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Gazetka uczzn
niów Szkoły Podstawowej
im. Świętej Jadwigi –Królowej w Dulowej.

Boże Narodzenie
zenie tuż-tuż
Na Wigilię
Czekając,
kiedy
wzejdzie
zejdzie
wigilijna
gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł
prz
chłopiec mały.
Patrzył - zimowe ptaki w
wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru
u też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem
etlejem m
mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał
eszkał Ten
Ten, co "w żłobie leży".
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare - zmienia się w odświętne,
od
tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych
s
miłości,
Niech świat przy żłóbku
bku Twoi
Twoim odmienia oblicze.
o. Franciszek Czarnowski

Kolęda „CICHA NOC
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłobka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem
Nad dzieciątka snem
Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
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Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud
Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win
Odkupienie win

CIEKAWOSTKI
Tradycje świąteczne w Polsce
Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych symboli
Bożego Narodzenia. Warto poznać znaczenie tych znaków i związane z nimi tradycje.
Pierwsza Gwiazdka
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki
niej pasterze, Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela. Dziś oczekujemy
pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym niebie. Dopiero, gdy ona zabłyśnie możemy, według
tradycji, siąść do stołu i podzielić się opłatkiem.
Opłatek
Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa oblatami znaczy tyle co dar ofiarny. Jest to nic innego, jak
cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy związane z Bożym
Narodzeniem. Dzielenie się chlebem ma korzenie w pogańskich tradycjach. Z czasem przeszło ono na
stałe do zwyczajów chrześcijańskich, a dziś dzielimy się opłatkiem przed wieczerzą wigilijną,
składamy sobie życzenia. Życzenia, jakie składamy sobie podczas dzielenia się opłatkiem powinny być
szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąść do kolacji pogodzeni i z czystymi
sercami.
Sianko wigilijne
Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną kolację.
Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus –szopkę i siano, na którym leżał po
urodzeniu.
Choinka
Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź
gałęzie. Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby sosnowego drzewka,
przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe powinny być związane
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z symboliką Bożego Narodzenia,
dzenia, a na jej szczycie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy
betlejemskiej.
Kiedyś wieszano jabłka, któree prawdop
prawdopodobnie symbolizowały biblijnąą przypowieść
przypow
o Adamie i Ewie,
dziś jabłka zastępujemy szklanymi
anymi bom
bombkami. Zielone drzewko to symbol
bol życia i narodzin Zbawiciela.
Lampki choinkowe powinniśmy
iśmy zapalić
zap
po raz pierwszy dopiero po pojaw
pojawieniu się pierwszej
gwiazdki.
Kolędy
Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które opowiadają
iadają o N
Narodzeniu Pana. Ich
nazwa pochodzi z łaciny –calendae,
alendae, co
c oznaczało pierwszy dzień miesiąca.
esiąca. Pierwsze
Pie
„kolędy” były
śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia pierwszego
zego stycznia,
styc
potem zwyczaj
śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie,
ześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa. Najstarsza
arsza polska
pol
kolęda to „Zdrów
bądź królu anielski” i pochodzi
zi z ok. 1420
14 roku.
Prezenty
Najprzyjemniejszy, dla wielu,
u, zwyczaj
zwycza bożonarodzeniowy. Dziś to one
ne głównie
główni kojarzą się Bożym
Narodzeniem. Pierwotnie ten
n zwyczaj był związany wyłącznie z osobąą św. Mikołaja,
Miko
dziś, za Lutrem
przyjmujemy, iż są to podarkii od małeg
małego Jezusa.
Stajenka
W niej narodził się Jezus. Jestt także sym
symbolem nas samych. Jesteśmy jak
k stajenka,
stajenka w której nie zawsze
jest czysto, w której dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśniee do stajenki,
staje
a więc i do nas,
zwykłych ludzi, przychodzi Jezus,
ezus, rozśw
rozświetla nasze życia i daje nam nadzieję,
dzieję, miłość
mił
i wiarę. Bóg rodzi
się w nas!
Pasterka
Tradycyjna msza odprawianaa w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie
Jezusa. Uczestniczymy w niejj razem z najbliższymi. Jest najważniejszym
ym momentem
mome
w czasie Świąt
Bożego Narodzenia.

BIBLIOTEKA POLECA:
A:
W tym numerze zajmiemy się „Opowieścią
„Opow
wigilijną” K. Dickensa. Bohaterem
haterem książki jest Ebenezer
Scrooge, który jest wielkim sknerą
knerą i zł
złym człowiekiem. Za pośrednictwem
em trzec
trzech duchów zmienił się
jednak i ... o tym przeczytajcie
cie sami! Książka jest lekturą siódmej klasy
asy i jest dostępna w szkolnej
bibliotece. Warta jest przeczytania,
ytania, po
ponieważ pobudza do refleksji, dzięki
ięki którym
który możemy poprawić
własne życie.
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MNIAM: Ciasteczka bożonarodzenio
zeniowe z cynamonem
Smaczne i bardzo łatwe w przygotowan
zygotowaniu ciasteczka idealne
dla całej rodziny :)
Składniki3 szklanki mąki pszennej
kostka masła
4 żółtka
4 łyżki cukru waniliowego
4 łyżki cynamonu
2 łyżeczki proszku do pieczenia
6 łyżek miodu

Przygotowanie
m do pieczenia,
piec
dodajemy masło. Całość siekamy
iekamy no
nożem, następnie
1. Mąkę mieszamy z proszkiem
dodajemy żółtka, cukier waniliowy,
iliowy, cynamon oraz miód.
Zagniatamy ciasto i wkładamy
y je na 30 minut do lodówki.
2. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy
owujemy na placek o grubości ok. 0,5cm i wykrawam
wykrawamy foremkami
ciasteczka.
3. Przygotowane w ten sposób
b ciastecz
ciasteczka układamy na blasze wyłożonej
ej papierem do pieczenia i
pieczemy w temp. 160st.C przez
zez około 10 minut. Po upieczeniu
ciasteczek musimy zdjąć je z blachy,
achy, gdyż mogą się za bardzo przypiec.
Ciasteczka możemy przechowywać przez dłuższy czas w hermetycznie zamkniętym
mkniętym pudełku. Do dekoracji
można wykorzystać cukier waniliowy,
niliowy, cu
cukier puder.

ZNACIE? TO PRZECZYTA
ZYTAJCIE:
Hans Christian Andersen „Dziewczynka
iewczynka z zapałkami”
tłum. Cecylia Niewiadomska

Zimno było, śnieg padał, ściemniało
emniało si
się coraz bardziej, wieczór
się zbliżał. Ostatni dzień roku
u skończy się niedługo. Zima. Przez
ulice zasypane śniegiem, w zmroku id
idzie dziewczynka bosa, z
gołą głową i coś niesie w fartuszku. Dlaczego bosa? To cała
historia. Rano miała pantofle,, stare i zniszczone,
z
za duże na nią, stare pantofle m
matki, ale je pogubiła.
Dwa powozy nadjeżdżały właśnie
łaśnie ze stron przeciwnych, a ona chciała
ła prędko przebiec przez ulicę;
biegła
co
sił,
słyszała
ła
straszny
stra
tętent
kopyt,
turkot
kot
kó
kół,
tuż
za
nią
- ach, uciekła przecież, ale boso.
oso. Jeden pantofel tak zginął, że go nie mogła
ogła znal
znaleźć wśród ciemności,
a drugi porwał jakiś chłopiecc i ze śmie
śmiechem uciekł daleko.
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Więc szła boso biedna dziewczynka po śniegu, a nogi jej zsiniały i poczerwieniały. Jedną ręką ściskała
czerwony fartuszek, w którym niosła kilkanaście paczek zapałek na sprzedaż, a w drugiej ręce miała
jedną paczkę i tę podsuwała nieśmiało przechodniom, aby zwrócić na siebie ich uwagę. Ale nikt po nią
nie sięgnął, nikt dzisiaj nic nie kupił jeszcze od dziewczynki, nie miała ani grosika zarobku. Drżała
z zimna i głodu, idąc z wolna przez ulice, podobniejsza do cienia, niż do żywego dziecka. Białe płatki
śniegu osiadały jej na długich, jasnych włosach, które ciepłym płaszczem osłaniały plecy i szyję
dziewczynki. Ładnie jej było w tym złocistym płaszczu ze srebrzystymi gwiazdami nad czołem, lecz
nie myślała o tym. Więcej zajmował ją przyjemny zapach pieczonej gęsi, który co chwila uderzał jej
głodem zaostrzone powonienie. Ludzie żegnali stary rok wesoło, a ona taka głodna i zziębnięta....
Usiadła wreszcie. Tak była zmęczona, że nie mogła iść dalej. Osiadła w kąciku między dwoma domami,
z których jeden więcej występował na środek ulicy. Ciemno tu było, więc nikt jej nie widział. Zresztą
tak się skuliła, skryła pod spódniczkę zziębnięte nogi, ażeby je rozgrzać...
Ale jakże się rozgrzać na śniegu i mrozie? A do domu wrócić nie miała odwagi: nie sprzedała ani
jednego pudełka, jakże wracać bez pieniędzy? Ojciec czy ojczym obiłby ją pewno...
A zresztą czyż tam cieplej? Wiatr mroźny świszcze przez otwory w dachu, chłód zatkali największe
słomą i gałganami. Nie ma po co wracać do domu.
Zziębnięte ręce skostniały jej prawie, nie ma siły utrzymać w nich paczki zapałek. A gdyby zapaliła
jedną dla rozgrzania? Tylko jedną zapałkę.
Na wspomnienie ciepła już nie ma siły oprzeć się pokusie. Jedna zapałka tylko. Wyjmuje ostrożnie,
trzask... i płonie! Cóż za wesołe światło, jasne i ciepłe, ach, jak grzeje w ręce! Cudowny płomyk!
Wydało jej się nagle, że siedzi przed ciepłym, żelaznym piecem na świecących nóżkach,
z mosiężnymi drzwiczkami. Ach, jak ciepło! Jak grzeje duży, jasny płomień o, jak wesoło się pali!
Wyciągnęła nóżki spod cienkiej sukienki, aby je ogrzać także, lecz w tej samej chwili - zapałka zgasła;
zniknął piec żelazny i wesołe ognisko, a w ręce dzieciny pozostał tylko maleńki kawałek spalonego
drewienka. Dziewczynka zapaliła drugą bez namysłu. Jasne światełko padło na mur szary, który w
tym miejscu stał się przezroczysty, niby muślin cieniutki. I ujrzała w głębi duży, jasny pokój, stół
nakryty czystym, bielutkim obrusem, na nim talerze, szklanki, a na samym środku ogromna gęś
pieczona na półmisku, pachnąca, nadziewana jabłkami, śliwkami. Gęś poruszyła się nagle, zeskoczyła
na ziemię z nożem i widelcem w zarumienionej piersi i zaczęła posuwać się w stronę dziewczynki...
Wtem zapałka znów zgasła i zamiast ciepłego pokoju, dziecko miało przed sobą mur szary, wilgotny i
ciemny.
Śpiesznie zapaliła trzecią. Płomyk strzelił w górę, zamigotał i rozprysnął się na wszystkie strony,
iskrząc się w powietrzu niby świeczki na choince. Ach, choinka!
Tuż przed nią stoi wspaniała, wielka, jaśniejąca światłami, piękniejsza i strojniejsza od tej, którą
widziała przez szklane podwoje w mieszkaniu bogatego kupca. Ileż świeczek! Tysiące! Takie ciepłe,
jasne. Dziewczynka wyciągnęła ku nim obie rączki... a wtem zapałka zgasła. Ale maleńkie iskierki
unosiły się w górę, coraz wyżej, wyżej i zajaśniały między gwiazdami na niebie. Och, jedna spadła,
i smuga ognista zagasła za nią.
- Ktoś umarł - cicho szepnęła dziewczynka, bo słyszała od babki, którą kochała bardzo,

że kiedy gwiazda spada, to dusza człowieka odlatuje z ziemi do nieba.
Znów zapłonęła zapałka i w świetle, które zajaśniało, dziewczynka ujrzała tę najdroższą babunię, całą
jaśniejącą ciepłym, łagodnym blaskiem. Staruszka z miłością patrzała na wnuczkę, uśmiechała się do
niej.
5

Pod okiem Jadwigi nr 4/2017/2018
- O, babciu, weź mnie z sobą! - zawołało dziecko. - O, weź mnie, babciu! Ja wiem, że ty znikniesz, skoro

zapałka zgaśnie, jak zniknął piec ciepły, gęś i choinka.
O, nie znikaj, babciu!
Drżącą z pośpiechu i mrozu rączyną zapaliła dziewczynka całe pudełko od razu, tak bardzo chciała
zatrzymać babunię. I buchnął jasny płomień, jaśniejszy od słońca, i babka nigdy tak piękna nie była,
tak płomienna i jaśniejąca. Uśmiechnęła się znowu do małej dziewczynki i wzięła ją na ręce. Teraz
podniosły się obie wysoko, coraz wyżej, ku gwiazdom, ku światłom wspaniałym, gdzie nie ma głodu,
chłodu ani trwogi, aż przed tron Boga. Nazajutrz w kąciku pod murem, ujrzano zmarznięte ciało
dziewczynki. Na twarzy miała uśmiech na ustach, w dłoni spalone pudełko zapałek. Dzień
noworoczny powitał ją blaskiem jasnego słońca, ludzie ze współczuciem patrzyli na drobne
biedactwo.
- Chciała się ogrzać - rzekł ktoś, pokazując na spalone zapałki.

Nikt się nie domyślił, co widziała przed śmiercią w świetle tych kilku drewienek i w jakim blasku
wstąpiła do nieba w objęciach zmarłej babki.
Krzyżówka świąteczna
1.
2.
3.
4

5.
6.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jeździ w nich Mikołaj.
Wieszasz je na choince.
Obchodzisz ją 24 grudnia
Ciągną sanie Mikołaja
Ciasteczka, które pieczesz w święta.
Świąteczne drzewko.
Wieszasz je na choince. Świecą różnymi kolorami.
WYKONAŁA: PAULINA PALUCH KL.5
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WESOŁYCH
CH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIW
IWEGO
NO
NOWEGO
ROKU 2018

ŻYCZY
R
REDAKCJA
GAZETKI!
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