorganizowana przez 
Samorząd Szkolny i jego opiekunów, 
nie mogła obyć się bez tradycyjnych 
wróżb, czarów i przepowiedni.  
Zabawa spotkała się z ogromnym od-
zewem uczniów naszej szkoły, którzy 
do samego końca imprezy (17.00-
20.00) nie schodzili z parkietu. I był to 
z pewnością wstęp do kolejnych dys-
kotek, które zorganizowane będą już  
w niedalekiej przyszłości. 

 

W zdrowym c ie le zdrowy duch !  
Jednym z priorytetów, jakimi kieruje 
się szkoła kształcąc młodzież jest 
wspieranie jej pełnego rozwoju  
w zakresie zdrowia oraz pomoc  
w związku z zagrożeniami płynącymi 
zewsząd. Dlatego też w ciągu kilku 
ostatnich miesięcy uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w wielu spotka-
niach o charakterze profilaktycznym.  
Ciekawym przedsięwzięciem, w któ-
rym wzięli udział uczniowie Herberta, 
były II Jesienne Spotkania Młodych 
Krwiodawców - zawody sprawnościo-
we, na które składały się dwa bloki:  
I – to konkurencje zręcznościowe,  
II- wyścigi rzędów. Mimo kontuzji 
jednego z uczestników grupa świetnie

sobie radziła i z pewnością w czasie 
kolejnych tego typu zawodów staną  
na podium.  
Bardzo ciekawą inicjatywą wykazała 
się uczennica klasy IIIA LO - Aleksandra 
Wdowiak, która 1 grudnia oraz  
w dniach poprzedzających tę datę 
spotkała się na godzinach wychowaw-
czych ze swoimi kolegami z klas liceal-
nych by zaprezentować krótki wykład 
na temat profilaktyki HIV/AIDS. Akcja 
ta związana była ze Światowym Dniem 
Walki z AIDS, który przypada właśnie  
1 grudnia.  
W czasie tych niecodziennych spotkań 
Ola przedstawiła kilka postaci związa-
nych z show-biznesem, które zmarły  

w wyniku AIDS, dokonała krótkiej 
prezentacji na temat wirusa HIV, jak 
również wciągnęła widzów w dyskusję 
na temat faktów i mitów związanych  
z tym wirusem.  
6 grudnia 2016 roku natomiast 
uczniowie klas 2AG i 2BG wzięli udział 
w spotkaniu z funkcjonariuszem Straży 
Miejskiej. Temat spotkania był z pew-
nością intrygujący, ponieważ dotyczył 
alkoholu i uzależnień oraz zagrożeń  
z nimi związanych. Celem zajęć było 
ukazanie szkód ponoszonych przez 
młodych ludzi pijących alkohol i sięga-
jących po narkotyki oraz wyposażenie 
młodych ludzi w wiedzę o naturze 
choroby alkoholowej. 
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Tańce, hu lank i,  swawole…  
 



to przynosi prezenty w Wigilię? 
Z pewnością wielokrotnie zadawaliście sobie to pytanie, lecz nikt z Was tak naprawdę nie zna na nie odpowiedzi.  
Postanowiliśmy to sprawdzić. Oto wyniki naszego „dziennikarskiego śledztwa”… 

 Na początek warto 
pamiętać, że pierw-
szym roznosicielem 
prezentów, jeszcze 
zanim chrześcijań-
stwo zatrudniło 

świętego Mikołaja, był… Spas Zimowy, 
taki osobnik z naszej słowiańskiej mito-
logii, który był patronem  wszelkich 
zimowych zajęć. To właśnie 6 grudnia 
Spas miał chodzić i wkładać do butów 
podarki. Czemu 6 grudnia? Bo to ta 
data ściśle związana jest ze zbliżający-
mi się mrozami.  
Innym, ważnym osobnikiem rozdają-
cym prezenty w okolicach zimowych 
świąt jest… Dziadek Mróz. Futrzana 
czapa, kożuch i gruba broda – to atry-
buty postaci, która prezenty roznosi 
głównie w Rosji i krajach sąsiednich. 
Przy roznoszeniu prezentów towarzy-
szy mu Śnieżynka oraz Starucha Zima.  
Kolejną postacią związaną z roznosze-
niem prezentów jest Gwiazdor. Nie

jest to wytwór jakiejkolwiek mitologii  
i powstał chyba całkiem naturalnie: 
jako kolędnik chodził po wsiach, prze-
pytując dzieci  z pacierza i rozdając im, 
w zależności od poprawnej odpowie-
dzi, rózgę lub prezenty. W takiej roli 
Gwiazdor roznosi prezenty w Poznań-
skiem, na Ziemi Lubuskiej, Kujawach, 
Kociewiu, na Warmii oraz na Kaszu-
bach.  
Na Śląsku, zamiast Gwiazdora, prezen-
ty nosi Dzieciątko. Po zmroku, podczas 
gdy domownicy modlą się, dzielą 
opłatkiem, a potem jedzą wigilijną 
wieczerzę, to gdzieś do pokoju obok 
przychodzi po cichutku Dzieciątko. Ten 
właśnie nowonarodzony w Betlejem 
Jezusek przynosi wtedy prezenty, któ-
re można zabrać i odpakować dopiero 
po zakończonej wieczerzy. A skąd 
Dzieciątko przynosi prezenty? Z Nieba!  
Dzieciątko zajęte jest rozdawaniem 
prezentów na Górnym Śląsku, na Dol-
nym Śląsku i Opolszczyźnie taką rolę

spełnia Gwiazd-
ka. To przecież jej 
wypatruje się, 
żeby zacząć wie-
czerzę, to logiczne więc, że po jej wy-
patrzeniu, dostaje się nagrodę.  
Oczywiście, najbardziej zapracowany 
jest znany wszystkim dzieciom Święty 
Mikołaj – wytwór kultury masowej, 
wywodzący się z kultury brytyjskiej  
i amerykańskiej, postać starszego 
mężczyzny z białą brodą ubraną  
w czerwony strój, który wedle różnych 
legend i baśni w okresie świąt Bożego 
Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty 
saniami ciągniętymi przez zaprzęg 
reniferów.  
Chyba nieistotne jest, która z tych 
postaci przyniesie Wam w Wigilię 
prezenty. Najważniejsze jest, by spra-
wiły Wam radość i spełniły Wasze 
oczekiwania!!! 

/Patrycja Dąbrowska/ 

Jeśli nie Oksford to co?... - spotkania z doradcami zawodowymi 
Wybór zawodu oraz zaplanowanie 
swojego przyszłego zawodowego życia 
to dylemat wielu młodych ludzi, któ-
rych dotyka ten problem po ukończe-
niu szkoły. Dlatego też nauczyciele 
naszej szkoły starają się wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom uczniów  
i organizują wiele spotkań z edukato-
rami, przedsiębiorcami czy przedsta-
wicielami firm i instytucji, którzy opo-
wiadają o swojej pracy lub też wskazu-
ją młodym ludziom kierunki rozwoju 
osobistego.  
W czwartek 3 listopada 2016 roku 
uczniowie klas trzecich gimnazjum  
i liceum wzięli udział w spotkaniu  
z doradcą zawodowym – panią 
Agnieszką Bociek – Nagodzińską. 
Pani Agnieszka, jako specjalista Porad-
ni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Bełchatowie, poprowadziła spotka-

nia dla uczniów naszej szkoły, które 
związane były z planowaniem przez 
młodych ludzi swojej przyszłości oraz 

przyszłej kariery zawodowej.  
We wtorek i w środę 15 i 16 listopada 
2016 roku uczniowie klas I LO wzięli 
udział w spotkaniach z przedsiębior-
cami, które były częścią akcji „Otwarta 
Firma”. Uczniowie naszej szkoły mieli 
przyjemność spotkać się z przedstawi-
cielami dwóch przedsiębiorstw: firmy 
geodezyjnej „Geometra” i banku PKO 

BP. Uczestnicy spotkania mieli przy-
jemność dowiedzieć się jak zakłada się 
własną firmę i jakie problemy są z tym 
związane.  Przedstawiciele banku na-
tomiast krótko omówili historię ban-
kowości oraz zaangażowali uczestni-
ków spotkania w dyskusję na temat 
przedsiębiorczości i sposobów oszczę-
dzania przez młodzież.  
W poniedziałek 21 listopada 2016 roku 
uczniowie klas III LO wzięli udział  
w spotkaniu z absolwentem naszej 
szkoły – panem Jakubem Rzeszow-
skim, który odwiedził naszą szkołę  
w roli konsultanta akcji „Świadomy 
Student”. Celem spotkania było przy-
bliżenie maturzystom najważniejszych 
kwestii związanych z rekrutacją  
na studia czy też możliwości rozpoczę-
cia i zorganizowania swojego studenc-
kiego życia 
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Obchody 25. rocznicy powstania szkoły   

 „gdy wyschnie źródło gwiazd 

będziemy świecić nocom 

gdy skamienieje wiatr 

będziemy wzruszać powietrze” 
/ „Napis” Zbigniew Herbert / 

 
Październik 2016 roku był dla społecz-
ności naszej szkoły czasem niezwykle 
intensywnym i wzruszającym. W tym 
roku obchodzimy 25. rocznicę powsta-
nia Społecznego Liceum Ogólnokształ-
cące w Bełchatowie, które rozpoczęło 
swą działalność 1 września 1991r.  
z inicjatywy członków Bełchatowskiego 
Społecznego Towarzystwa Oświato-
wego.  
Z pewnością wielu uczestników im-
prez, spektakli, akademii i happenin-
gów zorganizowanych z tej okazji jesz-
cze długo będzie je wspominać  
ze wzruszeniem.  

 
Obchody powstania naszej szkoły 
zostały zainicjowane uczestnictwem 
społeczności Herberta we wspólnej 
Mszy Świętej, która odbyła się 20 paź-
dziernika 2016 roku w Kościele pw. 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Bełchatowie. Miała ona niezwykle 
uroczysty charakter. W klimat spotka-
nia wprowadził uczestników nastrój 
pieśni śpiewanych przez chór szkolny. 
Potwierdzeniem, jak ważna i istotna 
dla społeczności Herberta jest to chwi-
la, było wzruszające kazanie, w którym 
nie zabrakło słów o przeszłości, nauce, 
pamięci, przyszłości. 

 
Tego samego dnia, w auli szkolnej 
ZSiPO im. Z. Herberta, miało miejsce 

ważne wydarzenie – udział zaproszo-
nych gości, uczniów, rodziców i na-
uczycieli w uroczystej akademii zwią-
zanej z tą ważną dla szkoły rocznicą. 
Spotkanie pełne było gratulacji, poezji, 
refleksji i uśmiechu. 
Z pewnością miłym 
akcentem spotka-
nia było wystąpie-
nie pani Anny Figlus 
– założycielki naszej 
szkoły, jej długolet-
niego dyrektora  
i inicjatora wielu 
przedsięwzięć dydaktycznych promu-
jących szkołę w środowisku lokalnym. 
Pięknym dopełnieniem uroczystości 
był spektakl, w którym wspomnienia, 
refleksja i szkolne przygody rozgrywa-
jące się w „Herbercie” były najważniej-
szym jego punktem.  
21 października 206 roku to dzień,  
w którym o naszych obchodach do-
wiedziało się całe miasto. Cała spo-
łeczność bełchatowskiego Herberta 
wzięła udział w ulicznym happeningu, 
który miał na celu nie tylko promocję 
szkoły, lecz również prezentację talen-
tów artystycznych młodzieży uczącej 
się w naszej szkole.  

Rozśpiewany radosny pochód prze-
szedł ulicami Bełchatowa zatrzymując 
się w kilku istotnych miejscach: przy 
MCK, Urzędzie Miasta i siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego wszędzie tam 
wzbudzając zachwyt i podziw związany 
ze świetnie zorganizowaną imprezą  
i niezwykłą częścią artystyczną.  
Zbigniew Herbert z pewnością miał 
rację pisząc w wierszu „Napis” o tym, 
że człowiek musi pozostawić po sobie 

jakiś trwały znak. Śladem po nas, na-
uczycielach i uczniach bełchatowskie-
go Herberta, będzie z pewnością pa-
mięć o wydarzeniach, imprezach  
i uroczystościach, które rozsławiały 
imię naszej szkoły oraz fakt, że wiele 
wspomnień i emocji pozostanie w nas 
i z nami na zawsze… 
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„DACH” 

Gdy w kalendarz patrzę co dzień, 
Gdy przekraczam Herbertowski próg 
Nagle w głowie myśl się rodzi 
Jubileusz już tuż tuż… 
Dopada mnie nostalgia 
Zna ją pewnie każdy z Was 
myśl mnie ogarnia 
Że szybko mija czas… 
 
Herbert będzie po wsze czasy trwać 
Jest w nas siła, która napędza nas 
 
Ref.  
Na ćwierćwiecze wejdźmy na dach 
By obwieścić wszystkim wam 
Niechaj każdy się dowie,  
Że Herbert dziś święto swe ma!!! 
Na ćwierćwiecze wejdźmy na dach 
I ogłośmy wyjątkowy  stan 
I niech każdy to widzi 
Jak szkołę umacnia czas…. 
 
W okolicy szkół jest wiele 
Nie ma sensu o to spierać się 
Gdy tylko pomyślę o nich  
To Herberta kocham znów 
Herbert to niezwykłe słowo 
Całą gamę znaczeń w sobie ma 
Wiedza, sukces - jest po prostu taki 
mój! 
 
Mała szkoła, która przyciąga mnie 
Miejsce, w którym świat odkrywać 
się chce! 
 
Czujesz tę magiczną więź, 
Która jest pomiędzy nami… 
Łączy nas Herberta czar 
Kusząc wspomnieniami… 
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Die Weihnachtszeit ist bereit  

 

An was denken wir, wenn wir 
das Wort 'Weihnachten' hören?  
In Deutschland denkt man an 
Imbirkekse, Lebkuchen, 
Weihnachtsstollen und 
Glühwein.   
Die Deutschen schmücken ihre 

Häuser und hängen Lichter an die Fenster. Nicht nur zu 

Hause, sondern auch im Stadtzentrum herrscht 
Weihnachtsstimmung.  
Der sogenannte 'Weihnachtsmarkt' ist sehr 

bekannt und beliebt. Es herrscht eine wundervolle und 
unvorstellbare Stimmung.   
Die weihnachtliche Atmosphäre lässt uns in eine andere 
Welt schweben.  
Weihnachten ist ein Fest, welches wir alle wertschätzen 
sollten.  
Weihnachten ist nicht nur ein Familienfest, sondern ein 
Gefühl der Zugehörigkeit. 

   

hristmas   

IN UK AND THE USA   
For a long time before Christmas, all 

streets and shops are decorated with Christmas 
decorations and lights. Carols and Christmas songs 
are heard everywhere, especially in churches. 
Houses are decorated with holly, ivy and mistletoe. 

On Christmas Eve chil-
dren in the UK and in the 
USA prepare a small treat 
for Santa Claus. In Eng-
land it is usually a muffin 
with filling and  sherry, 
and in the USA it is usu-
ally a cookie and a glass 
of milk. During Christmas 
children get a lot of pre-
sents which are hidden in 

Christmas stockings. Common Christmas dishes in 
the UK are roast turkey, potatoes, brussels sprouts 
and Christmas pudding with dried fuit. Children can 
find in them hidden coins or small toys. The Ameri-
cans during Christmas dinner usually eat roast tur-
key, pumpkin pie and corn bread. Before dinner 
everyone is given a big paper candy in which they 
find a joke, toy and paper crown. The second day of 
Christmas is called Boxing Day. During 
this day people in the UK  
and in the USA meet 
their families and friends.  

C 

CICHO PADA ŚNIEG  

Cicho pada śnieg 
Spokojne i zmrożone jezioro odpoczywa 
Świątecznie błyszczy las 
Ciesz się, dziecię Jezus przybędzie niedługo 
 

W sercach robi się ciepło 
W ukryciu milczy zmartwienie i strapienie 
Troski życiowe przebrzmiewają 
Ciesz się, dziecię Jezus przybędzie niedługo 
 

Niedługo nastąpi święta Noc 
Chóry anielskie przebudzą się 
Posłuchaj, jak błogo to brzmi 
Ciesz się, dziecię Jezus niedługo przybędzie 

LEISE  RIESELT  DER  SCHNEE  

Leise rieselt der Schnee, 
Still und starr rigt der See, 
Weihnachtlich glänzet der Wald: 
Freue Dich, Christkind kommt bald. 
 

In den Herzen ist's warm, 
Still schweigt Kummer und Harm, 
Sorge des Lebens verhallt: 
Freue Dich, Christkind kommt bald. 
 

Bald ist heilige Nacht; 
Chor der Engel erwacht; 
Hör’ nur, wie lieblich es schallt: 
Freue Dich, Christkind kommt bald.  
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Navidad en España 
En general, todos los españoles duran-
te la Navidad, compran regalos, 
adornan las casa, hacen fiestas, comen 
los mejores platos y se piden deseos 
de paz y prosperidad para el Año Nue-
vo. Para celebrar la Navidad, los 
españoles en general adornan sus 
casas con objetos típicos, por 
ejemplo, el árbol de Navidad con las 
guirnaldas y estrellas de Belén.  
La Nochebuena se celebra el 24 de 

diciembre. Ese día las familias comen 

pavo relleno, beben champán. 
Después ellos comen dulces típicos y 
cantan los  villancicos. A las 12 de la 
noche, en las iglesias, se celebra la 
Misa del Gallo). 

El 25 de diciembre es Navidad. La 
gente come lo mismo que el día ante-
rior. Algunas familias  celebran el 26 el 
día de San Esteban. Ellos comen las 
sobras de las comidas anteriores. 
El día 31 de diciembre, los españoles 
celebran la Nochevieja como día espe-
cial. A las 12 de la noche la gente come 

12 uvas de la suerte. 
El día 1 de enero es un día de fiesta 
nacional, Año Nuevo, en el que 
ninguna tienda está abierta y las calles 
están desiertas. 
La noche del 5 al 6 de enero es espe-
cial para los pequeños. Los Reyes 
Magos visitan a todos los niños de 
España y les dan regalos. 
El 6 de enero, los niños juegan con 
jugetes de Reyes. Este es el último día 
de las fiestas de Navidad en España. 

Boże Narodzenie na świecie 
25 grudnia większość z nas obchodzi  
w swoich domach święto Bożego Na-
rodzenia. Pierwsze wzmianki o tym 
święcie możemy znaleźć w rzymskim 
kalendarzu z 354 roku. W Polsce wie-
czerzę rozpoczynamy wraz z pierwszą 
gwiazdką, która pojawia się na niebie. 
Wszyscy gromadzą się przy stole  
i dzielą opłatkiem. Powszechny jest 
także zwyczaj ubierania choinki. Naro-

dził się on wśród 
ludów germań-
skich, jednak jest 
obecny w kultu-
rze wielu naro-
dów.  

Mimo tego, że święta wszędzie ozna-
czają to samo - narodziny Chrystusa  
- to w wielu krajach świętuje się je  
w odmienny sposób. W Hiszpanii opła-
tek zamieniany jest na chałwę a wie-
czerzę wigilijną zaczyna się po paster-
ce. Natomiast Szwedzi rozpoczynają 
święta wraz z pierwszą niedzielą ad-
wentu. Potrawą, która dominuje na ich 
stole jest iutfisk - suszona ryba. Ponad-
to na deser jedzą pierniczki i wspólnie 
spędzony czas 
kończą tańcem 
wokół choinki.   
Również w od-
mienny sposób 
wyglądają obchody Bożego Narodzenia 
na Węgrzech! Podczas świąt organi-

zowane są bale dla dzieci, w których 
udział biorą aktorzy i artyści. Ich menu 
różni się od naszego, ponieważ głów-
nym daniem jest pieczony indyk, rosół 
oraz zupa rybna.  
Przyglądając się tym pełnym miłości 
dniom "od kuchni" nie można pominąć 
Danii! Duńczycy w tym szczególnym 
dla nich dniu podają słodki ryż z cyna-
monem i pieczoną gęś z jabłkami.  
Co więcej - zgromadzeni goście jedzą 
budyń z ryżem, w którym ukryty jest 
migdał. Osoba, która go odnajdzie, 
dostaje świnkę z marcepanu. Ta nato-
miast oznacza szczęście, które ma 
towarzyszyć wygra-
nemu przez cały 
rok.  
Wróżby o szczęściu 
i spełnieniu życzeń 
są również popu-
larne w Wielkiej 
Brytanii. To właśnie tam rozpowszech-
nił się zwyczaj pocałunków pod jemio-
łą wiszącą pod sufitem! Warto również 
wiedzieć o tym, że to właśnie Londyn 
jest ojczyzną kartek świątecznych!  
Mimo wszystko oprócz zwyczajów  
i tradycji warto pamiętać o swoich 
bliskich. Życzę wszystkim, abyście  
te święta spędzili w gronie bliskich 
osób i żeby w czasie świątecznych dni 
gościły w waszych domach tylko ra-
dość, szczęście i spokój!  
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/P. Dąbrowska/ 

Ciekawostki o świętach,  
czyli czego nie wiecie  
o Bożym Narodzeniu 

Pierwszą szopkę stworzył święty 
Franciszek z Asyżu, w 1224 roku. 
Miała ona wymiar czysto eduka-
cyjny; przy jej pomocy, Franciszek 
wyjaśniał wiernym sedno Bożego 
Narodzenia. 

W Grecji Boże Narodzenie trwa 12 
dni! W tym czasie Grecy spotykają 
się ze znajomymi i rodziną w pu-
bach, restauracjach, a przy tym 
zasypują mnóstwem prezentów! 

Jemioła jest magiczna. A przy-
najmniej za taką uchodziła w cel-
tyckich i teutońskich legendach. 
Mogła bowiem leczyć rany, zwięk-
szać płodność, przynosić szczęście, 
a także chronić przed złymi moca-
mi. Zwyczaj całowania się pod 
jemiołą pojawił się dopiero w cza-
sach wiktoriańskich, czyli w latach 
1837-1901.  

Nazwa „kolędowanie”  pochodzi ze 
starożytnego Rzymu, kiedy kalen-
dami nazywano pieśni wykonywa-
ne na początku miesiąca, szczegól-
nie w styczniu, ciesząc się nowym 
rokiem. Kościół zniósł co prawda 
obchodzenie kalend, ale zachował 
się zwyczaj radosnego śpiewania 
ku czci Chrystusa czy odwiedzanie 
się w czasie Świąt Bożego Naro-
dzenia w domach.  



 
  

ak wybrać prezent, czyli świąteczne dylematy 
Chyba każdy z Was spotkał się z tym problemem… Mimo tego, że święta to czas 
spokoju, odpoczynku od codzienności oraz moment wielu wzruszeń i czułości, 
niemożliwym jest uniknięcie stresu i zdenerwowania. A związane jest to oczywi-

ście z faktem pomocy tajemniczemu gościowi, który zostawia pod choinką podarunki 
dla każdego z członków naszej rodziny.  Wybór prezentu to jeden z najtrudniejszych 
problemów, z jakim spotykamy się co roku przy okazji świąt Bożego Narodzenia…  
By choć trochę pomóc Wam w rozwią-
zaniu tego dramatycznego dylematu, 
postanowiliśmy podpowiedzieć, jak 
uniknąć w tym roku prezentowego 
kłopotu. Może nasze podpowiedzi 
komuś z Was pomogą i święta Bożego 
Narodzenia (po raz pierwszy w życiu) 
staną się faktycznie dla Was czasem 
spokoju i psychicznego odpoczynku… 
 Co możemy kupić rodzicom, aby po-
dziwiali naszą kreatywność? Tatę, jako 
„uniwersalnego majstra” możemy 
obdarzyć zestawem narzędzi, które na 
pewno zapewnią mu komfort przed 
ratowaniem rodziny z wielu opresji. 
Może będzie mógł faktycznie stać się 
nareszcie „bohaterem w swoim do-
mu”?... Poza tym pamiętajmy, że nasi 
kochani ojcowie uwielbią wylegiwać 
się przed telewizorem, zwłaszcza  
w takie szare zimowe dni, na jakie 
musimy przygotować się w grudniu  
i styczniu. Dlatego ciekawą prezento-
wą propozycją są podgrzewane kapcie 
lub spersonalizowana gazeta, zawiera-
jąca wszystkie ulubione przez ojca 
tematy. Takie czasopismo z pewnością 
umili mu czas oczekiwania na dalszy 
ciąg programu telewizyjnego przery-
wanego blokami reklamowymi.   
A co kupić mamie, która zawsze jest 
gotowa do działania i stawia wszyst-

kiemu czoła? Najlepiej coś, co pozwoli 
jej na odrobinę relaksu i wyciszenia. 
Takim prezentem może być kupon  
do SPA, gdzie w przyjemnej atmosfe-
rze zażyje relaksacyjnej kąpieli, dozna 
miłego uczucia odprężenia po wyczer-
pującym masażu czy też przy lampce 
dobrego wina zapomni przez chwilę  
o trudach dnia codziennego... Znako-
mitym dopełnieniem tak miłych chwil 
może być zaproszenie na kolację, którą 
sami przygotujemy.  
 A rodzeństwo? Ono w doborze pre-
zentu może być bardziej wymagające... 
Najpopularniejszym sposobem "po-
zbycia się "prezentowego problemu" 
dla rodzeństwa są różnego rodzaju 
zabawki, których w sklepach jest mnó-
stwo. Ale, jak sami wiemy, tego typu 
zabawki bardzo szybko się dziecku 
nudzą. Dlatego fajnym pomysłem 
może być "inicjatywa własna", np. 
udekorowanie pokoju młodszego ro-
dzeństwa w taki sposób, by stworzyć 
bezpieczną krainę zabaw i by odzwier-
ciedlał baśniową przestrzeń oraz reali-
zację marzeń dziecka. Poświęcenie 
czasu na zorganizowanie takiego poko-
ju oraz satysfakcja z patrzenia na ra-
dość jaką sprawimy młodszemu ro-
dzeństwu będzie z pewnością dla nas 
nagrodą za poświęcony trud.  

Starsze rodzeństwo również możemy 
obdarzyć jakimś nietuzinkowym pre-
zentem. Może zamiast kolejnej płyty  
z grą, której nigdy nie odpali na swym 
pececie zainwestujmy w jakiś bilet  
na realizację ekstremalnego pomysłu: 
skok na bungee czy bilet na wycieczkę 
do nieznanego mu miejsca. Może  
to być przecież początek jakiejś wiel-
kiej życiowej przygody...  
 W ten świąteczny czas warto poświę-
cić trochę czasu, by wymyśleć prezent 
indywidualny i oryginalny. Takie "oso-
biste" podejście do "prezentowego" 
tematu będzie świadczyć o tym,  
że obdarowana przez nas postać bę-
dzie czuła się docenioną i wyjątkową. 
Starajmy się ostrożnie i rozsądnie 
dobierać prezenty, by pozostawiły  
po sobie same pozytywne wrażenia. 
Ponadto  doboru prezentu nie zosta-
wiajmy na ostatnią chwilę. Pozwólmy 
rozwinąć się naszej kreatywności, 
ponieważ tylko w taki sposób możemy 
w zupełności zadowolić bliską osobę 
naszą inicjatywą i oryginalnością.  
Trzymamy za Was kciuki i życzymy 
satysfakcji z powodu wymyślenia ory-
ginalnych, nietuzinkowych i niezwy-
kłych prezentów, które na długo pozo-
staną w sercach i pamięci Waszych 
bliskich!  Natalia Berłowska 

iekawostki o świętach, czyli czego nie wiecie o Bożym Narodzeniu 
 1. Boże Narodzenie ma swoje 
początki w pogańskich świętach 

takich jak Saturnalia (obchodzone  
od 17 do 23 grudnia), Kalendy (począ-
tek stycznia) lub święta Sol Invictus  
(25 grudnia). Kościół sprzeciwiał się 
kultywowaniu tych świąt, dlatego  
w tych okolicach zaczęliśmy obchodzić 
dni narodzenia Chrystusa, choć histo-
ryczne dowody nie wskazują na taką 
datę urodzin Jezusa. 
2. Dopiero w IV wieku naszej ery pa-
pież Juliusz I ustanowił 25 grudnia 
oficjalnym dniem na obchodzenie 
urodzin Jezusa Chrystusa.  

3. Odyn, bóg Wikingów, jest prekurso-
rem dla naszego Mikołaja. Według 
wierzeń Odyn zimą także rozdawał 
prezenty lub karał nieposłusznych. 
Miał też wypełniać buty dzieci różnymi 
smakołykami. 
4. Pierwowzorem dzisiejszego Święte-
go Mikołaja może być również biskup 
Miry (dzisiejszej Turcji), który rozdał 
swój majątek ubogim. Znany jest także 
z legendy o trzech młodych damach, 
które znalazły mężów, dzięki posagowi 
dostarczonemu dyskretnie przez Miko-
łaja. 
5. Większość reniferów Mikołaja nosi 

męskie imiona. 
Jednak samce reni-
fera gubią poroże  
w okolicach świąt, 
dlatego mikołajowe 
sanie prawdopodobnie ciągną samice 
lub kastraci. 
6. Choinka starsza niż Jezus? Tak. To 
ludy germańskie jako pierwsze zaczęły 
przystrajać zielone drzewka. 
7. Tradycyjne kolory świąt to zielony, 
czerwony i złoty. Zieleń symbolizuje 
życie i odrodzenie, czerwień krew 
Chrystusa, a złoty bogactwo i królew-
skie pochodzenie.  

J 

C 
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