
WYDANIE SPECJALNE 

Grudzień 2015 r. 

Nr 2 (5) / 2015 

W y da n i e  s p e c j a l n e  

Boże Narodzenie 



Drodzy czytelnicy! 

Nadchodzi nareszcie czas Bożego Narodzenia! Wigilijny stół znowu zapełni się świątecznymi 

potrawami, pod białym obrusem po raz kolejny pozostawione zostanie trochę sianka. Znowu  

we wszystkich domostwach i kościołach zabrzmią dźwięki najpiękniejszych polskich kolęd. 

Każda rodzina połamie się opłatkiem, składając przy tym najpiękniejsze życzenia, płynące z 

głębokości serca, a także przepraszając i wybaczając wszelkie przewinienia.  Na wszystko spo-

glądać będzie spokojnym wzrokiem piękna choinka, zdobna świecidełkami, zajmująca cały róg 

pokoju, rozłożysta i sięgająca aż po sam sufit. O północy wigilijnej znowu rozniosą się echa 

dzwonów, wzywających na Pasterkę, misterium narodzin Jezusa Chrystusa, któremu, według 

wiary chrześcijan, zawdzięczamy zbawienie. Do wszystkich domów nadejdzie po raz kolejny 

Mikołaj, niosący ze sobą worek prezentów, przeznaczonych dla wszystkich tych, którzy sobie 

na nie zasłużyli. W tych jakże cudownych okolicznościach, zaledwie kilka dni przed Wigilią 

Bożego Narodzenia, chciałbym złożyć Wam, drodzy czytelnicy, życzenia spędzenia nadcho-

dzących świąt w jak najlepszej atmosferze, w spokoju ducha, w świadomości dopełnienia 

wszystkich swych obowiązków. Niech nic nie zachwieje radości i podniosłości tej wielkiej uro-

czystości! 

 Wesołych Świąt! 
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Wywiad z... 

Trochę zdrowia w Święta 

Wywiad z dietetykiem, Anną  Brinken 

Święta, święta i po świętach… 3 kg więcej na 

wadze, kilka centymetrów więcej w pasie… 

Jak przetrwać świąteczne szaleństwo? Czy 

„diety cud” rzeczywiście są tak cudne jak się 

o nich mówi? Jak pozbyć się poświątecznych 

kilogramów? Na te i inne pytania odpowie 

Pani Dietetyk Anna Brinken z SanusDiet :) 

 

SZOK: Czy medycyna od zawsze Panią intere-

sowała? Dlaczego zdecydowała się Pani na 

pracę w zawodzie dietetyka? 

Anna Brinken: Interesowała mnie raczej biolo-

gia niz  medycyna, aczkolwiek to co dzieje się w 

organizmie człowieka i zwierząt, było dla mnie 

czyms  ciekawym i jednoczes nie skomplikowa-

nym. Zdecydowałam się studiowac  na Akademii 

Rolniczej. Zaraz po studiach rozpoczęłam pracę 

naukowo-dydaktyczną w Katedrze Z ywienia 

Zwierząt i Gospodarki Paszowej i Z ywnos ci. Dok-

ANNA BRINKEN 

SanusDiet 

ul. Świętych Cyryla i Metodego 

2/4, Szczecin, Polska 

  

tel. +48. 500 120 751 

e-mail: dietetyk@sanusdiet.pl 

 

www.zdrowadieta.szczecin.pl/ 

 

NAJLEPSZY DIETETYK W SZCZECINIE 

(WEDŁUG RANKINGU ABC ZDROWIE) 
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Wywiad z... 

torat dotyczył badan  nad oceną jakos ci białka 

zbo z  i ros lin strączkowych oraz ich związko w an-

tyodz ywczych. W 2012 roku podjęłam nowe wy-

zwanie, dokształciłam się w kierunku dietetyki i 

otworzyłam swoją jednoosobową firmę. Wyko-

rzystując  dotychczasową wiedzę z ywieniową 

oraz ciągle ją pogłębiając, uczę ludzi prawidło-

wych nawyko w z ywieniowych, układam diety i 

dobieram odpowiednią suplementację. Wszystko 

po to, aby byli zdrowi i mieli w sobie duz o energii 

z yciowej. Niekto rzy z moich podopiecznych decy-

dują się na analizę pierwiastkową włoso w, wtedy 

na jej podstawie opracowuję dietę i dopasowuję 

suplementację. Obecnie przygotowuję się do 

wprowadzenia usługi dietetycznej powiązanej z 

badaniami nutrigenetycznymi. Będzie moz na z 

niej skorzystac  juz  od stycznia. 

 

SZOK: Ostatnio modne są tzw. diety pudełko-

we.  Czy uważa Pani, że to dobry sposób na od-

chudzanie? 

 

A. B.: Jez eli ktos  nie dysponuje wystarczającą ilo-

s cią czasu na przygotowywanie posiłko w, a diety 

oferowane przez firmę cateringową są włas ciwie 

zbilansowane, to czemu nie? Wspo łpracowałam 

nawet z taką firmą.  Ułoz yłam dla nich 50 dni die-

ty, kaz dy dzien  był inny i zawierał ciekawe zesta-

wienia pokarmo w. To było dla mnie spore wy-

zwanie. Dieta pudełkowa ma pewne ogranicze-

nia. Po pierwsze, w dłuz szym okresie czasu bę-

dzie powaz nym uszczerbkiem dla budz etu domo-

wego. Po drugie, korzystanie z gotowych dan  nie 

uczy samodzielnos ci w kuchni i radzenia sobie 

bez cateringu na wyjez dzie. 

 

SZOK: W jaki sposób zastąpić można w diecie 

nadmiar niezdrowych słodyczy, aby nie od-

czuć zbyt boleśnie ich braku? 

 

A. B.: Prawidłowo zbilansowana dieta, przy kto -

rej nie odczuwa się głodu wystarczy, abys my nie 

rzucali się na słodycze. Najlepszym ich zamienni-

kiem są owoce, orzechy i ziarna. Jednak wszyst-

kie są kaloryczne, dlatego tu tez  nalez y zachowac  

umiar. 

 

SZOK: Co sądzi Pani o wszystkich „dietach 

cud”? Czy którejkolwiek można zaufać? Jakie 

niosą ze sobą zagrożenie? 

 

A. B.: Samo wyraz enie „dieta cud” jest podejrza-

ne, bo nie ma cudo w, tylko skuteczny marketing. 

Przestrzegam przed dietami restrykcyjnymi i  

monodietami. Robią duz e spustoszenie w organi-

zmie, skutkujące częs ciową utratą masy mięs nio-

wej, a potem efekt jojo, a nawet chorobami dieto-

zalez nymi (cukrzyca, choroby układu krąz enia, 

zapalenie tarczycy, dyslipidemia, nowotwory 

itp.). Zdrowa dieta jest ro z norodna, bo z aden po-

jedynczy produkt nie zawiera pełnego kompletu 

wszystkich makro i mikroskładniko w. Unikamy 

z ywnos ci wysoko przetworzonej. Nie rezygnuje-

my z produkto w węglowodanowych, one są tez  

potrzebne. Wybieramy jednak te zasobne w błon-

nik. Rezygnujemy z cukro w prostych. 

 

SZOK: Czy Pani, jako dietetykowi, zdarzają się 

„żywieniowe słabości”? 

 

A. B.: Codziennie wypijam kawę z ekspresu ci-

s nieniowego ze spienionym mlekiem, do tego 

kostka gorzkiej czekolady, ale nie nazwałbym te-

go słabos cią, tylko przyjemnos cią. Okazjonalnie 

w czasie imprez rodzinnych i s wiąt  nie stronię 

od ciasta domowego wypieku. 

 

SZOK: Czy ma Pani skuteczny sposób na za-

chowanie rozwagi przy wigilijnym stole?  

A. B.: Generalnie trzeba zachowac  umiar, popro -

bowac  wszystkiego, ale nie przejadac  się. Potem 

nalez y po js c  na spacer. Zaro wno posiłek jak i 

ruch przyspieszają metabolizm. Wykorzystajmy 
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Wywiad z... 

to. Nabyte wczes niej zdrowe nawyki z ywieniowe 

pozostają ro wniez  na s więta, bo nie smakuje nam 

juz  to, co obciąz a organizm. Jes li chodzi o osoby 

odchudzające się, to w mojej praktyce juz  nieraz 

słyszałam od oso b będących wczes niej na nie-

zdrowej bardzo niskokalorycznej diecie, z e w 

s więta schudli, mimo z e jedli duz o. Dzieje się tak 

dlatego, z e organizm otrzymuje solidną dawkę 

składniko w pokarmowych i nie musi gromadzic  

energii na zapas w postaci tkanki tłuszczowej. 

SZOK: Które ze świątecznych potraw są naj-

większym postrachem dietetyków? 

A. B.: Postrach raczej dla odchudzających się :) 

Nalez y unikac  desero w z bitą s mietaną, ciast na 

kruchym cies cie wykonanych na bazie utwardzo-

nego tłuszczu (margaryny), potraw tłustych i 

smaz onych, czyli cięz kostrawnych. Niestety karp 

często jest włas nie smaz ony, wtedy zjedzmy go 

mniej. 

SZOK: Jak Pani sądzi: czas Bożego Narodzenia 

jest dobrym momentem na stosowanie diete-

tycznych potraw? Może to właśnie ich brakuje 

na naszych stołach? 

A. B.: Ten kto wczes niej jadł z le, nie  zdobędzie 

się na typowo dietetyczne potrawy w S więta Bo-

z ego Narodzenia. I nic dziwnego. Jest to szczego l-

ny czas, spędzony razem z rodziną, ubogacony 

ro z nymi potrawami, kto rych na co dzien  nie jada-

my. Nie dopus c my, aby złe całoroczne nawyki do-

prowadziły do choro b, kto re ograniczą wybo r 

s wiątecznych dan  

SZOK: Pod choinką prawie zawsze znajdujemy 

całe stosy słodyczy. Czym może zakończyć 

się zjedzenie ich wszystkich w przeciągu kilku 

dni? 

A. B. Bo lem brzucha, zaparciami, zakwaszeniem 

organizmu, złym samopoczuciem 

SZOK: Jak skutecznie poradzić sobie z poświą-

teczną nadwagą i nie dopuścić do powstania 

efektu jo-jo? 

A. B.: Moz na zastosowac  3 dniową dietę  oczysz-

czającą, chociaz by składającą się z samych wa-

rzyw i owoco w. Jemy do syta, ale raczej z podzia-

łem na 5 posiłko w. Sprawimy, z e przynajmniej 

częs ciowo odkwasimy organizm. Następnie nale-

z y zmienic  nawyki z ywieniowe na zdrowe i niech 

zostaną z nami do kon ca z ycia, wtedy nie będzie 

efektu jojo, a my poczujemy się silniejsi i zyskamy 

zdrowie. 

 

 

Rozmawiał: 

Konrad Traczyk 
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Polskie tradycje świąteczne 

Jak obchodzone jest Boże Narodzenie w różnych regionach Polski? 

Polskie tradycje 

Większość z nas wysoko ceni sobie piękne, 

świąteczne tradycje. Boże Narodzenie bez 

nich straciłoby wiele ze swej cennej magii. Czy 

jednak wiemy, jakie są korzenie wszystkich 

zwyczajów, które kultywujemy? I czy pamięta-

my również o tych mniej znanych i popular-

nych, związanych jedynie z określonymi re-

gionami Polski? 

Najpiękniejszym momentem polskiego Boz ego 

Narodzenia jest zawsze Wigilia. W przeciwien -

stwie do większos ci krajo w zachodniej Europy, 

gdzie znacznie waz niejszy jest dzien  25 grudnia, 

w Polsce za najbardziej uroczysty dzien  uznaje 

się włas nie poprzedzający go wieczo r. 

Pierwsza gwiazdka 

Jak wiadomo, kaz da polska wieczerza wigilijna 

rozpoczyna się od wyczekiwania na pierwszą 

gwiazdkę. Tradycyjnie symbolizuje ona Gwiazdę 

Betlejemską, kto ra prowadziła Mędrco w ze 

Wschodu. W zimowy wieczo r moz na jej oczeki-

wac  juz  o godzinie 16:00. Co ciekawe, s wiecący 

punkt, kto rego poszukujemy na czarnym niebo-

skłonie w wigilijny wieczo r, nie zawsze okazuje 

się gwiazdą z punktu widzenia astronomii. Nieraz 

pierwsza na niebie pojawia się planeta – Jowisz 

lub Wenus. 

Łamanie się opłatkiem 

To kolejny z typowych polskich zwyczajo w. 

Pierwsze wzmianki o nim pochodzą juz  z XVIII w., 

jednak niewykluczone jest, z e istniał on juz  w 

wieku XVI. Tradycyjnie, wypiekiem przas nych 

opłatko w, zajmowali się kos cielni lub organis ci, 

dzisiaj zadanie to powierzono zakonnikom i księ-

z om. Tradycji opłatka doszukiwac  moz na się w 

wielu z ro dłach. Symbolizuje on chleb, kto rym 

dzielili się chrzes cijanie w pierwszych wiekach 

istnienia naszego wyznania. Po zakon czonej litur-

gii zabierali oni kawałki bochenka do domo w, aby 

tam je spoz yc . Chleb utoz samiany był z wiarą – 

wraz z nim trafiała ona pod strzechy, a po z niej do 

ludzkich wnętrz.  

Opłatek jest takz e silnie związany z polską histo-

rią. Pod zaborami pozwalał on na utrzymywanie 

więzi między bliskimi sobie psychicznie ludz mi, 

kto rych niestety los rozrzucił po ro z nych pan -

stwach. Opłatek był wysyłany do rodziny i przyja-

cio ł pocztą, symbolizował łącznos c  z nimi oraz 
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Polskie Tradycje 

ciągle silną pamięc . W skrajnych sytuacjach ta 

mała przesyłka przywracała wiarę, z e najcenniej-

sze dla nich osoby wciąz  z yją, nie straciły wsku-

tek represji z ycia i zdrowia. 

Dzisiaj opłatek jest dla nas przede wszystkim 

symbolem jednos ci i miłos ci. Daje on okazję do 

złoz enia sobie boz onarodzeniowych z yczen , jak 

wielu mo wi, tych najcudowniejszych w całym ro-

ku. Opłatek to takz e okazja do przeprosin za złe 

postępowanie, a, jak wiadomo, wybaczanie tego 

dnia jest szczego lnie lekkie, a nawet przyjemne. 

Wigilijna wieczerza 

Wielowiekowa tradycja w naszym kraju nakazy-

wała, aby wieczerza wigilijna była w całos ci post-

na. Od 2003 r., za sprawą decyzji Konferencji Epi-

skopatu Polski, w skład tej uczty wchodzic  mogą 

takz e dania mięsne (chyba, z e Wigilia wypada w 

piątek). Mimo tego, w mys l II Synodu Plenarnego 

Biskupo w Polskich, wciąz  zalecana jest wstrze-

mięz liwos c  od potraw mięsnych tego dnia. 

Czy dan  wigilijnych zawsze było 12? Niekoniecz-

nie. W dawnej, szlacheckiej Polsce, mo wiono, z e 

liczba dan  na stole wigilijnym musi byc  nieparzy-

sta. Wieczerza chłopska składała się z pięciu lub 

siedmiu potraw, szlachecka z dziewięciu, a u ary-

stokracji z jedenastu. Liczby te zapewnic  miały 

szczęs liwos c , urodzaj i łatwos c  w codziennej pra-

cy. Dzisiejsza tradycja 12 dan  wywodzona jest od 

ro z nych symboli – tylu było apostoło w Jezusa, 

tyle takz e jest miesięcy w z yciu. 

Wigilię otwiera najczęs ciej barszcz czerwony z 

uszkami, a takz e zupa grzybowa. W niekto rych 

regionach Polski podaje się zupę migdałową, ryb-

ną bądz  owocową. Kolejną bardzo waz ną potrawą 

jest karp, podawany w wielu ro z nych formach – 

w szarym sosie, smaz ony, w galarecie, a nawet w 

pomaran czach. Na stole nie moz e zabraknąc  pie-

rogo w z kapustą i grzybami, powszechnych w ca-

łej Polsce. Staropolskim daniem z bogatą tradycją 

jest takz e groch z kapustą. Mniej popularnymi 

propozycjami są kasza z suszonymi grzybami, fa-

sola z suszonymi s liwkami, paszteciki z grzybami 

czy kotleciki z ryz u z sosem grzybowym. Na 

wschodzie Polski podaje się jarskie gołąbki, kule-

biak (droz dz owy piero g, nadziewany rybami i ja-

rzynami) czy kutię, powstającą z miodu, ziaren 

pszenicy, bakalii i miodu. Na S ląsku przyrządzana 

jest moczka - przygotowywana ze specjalnego 

rodzaju piernika, migdało w, rodzynek, suszonych 

s liwek, suszonych moreli, gruszek, suszonych fig, 

suszonych daktyli , orzecho w laskowych i duz ej 

ilos ci ciemnego piwa, a takz e mako wka – potra-

wa, złoz ona z moczonych w mleku sucharo w, buł-

ki lub chałki, przełoz onych masą makową. Jes li 

chodzi o dania słodkie, to popularne są makowce, 

pierniki, pierniczki, makiełki i kluski z makiem. 
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Polskie tradycje 

Tradycyjnym napojem jest kompot z suszu, czyli 

m. in. z suszonych gruszek, s liwek, jabłek oraz 

goz dziko w.  

Jak wiadomo, waz nym elementem kaz dej polskiej 

Wigilii jest jedno puste miejsce przy stole. Pozo-

stawiane jest ono dla osoby, kto ra tego dnia nie 

ma gdzie się podziac . Nikt nie powinien spędzac  

Wigilii samotnie – jest to s więto wybitnie rodzin-

ne, oparte na wzajemnym kontakcie.  

Jeszcze jedną tradycją jest zostawianie pod obru-

sem sianka. Symbolizuje ono miejsce narodzin 

Jezusa – betlejemską stajenkę. Ma takz e przypo-

minac  ludziom o pokorze i o tym, iz  nie zawsze 

będzie nam się dobrze powodzic , iz  w kaz dej 

chwili stac  się moz emy ro wnie ubogimi, jak S wię-

ta Rodzina 2000 lat temu.  

Wierzenia, związane z dniem Wigilii 

Do dzisiaj,  w wielu regionach Polski, dzien  wigi-

lijny wiąz e się z przesądami i wierzeniami. W Pol-

sce Dzien  Boz ego Narodzenia i wigilia zawierają 

wiele wzajemnie przeplatających się wątko w i 

obrzędo w pogan skich i chrzes cijan skich. Jednym 

z nich było przekonanie, iz  wigilijną nocą ziemia 

otwiera się i ukazuje zawarte w niej skarby, w 

lesie zakwitają paprocie, drzewa owocowe wyda-

ją owoce, budzą się zwierzęta les ne i pszczoły w 

ulu - wszystko po to, by uczcic  narodzenie Jezusa. 

Wierzono tez , z e w tę jedną noc zwierzęta mo wią 

ludzkim głosem. 

Szczego lnos c  wigilijnego dnia polegała ro wniez  

na tym, z e jego przebieg miał znaczący wpływ na 

całos c  nadchodzącego roku. Nalez ało tego dnia 

wczes nie rano wstac , aby przez cały rok miec  do-

bre samopoczucie, w ciągu dnia nie wolno było 

się połoz yc , aby nie spowodowac  choro b, a w le-

cie "połoz enia się zboz a". Pod z adnym pozorem 

nie nalez ało poz yczac  niczego sąsiadom, bowiem 

mogłoby to spowodowac  utratę mienia. Dzien  wi-

gilijny nalez ało spędzic  w zgodzie i z yczliwos ci, a 

wszelkie urazy powinny byc  wybaczone, tak aby 

nowy rok moz na było przez yc  w pokoju. Kaz dy 

region miał swoje charakterystyczne obrzędy i 

zwyczaje wigilijne, ale wszystkie one sprowadza-

ły się do jednego: aby kolejny rok był dobry i 

przebiegał pomys lnie. 

Tradycyjnie, szczego lnie na wschodzie Polski, na 

dzien  Wigilii w domach ustawia się snopy zboz a, 

w kątach umieszcza się takz e wiązki siana. Miały 

one chronic  domy, lecz takz e całe gospodarstwa, 

od wpływo w złych mocy. 

W ten uroczysty wieczo r wro z ono urodzaj, pogo-

dę i zamąz po js cie. Od Boz ego Narodzenia do 

Trzech Kro li obserwowano pogodę i te 12 dni 

miało odpowiadac  pogodzie kaz dego z miesięcy. 

Najlepiej jak w wigilię niebo było wygwiez dz one. 

Mo wiono wtedy z e kury będą się dobrze niosły, a 

krowy dobrze doiły. Szron przepowiadał rok uro-

dzajny, podobnie jak duz e sople, czy cisza i spoko j 

na dworze. Rzucano do pułapu groch i kutie. Im 

więcej grochu lub pszenicy przyczepiło się tam, 

tym większy miał byc  zbio r. Z długos ci wyciągnię-

tego spod obrusa siana wro z ono urodzaj lnu. 

Panny wro z yły sobie zamąz po js cie m.in. liczyły 

narąbane drwa przyniesione do izby (para, nie 

para), podobnie kołki w płocie i lis cie. Nasłuchi-

wały tez  z kto rej strony pies zaszczeka (z tej miał 
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przybyc  kawaler). Wigilii panny wyciągają z dz bło 

spod obrusa, aby dowiedziec  się czegos  więcej o 

swojej przyszłos ci: zielone, kro tkie z dz bło ozna-

cza rychłe i szczęs liwe małz en stwo, ro z ne odcie-

nie szaros ci wro z ą trudnos ci w znalezieniu męz a. 

Pasterka 

Tradycyjnie juz , o wigilijnej po łnocy, we wszyst-

kich polskich kos ciołach odprawiane są pasterki. 

To wtedy po raz pierwszy s piewane są kolędy. 

Msza zaczyna się zwykle od kolędy Bo g się rodzi. 

Podczas liturgii wspominane są najwaz niejsze 

fakty z narodzin Jezusa Chrystusa i towarzyszą-

cych temu cudo w. Często podczas mszy wysta-

wiane są uroczyste jasełka, sprawowane jest tak-

z e czuwanie nad betlejemską stajenką. 

Choinka 

Zwyczaj strojenia choinki przybył do Polski do-

piero w XIX w., z Niemiec. Choinki wyparły z Pol-

ski tradycje strojenia domo w s wierkowymi i so-

snowymi gałęziami, a takz e podłaz niczkami, czyli 

kulistymi wien cami z gałęzi drzew iglastych, 

przystrajanymi kolorowymi opłatkami, barwną 

bibułą, szyszkami i wycinankami. Choinkę stano-

wi zwykle drzewko s wierkowe lub jodłowe, rzad-

ko sosnowe. 

Kaz da dekoracja choinki ma swoje własne zna-

czenie. Aniołki czuwają nad naszym domem, 

dzwoneczki zwiastują radosne wydarzenie, nowi-

nę, s wiatełka chronią nas przez złem (takz e złymi 

ludz mi), gwiazda ukazuje drogę do domu, jabłka 

symbolizują urodę i zdrowie, łan cuchy oznaczają 

silne więzi rodzinne, lecz takz e zniewoleniem 

grzechami, orzechy, zawinięte w sreberka, przy-

noszą dobrobyt i siłę. Bombki, kojarzone dzisiaj 

przede wszystkim z choinką, powstały dopiero w 

1847 r. Ich pomysłodawca i pierwszy wykonaw-

ca, Hans Greiner, wymys lił je, poniewaz  nie stac  

go było na typowe choinkowe ozdoby. 

W XVI w. przybył do Polski z Anglii zwyczaj stro-

jenia jemioły. Oczywis cie, pod nią włas nie muszą 

całowac  się zakochani, aby ich związek był szczę-

s liwy. Jemioła, zachowana przez cały rok, zapew-

niac  miała powodzenie. 

Kolędy polskie 

Kolędy wiąz ą się z polskimi s więtami od wieko w. 

Pierwsza z nich, Anioł pasterzom mo wił, pocho-

dzi juz  z 1424 r. Dzisiaj polska kultura zna ponad 

500 kolęd i pastorałek. O ile te pierwsze przewaz -

nie są powszechne na terenie całego kraju, to pa-

storałki są charakterystyczne dla okres lonych re-

giono w kraju. Do najpiękniejszych polskich kolęd 

nalez ą chociaz by Bo g się rodzi, Dzisiaj w Betlejem 

albo Lulajz e Jezuniu. 

Szopka bożonarodzeniowa 

Szopka betlejemska, miejsce narodzin Chrystusa, 

wraz ze znajdującym się tam z ło bkiem, od same-

go początku była miejscem szczego lnego piety-

zmu i czci chrzes cijan. Dokumentują to liczne 

przekazy z antycznos ci chrzes cijan skiej. Z polece-

nia Heleny, matki cesarza Konstantyna, zbudowa-

no nad grotą w IV wieku Bazylikę Narodzin Chry-

stusa. W następnym wieku doznała ona znacz-
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nych uszkodzen , ale juz  około 540 roku, z polece-

nia cesarza Justyniana, została ona odrestauro-

wana i w swej zasadniczej konstrukcji przetrwała 

do dzisiaj. Rzym tez  chciał miec  swoją grotę betle-

jemską. Od VI wieku czczono w Bazylice NMP 

Większej drewniany z ło bek w kaplicy specjalnie 

dedykowanej temu z ło bkowi. Wierzono, z e jest 

on autentyczny i pochodzi z groty betlejemskiej. 

Warte wspomnienia są ro wniez  artystyczne pre-

zentacje z ło bka spotykane juz  w IV i V wieku na 

licznych sarkofagach rzymskich. Jednakz e rozpo-

wszechnienie idei "odtwarzania" z ło bka betle-

jemskiego w kos ciołach parafialnych zawdzięcza-

my duszpasterskiej intuicji s w. Franciszka (XIII 

w.). To on zbudował w pobliz u kos cioła w Greccio 

w roku 1223 obszerną szopkę, w kto rej znalazło 

się nawet miejsce dla osła i dla woła, zapoczątko-

wując jednoczes nie tradycję ich strojenia w całej 

Europie. 

Tradycyjnymi postaciami są Jezus, Jo zef i Maryja, 

pasterze, Trzej Kro lowie i pasterze, kaz dy naro d 

dodaje jednak ro wniez  swoje własne postaci. 

Waz ną rolę w z ło bku pełnią takz e zwierzęta, 

gło wnie bydło i osły, chociaz  coraz częs ciej poja-

wiają się tez  inne gatunki. Odradza się powoli 

zwyczaj tworzenia z ywych szopek, bardzo popu-

larnych w poprzednich stuleciach. 

Jasełka 

Nazwa „jasełka” wzięła się od jasła, czyli z łobu, bo 

to włas nie z nim bezpos rednio wiąz ą się przed-

stawienia, wystawiane w s więta Boz ego Narodze-

nia. Narodziły się one juz  w XIII w., tak samo jak 

betlejemska szopka, z inicjatywy s w. Franciszka z 

Asyz u. Tradycyjnie pokazują one sceny ze zwia-

stowania Maryi, a przede wszystkim narodzenia 

Jezusa w Betlejem. Niegdys  jasełka wystawiano 

wyłącznie w kos ciołach, po z niej jednak przenio-

sły się one na ulice, do urzędo w i szko ł. Dzisiaj 

często przybierają one bardziej nowoczesne, me-

taforyczne formy, zawsze jednak zachowują swo-

je pierwotne znaczenie. 

Tradycje mniej znane  

i o znaczeniu lokalnym 

Na Podlasiu do dzis  pielęgnowany jest zwyczaj 

związany z resztkami wieczerzy. Według tej tra-

dycji, resztki wieczerzy ustawiano koło pieca. 

Przed nim stawiano ławkę i posypywaną ją pia-

skiem lub popiołem. Następnie resztki wieczerzy 

pozostawiano przez całą noc. Zgodnie z tą trady-

cją wierzono w nawiedziny zmarłych. Po pozosta-

wionych s ladach na ławce, starano się odgadnąc  

kto z przodko w przybył się posilic  resztkami z 

wieczerzy. 

W niekto rych rejonach Europy, a takz e czasami w 

naszym kraju, w dniu 27 grudnia, w s więto s w. 

Jana Apostoła i Ewangelisty praktykowane jest 

błogosławien stwo wina. Jakkolwiek zwyczaj bło-

gosławienia "wina s w. Jana" nie sięga poza XIII 

wiek, jednakz e pochodzenie tej praktyki nawią-

zuje do legendy z VI wieku. Dowiadujemy się z 

niej, z e s w. Jan po pobłogosławieniu kielicha z 

zatrutym winem, bez szkody dla zdrowia spoz ył 

je i przez to nawro cił pogan skiego kapłana. Jesz-

cze więcej szczego ło w tej "poboz nej" historii 

znajdujemy w sławnym, znanym zbiorze domini-

kanina lombardzkiego, po z niejszego arcybiskupa 

Genui -Jakuba de Voragine (+1298) w jego "Złotej 

legendzie". 

Na zakon czenie pozostaje z yczyc  wesołych s wiąt, 

spędzonych w zgodzie ze s wiątecznymi tradycja-

mi! 

 

Krzysztof Andrulonis 
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Boże Narodzenie poza domem 

Boże Narodzenie—czy tylko we własnym domu? 

Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego 

Narodzenia, spędzonych gdziekolwiek indziej, 

niż w domowych pieleszach. Niektórzy jednak 

postanawiają przełamywać konwenanse i wy-

bierają Gwiazdkę z dala od domu, a nawet 

własnego kraju. Gdzie można spędzić najpięk-

niejsze święta w życiu? Zobaczcie sami! 

Poniz ej znajdziecie najciekawsze propozycje 

miejsc, kto re wybierają Polacy w s wiątecznych 

wędro wkach. Wiele z nich zdecydowanie oddaje 

tradycyjną atmosferę Boz ego Narodzenia, niekto -

re jednak wydają się bardzo egzotyczne… 

Tajlandia 

Jez eli nie jestes  zbytnio przywiązany do s wiąt ze 

s niegiem i mrozem, to Tajlandia moz e byc  wybo-

rem dla Ciebie! Boz e Narodzenie, w atmosferze 

rajskiej wyspy, złocistych plaz  i cienia palm, moz e 

byc  naprawdę ekscytujące. Na wyspach takich jak 

Phuket, Koh Lipe, Koh Lanti, Koh Phi Phi czy Koh 

Jum moz na plaz owac  nad szmaragdowymi woda-

mi, na skuterze odwiedzac  przyrodnicze atrakcje 

wysp (np. niezwykłe formacje skalne i wodospa-

dy), a przede wszystkim pływac  z rurką w ciepłej 

wodzie, w kto rej tysiącami koloro w mieni się rafa 

koralowa. 

Większos c  hoteli na wyspach to przytulne domki 

letniskowe, kto re wynając  moz na juz  za 10 dola-

ro w za noc. Jeszcze tan sze jest wyz ywienie – za 

całkiem dobry obiad zapłacic  nalez y 1 dolara. Z 

dostępnos cią do niego nie ma najmniejszego pro-

blemu – domowe knajpki, serwujące specjały lo-

kalnej kuchni, znalez c  moz na na kaz dym kroku. 

Wycieczka z biurem podro z y do Tajlandii to 

koszt. Ok. 5,5 tys. Zł. 

Dominikana 

Dominikana to dobra propozycja dla oso b o grub-

szych portfelach, kto rym nie przeszkadzają zmia-

ny czasu. Barwne Karaiby oferują słon ce, ciepło, 

piaszczyste plaz e, szmaragdowe morze i hotele 

pod palmami – wszystko to w grudniu, kojarzą-

cym się powszechnie z mniej przyjazną aurą. 

Urlop taki gwarantuje skuteczny wypoczynek. 

Zwyczaje wigilijne, wbrew pozorom, są na Domi-

nikanie wiecznie z ywe. Stroi się tutaj boz onaro-

dzeniowe drzewka, na parapetach ustawia się 

gwiazdy betlejemskie. Zaro wno gos cie, jak i lud-

nos c  miejscowa zajmuje się s piewaniem kolęd, 
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zaro wno w domach, jak i na ulicach, znacznie ro z -

nych jednak od tych najlepiej nam znanych.  

Niezwykle interesująca jest takz e dominikan ska 

kuchnia s wiąteczna. Na wigilijnych stołach spo-

dziewac  się moz na m. in..  pieczonego kurczaka 

czy wieprzowiny z roz na, a do tego sałatek jarzy-

nowych oraz gotowanych w sko rkach z banano w 

tropikalnych warzyw z mielonym mięsem. Po Wi-

gilii natomiast je się sancocho, czyli mieszankę 

kilku rodzajo w mięsa, do kto rej podaje się od-

dzielnie biały ryz  i s wiez e awokado. 

Wycieczki na Dominikanę nabyc  moz na juz  za 8 

tys. Zł (7 dni). 

Synaj 

Egipt kojarzy się przede wszystkim z letnim wy-

poczynkiem. Dzięki panującemu tam klimatowi, 

na takie formy rekreacji, jak pływanie w morzu 

czy basenie, pozwolic  sobie moz na ro wniez  zimą. 

Swoimi korzystnymi ofertami kuszą m. in. kuror-

ty w Sharm el-Shaik czy Dahabie. Warto takz e za-

stanowic  się nad wyborem zakwaterowania w 

Tabie, lez ącej przy samej granicy z Izraelem i bę-

dącej dobrą bazą wypadową do Jerozolimy i Be-

tlejem. 

Chętne osoby mogą na Synaju zdobyc  Go rę Moj-

z esza, na kto rej prorok ten otrzymał od Boga ta-

blice z dziesięcioma przykazaniami. Szczyt ten 

zdobywany jest przez turysto w zazwyczaj w no-

cy, aby mo c z niego podziwiac  wscho d słon ca. In-

ną atrakcją jest takz e zwiedzanie klasztoru s w. 

Katarzyny, lez ącego u sto p masywu. Szczego lnie 

interesujący jest tamtejszy zbio r ikon. 

Polskie góry 

Piękne s więta spędzic  moz na w polskich go rach. 

Wszechobecne go rskie szczyty, wielkie les ne po-

łacie, gruba warstwa s niegu i go ralski folklor sku-

tecznie przyciąga co roku rzesze turysto w. 

Szczego lnie ciekawą moz liwos cią wydaje się byc  

Bukowina Tatrzan ska. Moz na skorzystac  z oferty 

tutejszych term oraz łaz ni, a takz e odpocząc  od 

zgiełku s wiata w kompleksie saun. Większos c  ho-

teli oferuje na te dni specjalne s wiąteczne wyz y-

wienie, często obejmujące tradycyjne potrawy 

regionalne. Za dnia warto dac  porwac  się białemu 

szalen stwu na stokach narciarskich, natomiast 

wieczory wypełnia wspo lne s piewanie go ralskich 

kolęd i pastorałek. Niekto re os rodki organizują 

takz e specjalne kuligi i ogniska. 

Miejsca w większych os rodkach są zwykle zare-

zerwowane z duz ym wyprzedzeniem, jednak na 

gos ci czekają jeszcze pensjonaty, dysponujące 

wolnymi miejscami nawet na kilka dni przed Wi-

gilią. Cena za dobę z wyz ywieniem wynosic  moz e 

od 100 zł. 

Filipiny 

Filipiny to kraj, w kto rym katolicy stanowią więk-

szos c , a więc spędzenie tam religijnych s wiąt nie 

stanowi problemu. Na Filipinach nie ozdabia się 

choinki, tylko palmę, a jedną z gło wnych dekora-

cji s wiątecznych jest lampion w kształcie gwiazdy 

betlejemskiej. S więta obchodzi się dłuz ej niz  w 

Polsce. Przez dziewięc  dni przed Boz ym Narodze-

niem, codziennie o 4 rano, odprawiana jest no-
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wenna boz onarodzeniowa. W Wigilię po pasterce 

rozpoczyna się noc dziękczynna, kiedy do białego 

rana kro luje konsumpcja ro z norakich przysma-

ko w filipin skich, zazwyczaj mięsnych. 

Koszty pobytu na Filipinach są stosunkowo ni-

skie, jak w całej Azji Południowo – Wschodniej.  

Bad Kleinkirchheim (Austria) 

Bad Kleinkirchheim to wspaniała miejscowos c  na 

spędzenie s wiąt Boz ego Narodzenia, połączonych 

z aktywnym wypoczynkiem. Na przyjezdnych 

czeka tu ponad 100 km tras narciarskich, o zro z -

nicowanym stopniu trudnos ci. Kaz da z nich po-

siada odpowiednią infrastrukturę, kto ra zadowoli 

najbardziej wytrawnych narciarzy. Jez eli jazda na 

nartach okaz e się męcząca, w dolinach go rskich 

znajduje się wiele baseno w z wodami geotermal-

nymi, z kto rych moz na swobodnie korzystac . 

Austria jest krajem religijnym, w kto rym wielką 

wagę przywiązuje się do przez ycia s wiąt Boz ego 

Narodzenia w zgodzie z tradycjami i religią. Stąd 

nie powinno byc  z adnych problemo w w odnale-

zieniu kos cioła, w kto rym odprawiana jest pa-

sterka. 

Ceny pobytu w Bad Kleinkirchheim nie nalez ą do 

najniz szych – koszt tygodniowego pobytu dla jed-

nej osoby wynosi co najmniej 1200 zł. 

Kaszuby 

Jez eli cenimy sobie poznawanie coraz to nowych 

s wiątecznych tradycji, związanych z poszczego l-

nymi regionami Polski, to warto wybrac  się na 

Kaszuby. W tym okresie noclegi, wraz z wyz ywie-

niem, oferuje wiele gospodarstw agroturystycz-

nych. Przy odrobinie szczęs cia, wziąc  moz na tu 

udział w tradycyjnych, kaszubskich s więtach. Go-

s cie mogą korzystac  takz e z okolicznos ciowych 

ognisk i kuligo w. We wdzydzkim muzeum od 24 

grudnia do 1 lutego będzie moz na oglądac  wysta-

wę - przygotowania do wigilijnej wieczerzy, pięk-

nie przystrojone choinki w chłopskiej chałupie, 

szlacheckim dworze i kos ciele, ludową szopkę z 

pozytywką i orszak kaszubskich Gwiazdek. 

Koszt pobytu trzydniowego w gospodarstwie 

agroturystycznym to jakies  400 zł. 

Czeski Krumlov 

Miejscowos c  ta, połoz ona nad malowniczą Wełta-

wą, od lat uznawana jest za jeden z najbardziej 

urokliwych zakątko w Czech. Dodatkowego uroku 

dodaje mu zimowa warstwa białego puchu. Nad 

miastem go ruje potęz ny zamek, z kto rego podzi-

wiac  moz na panoramę Krumlova. Stare Miasto, 

pamiętające jeszcze XIII w., zostało wpisane na 

Listę S wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Tury-
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stom szczego lnie przypadną do gustu zdobne, re-

nesansowe kamienice, jak ro wniez  działające w 

nich knajpki. W okresie okołos wiątecznym, od 30 

listopada do 6 stycznia odbywa się tu tradycyjny 

jarmark z z ywą szopką. 

Czeski Krumlov dysponuje wspaniałą bazą tury-

styczną, złoz oną zaro wno z luksusowych hoteli, 

jak i przytulnych, domowych pensjonato w. Ceny 

są stosunkowo przystępne. 

Świąteczne jarmarki 

Są one bezapelacyjnie jednym z najwaz niejszych 

s wiątecznych zwyczajo w, powszechnych dla całej 

Europy. Kaz de miasto ma swoje własne zwyczaje, 

związane z boz onarodzeniowymi stoiskami, cho-

ciaz  wiele elemento w jest wspo lnych dla wszyst-

kich targo w. Z całą pewnos cią nigdzie nie moz e 

zabraknąc  pięknych, miejskich choinek, wszecho-

becnych s wiateł, betlejemskiej szopki i barwnych, 

magicznych stoisk. Kaz de z nich oferuje wyroby 

rękodzielnicze, grzane wino i piwo, miejscowe 

specjały oraz liczne smakołyki. Pos ro d wszystkie-

go tego nie moz e zabraknąc  oczywis cie rado-

snych, pełnych us miechu kupujących. 

Kaz de większe miasto europejskie moz e pochwa-

lic  się swoim własnym jarmarkiem. Te najsłyn-

niejsze odbywają się m. in. w Pradze, Kolonii, Bra-

tysławie, Wiedniu, Brukseli, Berlinie czy wreszcie 

Drez nie, gdzie narodziła się idea boz onarodzenio-

wych rynko w. Ich atmosfery nie da się łatwo opi-

sac  – trzeba ją po prostu poczuc , zobaczyc  na wła-

sne oczy! 

Warto zastanowic  się w przyszłos ci, czy w pewne 

Boz e Narodzenie nie byłoby warto przełamac  ru-

tyny i wybrac  się w s wiat. Tymczasem jednak pa-

miętajmy, iz  miejsce nie jest najwaz niejsze – liczy 

się przede wszystkim atmosfera, kto rej gło wnym 

czynnikiem sprawczym są ludzkie słowa i gesty! 

 

Krzysztof Andrulonis 
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Przeglądarka 

Święta to miły i spokojny czas, który powinni-

śmy  spędzać  z rodziną. Po podzieleniu się 

opłatkiem, zjedzeniu dwunastu potraw i roz-

pakowaniu prezentów, każdy w swojej głowie 

myśli nad obejrzeniem jakiegoś świątecznego 

filmu, który jeszcze bardziej podkreśliłby at-

mosferę i magię świąt. Gdy wszyscy zapewne 

się zgodzą, pada pytanie "Ale co w końcu obej-

rzymy?".  

Tradycyjny Kevin został juz  obejrzany parę dni 

temu, a Tobie i Twojej rodzinie brakuje pomysłu? 

Nie martw się! Specjalnie na takie okazję przygo-

towalis my dla ciebie najlepsze 7 pozycji godnych 

obejrzenia! Mamy tez  dwa całkowicie nowe filmy, 

na kto re moz esz po js c  z rodziną przed lub po 

s więtach. Zapraszamy do zapoznania się z tres cią!   

 

To właśnie miłość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"To włas nie miłos c " jest filmem rez ysera Richar-

da Curtisa. Jest gatunkiem romansu komediowe-

go. Poznajemy w nim rozmaitych bohatero w 10 

historii, kto re rozgrywają się na tle s wiąt Boz ego 

Narodzenia. Film o niezwykłym s wiątecznym kli-

macie. Powinien byc  niezbędnikiem, kiedy po-

trzebujesz wczuc  się w atmosferę tego wspaniałe-

go czasu.  

Opowieść wigilijna 

"Opowies c  wigilijna", czyli adaptacja klasycznej 

opowies ci Charlesa Dickensa, kto ra budzi potrze-

bę nawro cenia do porządku moralnego. Jest fami-

lijny i animowany. Gło wny bohater  to chciwy, 

stary i skąpy Scrooge, kto rego odwiedza jego 
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 Przeglądarka 

zmarły ro wniez  chytry przyjaciel. Namawia on go 

do lepszego postępowania i grozi, z e w przeciw-

nym razie pomogą mu w tym trzy duchy. Film po-

nadczasowy i niezwykły. Wyczuwa się w nim nie-

samowitą atmosferę s wiąt. Pobudza chęc  czynie-

nia dobra. 

Kochajmy się od święta 

"Kochajmy się od s więta" opowiada o czterech 

pokoleniach pewnej rodziny, kto ra jak co roku 

spotyka się przy s wiątecznym stole. Jest komedią 

s wiąteczną i jego premiera była 4 grudnia i teraz 

moz emy obejrzec  go w kinie. Film z niesamowitą 

obsadą powinien przypomniec  nam o magicznym 

czasie, jakim jest Boz e Narodzenie. 

Miasteczko Halloween 

"Miasteczko Halloween" - Film animowany od 

Tima Burtona. Jack Skelleton to szef grupy po-

tworo w, ducho w, czarownic, wampiro w i innych 

straszydeł, kto re przez cały rok przygotowują się 

do swojego wielkiego s więta - Halloween. Jednak 

przez przypadek, Jack trafia do kolorowego i we-

sołego Miasteczka Boz onarodzeniowego, w kto -

rym prym wiodą Mikołaj i mali pomocnicy poma-

gający mu wręczac  dzieciom prezenty. Jack wpa-

da na diaboliczny pomysł - tegoroczne Boz e Na-

rodzenie zostanie zorganizowane przez miesz-

kan co w Miasteczka Halloween! 

Listy do M. 2 

"Listy do M. 2" - Najnowszy polski film. Jest kon-

tynuacją poprzedniej częs ci. Bohaterowie po czte-

rech latach ro wniez  zmierzą się z kolejnymi pro-

blemami. Ekranizacja jest komedią, a o obsadzie 

filmu nie moz na powiedziec  złego słowa, gdyz  są 

to gwiazdy polskiego ekranu. Podobne pochleb-

stwa moz na powiedziec  o muzyce, kto ra ro wniez  

spotkała się z takimi opiniami. Pierwsza częs c  

przypadła wielu ludziom do gustu, więc mamy 

nadzieję, z e ro wniez  po obejrzeniu  tej, będziemy 

miec  podobne odczucia. 
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 Grinch: Świąt nie będzie 

"Grinch: S wiąt nie 

będzie" - Na go r-

skim szczycie, w 

ciemnej jaskini,  

mieszka złos liwy 

Grinch, kto ry nie 

cierpi s wiąt Boz ego 

Narodzenia. Posta-

nawia zepsuc  je 

mieszkan com lez ą-

cego w pobliz u mia-

steczka. Mała Cindy 

Lou chce na własną 

rękę rozprawic  się z Grinchem i jest gotowa zro-

bic  wszystko, aby i on pokochał s więta. Niestety, 

wszystkie tematy na temat stwora, są tematem 

zakazanym. 

 

 

Krampus. Duch Świąt 

"Krampus. Duch S wiąt",  czyli tym razem dla cos  

dla fano w kina grozy. 

Film opowiada o dwunastoletnim chłopcu, stara-

jącym się przez yc  s więta, kto re nie kojarzą mu się 

ze standardowymi obrazkami z telewizji. Jego 

s więta to przepracowana, niedoceniana matka, 

siostra, kto ra nie zwraca na niego uwagi, wresz-

cie ojciec starający się scalic  rodzinę. S wiątecznej 

atmosfery jakos  nie czuc . A to nie wszystko, bo na 

s więta ma przyjechac  rodzina. Dziwna rodzina. I 

tak Max traci wiarę w s więta. A to powaz ny błąd, 

bo w ten sposo b uruchamia lawinę zła. Zła, kto re 

nawiedzi dom i przemieni kaz dy s wiąteczny sym-

bol w pułapkę s mierci. Mikołaj, pluszowe misie, 

nawet s wiąteczne aniołki przemienią się w mon-

stra, a rozbita rodzina będzie musiała scalic  się, 

by wspo lnie stawic  czoła złu. Co nie będzie łatwe, 

bo pojawi się Zły Duch S wiąt - Krampus, kto ry 

według wierzen , przybywa zza s wiato w, by w 

s wiąteczny czas ukarac  niegodziwych… 

Gabriela Justyńska  

Hanna Tłusty 



W co się ubrać na Wigilię (i nie tylko)? 

Najciekawsze modowe propozycje na czas Bożego Narodzenia 
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 Moda 

Specjalne wydanie SZOK-a, więc specjalne wy-

danie mody. Jeszcze tylko parę dni do Gwiazd-

ki! Wybrałam dla was TOP 5 świątecznych 

ubrań, idealnie wprowadzających nas w ten 

niesamowicie magiczny klimat. Wszystkie 

rzeczy znajdziecie w sieciówkach i sklepach 

online: 

 

#1 

Na pierwszym miejscu- 

cudowna biała sukien-

ka z czerwonymi choin-

kami i czarnymi renife-

rami <3. 

Mosquito-sklep.pl, 

130zł 

 

#2 

Santa’s unicorn! 

S wietna, piękna i 

pomysłowa ko-

szulka z koloro-

wym jednoroz -

cem 

„przebranym” za 

S więtego Miko-

łaja. Dostępna w 

kolorze białym i 

szarym. 

 

Fesswybitnie.com, 39zł 

 

#3 

S liczny, stonowany 

sweterek w paste-

lowych kolorach- 

szarym i pudro-

wym ro z owym. Pa-

suje do wszystkie-

go!  

 

Mosquito-sklep.pl, 

90zł 

 

 

#4 

 Czy ktos  z Was wyobraz a sobie s więta bez Kevi-

na? Dla wszystkich, kto rzy wyjątkowo postrzega-

ją ten film idealna bluza od firmy ŁAP NAS z napi-

sem „Jest Kevin są s więta”  

pl.dawanda.com, 90zł 
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#5 

Podobały Wam się ubrania z reklamy s wiątecznej 

kolekcji H&M w kto rej wystąpiła Katty Perry? Je-

s li tak, macie tu dwa s wietne swetry ze s wiątecz-

nymi motywami. 

Sklepy H&M oraz www2.hm.pl,  

oba swetry w cenie 79,90zł. :) 

Nie zapominajmy o SYLWESTRZE! Skoro było 

TOP 5 ubrań świątecznych, czas na TOP 5 naj-

bardziej wystrzałowych kreacji na imprezę 

sylwestrową: 

#1 

S liczna sukienka z 

ruchomą kokarda 

<3. Dostępna w 

kolorach- czar-

nym i szarym.  

 

 

 

 

Mosquito-sklep.pl, 190zł 

#2 

Wolicie cos  innego niz  

sukienkę? Idealna syl-

westrowa kreacja- 

kombinezon z koron-

ką na ramionach. 

Przepiękny! 

Mosquito-sklep.pl, 

170zł 

#3 

Zamiast kombinezo-

nu wolicie sukienkę?  

Podobna do kombi-

nezonu sukienka z 

tiulem i koronką.  

Urocza <3! 

Mosquito-sklep.pl, 

190zł 

#4 

Wystrzałowa spo dniczka 

z cekino w. Dostępna w 

kolorach- czarnym, sza-

rym, zielonym i złotym! 

Idealnie pasowac  będzie 

do czarnej luz nej lub 

przylegającej bluzki z 

kro tkim rękawem. 

Sklepy H&M, 

www2.hm.com, 59,90zł 

#5 

Jako ostatnia wyjątkowo 

piękna  czarna sukienka z 

frędzlami <3 

W niej na pewno zwro cicie 

na siebie uwagę. 

Sklepy H&M, 

www2.hm.com, 229,90zł 

Alicja Justyńska 
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Co na prezent? 

Kilka  ciekawych propozycji na świąteczne prezenty 

 Prezenty 

Jak wszyscy wiemy, Święta Bożego Narodze-

nia  2015 już niedługo. Po sklepach, w poszu-

kiwaniu prezentów, zaczyna buszować niezli-

czona liczba osób. Oczywiście, każdy z nas lubi 

otrzymywać upominki. Jednak, naprawdę 

wielką radość daje wręczanie prezentów na-

szym najbliższym. Czujemy się wtedy szczęśli-

wi, a w zamian otrzymujemy podziękowania i 

szczery uśmiech. Zdarzyć się może, że nie ma-

my pojęcia, co kupić drugiej osobie. Ja, w dzi-

siejszym artykule, postanowiłam Wam trochę 

pomóc i przestawić kilka propozycji na świą-

teczny prezent. Zapraszam do czytania :)! 

 

ULUBIONE PŁYTY 

Jestem pewna, z e kaz -

dy z nas posiada swo j 

ukochany zespo ł czy 

wykonawcę, kto rego 

moz e słuchac  godzi-

nami. Najczęs ciej po-

bieramy ich piosenki 

z Internetu czy kupu-

jemy w specjalnych 

aplikacjach. Wiele z 

nas kupuje ro wniez  

stworzone przez ar-

tystę albumy w skle-

pach do tego prze-

znaczonych. Warto 

pamiętac , z e jednak 

nie wszyscy. Sądzę, iz  płyta czyjegos  ulubionego 

piosenkarza czy piosenkarki moz e byc  idealnym 

prezentem, a przy tym niedrogim.  Kaz dy sklep, 

typu EMPIK, MEDIA MARKT czy SATURN posiada 

bogaty asortyment i płyty w kaz dym gatunku mu-

zycznym, takim jak, na przykład rock, pop czy  

muzyka klasyczna. Wszyscy znajdą tam cos  dla 

siebie, a co waz niejsze, dla najbliz szych. 

 

KSIĄŻKI 

Wielkimi krokami zbliz ają się do nas chłodne, zi-

mowe wieczory. Wiele oso b, w tym na przykład 

ja, lubi zrelaksowac  się i odpocząc , zagłębiając się 

w czyjąs  historię przy gorącej herbacie. Często 

zdarza się, z e przeczytalis my juz  wszystkie po-

wies ci, znajdujące się w naszej domowej biblio-

teczce. Wtedy, dobrym pomysłem na prezent bę-

dzie włas nie ciekawa ksiąz ka. W tym przypadku, 

sklepy ro wniez  dają nam mno stwo moz liwos ci, co 

do gatunku produktu. Księgarnie, typu MATRAS 

proponują nam duz e przeceny, a takz e ponad 

130.000 tytuło w ksiąz ek i kilka miliono w egzem-

plarzy od literatury pięknej, poprzez biografie, az  

po ksiąz ki dla dzieci. 
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Prezenty 

RAMKI DO ZDJĘĆ ALBUMY 

Ramki do zdjęc  

czy albumy mo-

gą byc  naprawdę 

wspaniałym pre-

zentem. Umiesz-

czone w nich 

zdjęcia, z kaz -

dym spojrze-

niem przywoły-

wac  będą miłe i 

przyjemne 

wspomnienia. 

Moz e to byc  do-

bry upominek 

dla naszej rodzi-

ny, ale takz e dla 

przyjacio ł. Ram-

ki mogą byc  częs cią wystroju naszego pokoju, a 

albumy z kaz dą historią, z kaz dą sytuacją mogą 

się powiększac  o kolejne fotografie. 

CIEPŁE SKARPETKI 

Kiedy nadchodzą 

chłodne wieczory, w 

naszych domach robi 

się coraz zimniej. Ko-

lejnym dobrym s wią-

tecznym prezentem 

mogą byc  ciepłe, grube 

skarpetki. W okresie 

zimowym mogą one 

się nam bardzo przy-

dac . Wysokie, koloro-

we, zrobione z baweł-

ny ogrzeją nas, kiedy 

tylko będziemy tego 

potrzebowac . Mogą 

one zastąpic  zwykłe skarpetki, a nawet kapcie. 

Sądzę, z e będzie to bardzo udany prezent, kto ry 

nie musi byc  wcale drogi. Sklep TK MAXX propo-

nuje sprzedaz  w cenach od 19,99 zł.  

 

 

PLUSZAKI  

Prostym i miłym prezentem moz e byc  włas nie 

mis . Kaz dy z nas w dziecin stwie miał swoją ulu-

bioną zabawkę i bardzo często był nią kolorowy 

pluszak. Sądzę, z e moz e byc  to dobry prezent dla 

naszych przyjacio ł, a szczego lnie dziewczyn. Do-

datkowo, kupując misia na stronie podarujmi-

sia.allegro.pl moz esz wspomo c chorych i wes-

przec  Fundację TVN ,,Nie jestes  sam’’. ,, Podaruj 

Misia najbliz szej Ci osobie i przekonaj się razem z 

nami, jak wiele rados ci daje niesienie pomocy. 

Całkowity docho d zostanie przekazany na re-

mont Kliniki Rehabilitacji Instytutu Matki Polki w 

Łodzi.’’ 

 

Mam nadzieję, z e tymi paroma propozycjami pre-

zento w trochę Wam pomogłam i ułatwiłam zada-

nie. Z yczę Wam wszystkim udanych s wiątecznych 

zakupo w, a takz e Wesołych S wiąt Boz ego Naro-

dzenia :) ! 

Marcelina Steczyńska 
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Mikołaj Coca coli i inni 

Kilka symboli, które na zawsze kojarzyć nam się będą z Bożym Narodzeniem 

Marki świąteczne 

Okres świąteczny sklepy i media zaczynają tuż 

po 1 listopada. Półki oblegają prezenty, deko-

racje i oferty promocyjne, radio świąteczne 

hity, a w telewizji już w listopadzie można 

obejrzeć Kevina samego w domu. A jakie są 

najbardziej rozpoznawalne, ulubione i zniena-

widzone marki świąteczne? Zapraszam do 

czytania! ;) 

Merci 

Merci to idealne na kaz dą okazję czekoladki. 

Przed s więtami, firma wypus ciła na rynek jeden z 

najbardziej popularnych słodyczy, jakim jest cze-

koladowy Mikołaj. Jak zapewnia producent 

„Delikatnie rozpływający się w ustach Mikołaj z 

delikatnej mlecznej czekolady.”. Czy nie warto 

skorzystac  z takiego smakołyku by obdarowac  

nim bliskich? ;) Niestety, cena takiej pysznos ci to 

około 12 złotych… 

Media Expert 

„Włączamy niskie ceny” – takim sloganem Eweli-

na Lisowska zachęcała w grudniu oraz styczniu 

zeszłego roku do zakupo w w sieci sklepo w Media 

Expert. Wydawac  by się mogło, z e nie ma w tym  

nic złego, gdyby nie fakt, z e reklama była emito-

wana w okresie s wiątecznym kilka razy dziennie, 

na prawie wszystkich kanałach telewizyjnych. 

Doprowadziło to do znienawidzenia przez wielu 

widzo w nie tylko sieci sklepo w, ale i samej Eweli-

ny Lisowskiej. W tym roku ro wniez  zdecydowano 

się na promowanie produkto w hasłem 

„Włączamy niskie ceny” – tym razem w s wiątecz-

nym akompaniamencie. Czy czeka nas powto rka z 

rozrywki? Zobaczymy… ;) 

Mikołaj z Coca Coli 

Co roku, w telewizji zobaczyc  moz na spot z Miko-

łajem i s wiątecznymi cięz aro wkami Coca Coli. 

Jest to swego rodzaju tradycja. Reklamy zwiastują 

nadejs cie wigilijnego wieczoru, w jakz e klima-

tycznym nastroju. Dodatkowo w grudniu od kilku 

lat, do największych miast polski przyjez dz ają 

cięz aro wki Coca Coli, w kto rych czekają liczne 

zabawy dla najmłodszych. Czy przekłada się to na 
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wzrost zakupu produkto w Coca Coli? Zapewne 

nieznacznie, ale mys lę, z e warto, by te wyjątkowe 

spoty były nadal emitowane…:) 

Miś Lindt 

Firma Lindt dla swoich kliento w na s wiąteczne 

zakupy, ro wniez  przygotowała unikatowe pysz-

nos ci. Specjalnie na Boz e Narodzenie wprowa-

dzono na rynek czekoladowego misia Lindt, po-

dobnie jak na Wielkanoc czekoladowego zajączka. 

Produkt z pysznej czekolady to koszt około 14 

złotych. 

 

Podaruj Misia 

Co roku Fundacja TVN organizuje akcję „Podaruj 

Misia”, polegającą na kupieniu swoim bliskim 

pięknej pluszowej przytulanki, zaprojektowanej 

przez projektanto w mody. Kaz dego roku akcję 

wspiera wiele gwiazd, między innymi Dorota Gar-

dias, Kuba Wesołowski oraz Dorota Wellman. Ku-

pując misie, nie tylko sprawiamy rados c  osobom 

obdarowanym, ale wspieramy ro wniez  podo-

piecznych Fundacji TVN. Tym małym gestem mo-

z emy pomo c wielu potrzebującym :) 

A Tobie z czym kojarzą się s więta Boz ego Naro-

dzenia? Zastano w się dobrze, bo jest zapewne 

wiele takich produkto w. Pamiętaj jednak - naj-

waz niejsza jest atmosfera, a nie otoczenie mate-

rialne! 

 

Wesołych Świąt! 

 

 

 

Konrad Traczyk 
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Święta, święty czas tuż tuż 

Boże Narodzenie - co jest w nim najpiękniejszego? 

Felietonista 

Nareszcie moz emy s miało powiedziec : „S więta 

nadchodzą!”, nie musząc liczyc  się z pełnymi zdzi-

wienia spojrzeniami postronnych s wiadko w na-

szej rados ci. Doczekalis my się tej prawdziwej juz  

Gwiazdki, znacznie spo z nionej w stosunku do tej 

ogłoszonej w sklepach. Gdyz  to handlowe Boz e 

Narodzenie co roku rozpoczyna się juz  w połowie 

listopada. 

Kolejne objawy pojawiają się powoli. Z początku 

nies miałe, delikatnie majaczące lampki choinko-

we, skryte gdzies  w ciemnych rogach długich, 

wciąz  nies wiątecznych korytarzy, ustępujące po z -

niej miejsca coraz odwaz niejszym boz onarodze-

niowym stroikom, budzącym się powoli do swego 

kro tkiego i ulotnego ziemskiego z ycia aniołom 

czy nies miało zerkającym zza filaro w figurkom 

elfo w. Nareszcie jest – pierwsza choinka! Zielone 

drzewko, przystrojone szklanymi bombkami i ty-

siącami lampek? Nowoczesna, rozs wietlona wie-

lobarwnym blaskiem, konstrukcja o pokroju stoz -

ka? Koncepcja zalez na jest przede wszystkim od 

otoczenia, a takz e inwencji two rcy – jak po-

wszechnie wiadomo, priorytetem dzisiejszego 

uroku jest zaskoczenie swego odbiorcy. Misterne 

piękno odchodzi do lamusa – wobec natłoku bo-

gactwa, moz liwos ci ukazania artystycznej ekspre-

sji, przestało ono zachwycac , stało się zszarzałą 

normalnos cią dnia, kto ra wtopiła się w swoje oto-

czenie. Stąd tak waz ne są silne bodz ce, wyraz nie 

odbijające się na tle jednorodnos ci. 

Wracając jednak do boz onarodzeniowego drzew-

ka. Często stanowi ono pierwszą jasko łkę na nie-

bie handlowco w, w pewien sposo b daje przyzwo-

lenie na przypuszczenie bardziej agresywnych 

atako w innych s wiątecznych ozdo b. W ten sposo b 

łuną s wiatła we wszystkich odcieniach złota, sre-

bra i czerwieni rozbłyskają całe fasady galerii 

handlowych. U sufito w rozwieszane są gigantycz-

ne, fantazyjne, s niez ne girlandy. Kaz dy zakątek 

błyszczy pięknem bombek i s wierkowych gałęzi. 

W gło wnych holach przygotowywane są juz  s wią-

teczne jarmarki, na kto rych znalez c  moz na 

wszystko, co pociągające w gwiazdkowym szale 

zakupo w. Mo wiąc pokro tce – wszystko krzyczy 

do nas, iz  Boz e Narodzenie nadchodzi. Włącznie z 

hipermarketowymi głos nikami, serwującymi na 

okrągło s wiąteczne przeboje, pełne słodkich sło w 

i jeszcze słodszych dz więko w dzwonko w. 

Pros ba o pozbawienie Boz ego Narodzenia cha-

rakteru konsumpcyjnego, a przywro cenie mu 

rangi s więta rodziny, uczuc , miłos ci, wiary i na-
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dziei, brzmi w kaz dym roku z ro wnie wielką mo-

cą. Nie będę jej tutaj ponawiał w wielkich sło-

wach, gdyz  nie czas na to. Zresztą podejrzewam, 

z e jez eli tylko chcielis cie, juz  dawno wzięlis cie 

sobie te słowa do swych serc. Ze swojej strony 

pragnąłbym jedynie pozostawic  jedno przesłanie: 

zachwyc my się Boz ym Narodzeniem w jego natu-

ralnym uroku, nie poszukując z adnych, pozornie 

intrygujących, nowinek! 

Wigilia – najbardziej magiczny wieczo r całego 

roku. Gdy ciemnos c  wieczoru zapada juz  wcze-

snym popołudniem. Kaz dego innego dnia byłby 

to wymarzony wręcz powo d do narzekan , jednak 

nie 24 grudnia. Akurat wtedy nikt nie obraził się, 

gdyby słon ce odchodziło za horyzont juz  w połu-

dnie. W kon cu oczywiste jest, z e wieczerza wigi-

lijna rozpocząc  się moz e dopiero po pojawieniu 

się na firnamencie pierwszej gwiazdki, kto ra, na-

wiasem mo wiąc, nie zawsze jest gwiazdą, lecz 

czasem planetą. Oczekiwanie na nią cechuje stale 

rosnąca niecierpliwos c , osiągająca swoje apo-

geum, gdy jasnos c  dnia zaczyna coraz znaczniej 

szarzec . Jak wielką tragedią jest niebo, zaciągnię-

te chmurami, tego dnia! Pokrzyz owac  ono moz e 

najwybitniejsze nawet plany na ten wieczo r. I ko-

lację wigilijną rozpoczynac  czasem trzeba na wy-

czucie, nie mając widzialnego potwierdzenia J 

Teraz więc opłatek. Niegdys  symbol pierwszych 

chrzes cijan, po z niej rozerwanej pod trzema zabo-

rami Polski. Dzisiaj jest on okazją do złoz enia naj-

cudowniejszych z yczen  w całym roku. Ta wielka 

rados c , przejęcie domowniko w i gos ci, łzy w 

oczach tych, kto rzy łzami szczęs cia nie gardzą, 

nieopisany zachwyt dzieci, jez eli tylko ktos  po-

zwoli im na zjedzenie całego pozostałego opłatka. 

Jak wielką, paradoksalnie, moc, ma ten cieniutki 

płatek przas nego pieczywa! 

Nareszcie zasiąs c  moz na przy suto zastawionym 

stole. Dyskretny rzut oka pod obrus – całe szczę-

s cie, gospodarz domu pamiętał o sianku. Wszę-

dzie woko ł najdroz sza, porcelanowa zastawa na 

najwaz niejsze okazje w całym roku. Juz  wędruje z 

kuchni wielka waza z czerwonym barszczem, bo-

gatym w tradycyjne uszka. Jeszcze moment, jesz-

cze kilka minut, i juz  pojawia się w drzwiach 

kuchni gło wny bohater tego wieczoru – karp. 

Smaz ony, w szarym sosie, w galarecie czy jeszcze 

inaczej – co z  to za ro z nica! Najwaz niejsze, aby 

posiadał przynajmniej kilka łusek, kto re, wsadzo-

ne do portfela, zapewnią bogactwo i powodzenie. 

Za nim przybywają obowiązkowe tego dnia piero-

gi z kapustą i grzybami. W moim domu zawsze w 

kilku z nich znajdują się drobne, miedziane pie-
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niąz ki – ich znalazcom zwiastują one, iz  portfele 

ich nigdy nie staną się puste. Jako kolejne trafiają 

na sto ł pomniejsi, lecz takz e waz ni aktorzy: groch 

z kapustą, ryba po grecku, sałatka jarzynowa, klu-

ski z makiem, kutia czy kulebiak. Na deser takz e 

nie moz e zabraknąc  miejsca w z ołądku, choc  ten 

coraz rozpaczliwiej wzywa naszej litos ci. To jesz-

cze jednak nie czas na nią. Najpierw po kawałku 

makowca, piernika, kilka lukrowanych piernicz-

ko w, i wreszcie kompot z suszu. Następnie nad-

chodzi czas na radosną rozmowę, w kto rej wziąc  

mogą udział wszyscy członkowie rodziny, obecni 

na wspo lnej Wigilii, choc  na co dzien  tak odlegli, 

w ro z nych tego słowach znaczeniu. 

Juz   chwilę po z niej pachnąca z ywicznie choinka, 

rzucająca swymi lampkami tajemnicze barwne 

s wietliki na s ciany, zapełniona od go ry do dołu 

pełnymi złota, przepychu i bogactwa bombkami, 

przewiązana dodatkowo łan cuchami niczym ta-

jemną szarfą Afrodyty. Pod nią czekają juz  koloro-

we pakunki, wszelkiej mas ci torebki, mo wiąc jed-

nym słowem – prezenty. A kto przybywa, aby je 

rozdac ? Oczywis cie, S więty Mikołaj! Juz  wchodzi 

on do mieszkania przez specjalnie wyczyszczony 

na tę okazję kominek, juz  zasiada w największym 

w mieszkaniu fotelu, juz  goto w do pełnienia swej 

radosnej słuz by, jaką jest spełnianie ludzkich ma-

rzen . Jego czerwony stro j, s niez nobiała broda, do-

brotliwy us miech, wyraz nie odbijają się na tle 

srogiej grudniowej nocy.  

Juz  po nacieszeniu się podarkami trzeba wybrac  

się na Pasterkę. Sam s rodek nocy, biją włas nie 

dzwony na początek nowego dnia, tego najpięk-

niejszego w roku, gdy Chrystus rodzi się na nowo, 

juz  trzecie tysiąclecie. Rozbrzmiewają potęz ne 

dz więki organowych piszczałek, roznosi się melo-

dia polskiej kolędy, cały lud wierny grzmi potęz -

nym głosem cudowną pies n , niosąc ją na wszyst-

kie strony s wiata, niczym nauki samego Jezusa 

ponies li jego apostołowie. Gdzies  w pobliz u ołta-

rza oczekuje juz  gotowa stajenka na przybycie 

Zbawiciela S wiata, juz  spoglądają w tę stronę cie-

kawe oczy dzieci, pochłaniają spragnionym wzro-

kiem ls niące w jasnym s wietle figury. Juz  za kilka 

minut rozegrają się tutaj najpiękniejsze jasełka, 

tak bardzo podobne do tych prawdziwych wyda-

rzen  sprzed 2000 lat, juz  za moment aktorzy sta-

ną się z ywymi postaciami, z yjącymi nie tylko w 

spektaklu, lecz i poza nim, na całym wielkim 

s wiecie. Po ostatnim słowie kapłana, po zas pie-

waniu jeszcze jednej wielebnej pies ni, powro cimy 

do domu, połoz ymy się zmęczeni na posłaniach, 

marząc o tym dniu minionym włas nie, kto ry wzo-

rem mo głby byc  dla kaz dego kolejnego. 

Czyz  nie piękne są s więta Boz ego Narodzenia – 

spędzone w zgodzie z tradycją? 

Krzysztof Andrulonis 
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Dnia 7 grudnia 2015 r. redaktorzy gazety szkolnej SZOK postanowili przeprowadzić bada-

nie ankietowe pośród uczniów naszego gimnazjum. W sondażu wzięło udział 66 osób. An-

kietowani odpowiedzieć musieli na pytanie: „Jaki jest twój ulubiony zwyczaj świąteczny?”. 

Oto i wyniki: 

Twój ulubiony zwyczaj świąteczny 

Co odpowiedzieli uczniowie naszej szkoły? 

0%

5%
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Święty Mikołaj i
prezenty

Ubieranie choinki Śpiewanie kolęd Lepienie pierogów Wypatrywanie
pierwszej gwiazdki

Chodzenie na
pasterkę

Potrawy świąteczne

Twój ulubiony świąteczny zwyczaj

Jak widać, zdecydowanie najważniejszą świąteczną tradycją dla gimnazjalistów jest wizyta 

Świętego Mikołaja, niosącego worek pełen prezentów. Wszystkim życzymy, aby postać ta 

rzeczywiście zagościła 24 grudnia w ich domach… i nie przyniosła ze sobą rózgi! :) 

Martyna Szyszłowska  

Katarzyna Sobczyk 
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 Wszystkiego najlepszego! ~Norbert  

 Kc max, będzie nam dobrze w małz en stwie, szykuje piers cionek i kupuję auto 

~Filip 

 Wesołych s wiąt ~Najlepsze dziewczyny w szkole 

 Z yczę Nikoli miłej podro z y na Majorkę ze mną i naszą nową papugą, Darełom 

~Martyna 

 Z yczę Martynie szczęs cia z jej Hochhaus i miłego pobytu na orkach ~Nikola 

 Zdrowia, szczęs cia pomaran czy, niech ci Mikołaj pięknie tan czy! ~Anonim 

 Szczęs liwego Nowego Roku i bogatego Mikołaja z yczy klasa 2A 

 Zdrowia, szczęs cia, pomys lnos ci i duz o miłos ci! ~Ada 

 Pozdrawiam i z yczę wesołych s wiat Adzie i Mai z klasy 3C i 2A! 

 Zdrowych, Radosnych, s niegowych i oczywis cie spędzonych ze mną Marcela ~Iza 

 Wszystkiego Najlepszego z okazji S wiąt od Stanisława dla Ani Trzebin skiej 

 Przesyłam moc s wiątecznych z yczen  dla Ali i Marcelina, Konrad :) 

 Wesołych i mile spędzonych S wiąt Iza! ~Marcela 

 Z yczę najlepszego mojemu grubaskowi Mai ~ Natalia K. 

 Całej redakcji magii Narodzenia Pan skiego - M. Osiewicz-Warlikowska 

Wesołych świąt! 

Najserdeczniejsze świąteczne życzenia 
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Czego posłuchać w święta? 

Najlepsze piosenki świąteczne 

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestaw najlepszych  świątecznych piosenek, których nie możecie 

przegapić w nadchodzące Boże Narodzenie! Miłego słuchania! 

LAST CHRISTMAS 

Wykonawca: Wham! 

Album: Music from the Edge of Heaven  

Data wydania: 1985 

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU 

Wykonawca: Mariaj Carey 

Album: Merry Christmas  

Data wydania: 1994 

MERRY CHRISTMAS EVERYONE 

Wykonawca: Shakin Stevens 

Album: Merry Christmas Everyone 

Data wydania: 1991 

MISTLETOE AND WINE 

Wykonawca: Cliff Richard 

Album: Cliff at Christmas 

Data wydania: 2003 
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LET IT SNOW 

Wykonawca: Dean Martin 

Album: Winter Romance 

Data wydania: 1959 

SANTA CLAUS IS COMIN TO TOWN 

Wykonawca: Eddie Cantor 

Album: Carols 

Data wydania: 1932 

KTO WIE CZY ZA ROGIEM 

Wykonawca: De Su  

   (Katarzyna Rodowicz) 

Album: Kto wie czy za rogiem 

Data wydania: 2000 

RADOŚĆ DZIELENIA  

(CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA) 

Wykonawca: Anna Szarmach 

Album: Anna Szarmach—Coca Cola Hits 

Data wydania: 2008 

KOLĘDA DWÓCH SERC 

Wykonawca: Andrzej Piaseczny, Mietek 

Szcześniak, Kuba Badach, Andrzej Lam-

pert, Pectus 

Album: Kolęda dwóch serc 

Data wydania: 2004 
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Życzenia Dyrektora 

   „ Cicha  noc, święta noc 

Pokój niesie ludziom wszem...” 

 

Całej społeczności szkolnej  

na ten magiczny czas  

dobrych świąt    

i wszelakiej pomyślności  

w Nowym  Roku 2016  

życzy  

 

Dyrektor Publicznego  

Gimnazjum w Przecławiu  
 

AGNIESZKA MILCZARSKA 


