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   "Grudzień"  

   W grudniu rzadko ptak zaśpiewa 

   w srebrze stoją wszystkie drzewa. 

   Naszą rzeczkę po kryjomu, 

   w nocy lodem okuł mróz. 

   Sanki wezwał i do domu 

   z lasu nam choinkę wniósł. 

     

     Janusz Minkiewicz 

 

 

W TYM NUMERZE:  
 

 U NAS SIĘ DZIEJE… 

 GRUDNIOWE ŚWIĘTOWANIE 

 CO W KULTURZE PISZCZY? 

 CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA  

 UŚMIECHNIJ SIĘ 
 
 

 

 

Wszystkim Pracownikom Szkoły, Uczniom i Rodzicom 

zdrowych, radosnych świąt 

przepełnionych ciepłem, 

wzajemną serdecznością i miłością 

oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny w Nowym 2012 Roku 

życzy REDAKCJA GAZETKI 
 

 

Opiekunowie gazetki szkolnej:  
mgr Anna Rutkowska i mgr Katarzyna Nowek
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ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS  

 Światowy Dzień Walki z AIDS to święto 

obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjatywy 

Światowej Organizacji Zdrowia. W tym dniu na 

całym świecie odbywają się m.in. konferencje, 

happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące 

profilaktyki HIV/AIDS. Również w naszej szkole nie 

mogło zabraknąć aktu solidarności z osobami 

cierpiącymi na AIDS, którego wyrazem była 

inscenizacja przygotowana przez uczniów klas: I L, I R, I T i II G pod opieką 

p. Barbary Stelmach – Wilk i p. Małgorzaty Górskiej.  

 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O HIV I AIDS  

 W ramach obchodów Światowego Dnia Walki  

z AIDS na terenie szkoły odbył się Konkurs Wiedzy o HIV  

i AIDS. Łącznie wzięło w nim udział 17 uczniów z klas: I L, 

I R, II T, II L. Największą ilość punktów zdobyły: Barbara 

Galiśkiewicz i Paulina Ronkowska z klasy I R. 

 

 

 

NASZA STYPENDYSTKA  

Mamy zaszczyt poinformować,  

że w roku szkolnym 2011/2012 

Stypendystką Prezesa Rady Ministrów 

została 

Paulina Smolińska z kl. II E 

GRATULUJEMY !!! 

 Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się  

1 grudnia 2011 r. w auli Pałacu Młodzieży. Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania 

zdolnych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać 

jeden, najlepszy uczeń w danej szkole, który w wyniku 

rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen  

i otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem 

(min. 4,75).  
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ŚWIĄTECZNA AKCJA CHARYTATYWNA "MIKOŁAJ" 

 Zbliżają się święta Bożego 

Narodzenia, a jest to okres, który skłania 

ludzi do refleksji i sprzyja niesieniu 

pomocy. Dlatego też, jak co roku  

w okresie przedświątecznym we 

współpracy z parafialnym oddziałem 

Caritas przy kościele pod wezwaniem  

Św. Jana Chrzciciela zorganizowaliśmy 

pomoc materialną dla ubogich rodzin  

z okolic szkoły. 

 W okresie od 1 do 15 grudnia 

zbieraliśmy w naszej szkole dary. Codziennie wybrani uczniowie dyżurowali na 

przerwach przy stanowisku składania prezentów i przyznawali ofiarodawcom 

punkty. Ponadto zbieraliśmy czekolady lub pieniądze na ich zakup. 

 Każda osoba, która uzbierała 30 punktów otrzymywała „bon zwalniający 

z odpowiedzi ustnej na danej lekcji". Klasa, która zgromadziła najwięcej 

punktów otrzymała dzień wolny od zajęć i dofinansowanie przez samorząd 

wyjścia np. do kina. Nagrodą za drugie miejsce było zwolnienie z lekcji klasy 

bez dofinansowania wyjścia. Klasa, która przyniosła tyle czekolad, ilu liczy 

uczniów, otrzymała klasowy bon zwalniający z pytania lub kartkówki. 

 Pamiętamy, że w akcji chodzi przede wszystkim o uśmiech najuboższych 

dzieci, które tak jak inni z niecierpliwością i nadzieją czekają na Świętego 

Mikołaja !!! 

Organizatorkami i koordynatorkami akcji były 

p. Monika Zawistowska i p. Barbara Bernat 

 

X MIKOŁAJKOWA IMPREZA NA ORIENTACJĘ  

 3 grudnia 2011 r. wzięliśmy udział w X Mikołajkowej Imprezie na 

Orientację. Trasa rajdu obejmowała tereny Jeziora Głębokiego. Naszą szkołę 

dzielnie reprezentowali uczniowie klasy II E - Piotr Borkowski, Piotr Marach, 

Diana Boguniewicz, Joanna Matus  

i młodzież z klasy I T - Bogusława 

Truszkowska i Patrycja Pecyna. 

Opiekunem drużyny ZS 3 była 

 p.Barbara Stelmach – Wilk 
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KLASOWE WIGILIE – 22 grudnia 2011r. 

 Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż… Każdy z nas czeka  

z niecierpliwością na ten magiczny czas spędzony w rodzinnym gronie. Zanim 

jednak zanurzymy się w domowym cieple, będziemy składać sobie życzenia 

podczas „Klasowych Wigilii". Przy dźwięku kolęd podzielimy się opłatkiem  

i skosztujemy przyniesionych smakołyków, ciesząc się z nadchodzących ferii 

świątecznych. Do szkoły wrócimy 02 stycznia 2012 r.  
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MIKOŁAJKI 

Czy Święty Mikołaj istniał naprawdę??? 

 

 Dawno, dawno temu, daleko stąd żył duchowny, który 

pragnął nade wszystko, by ludzie byli szczęśliwi. Przez całe 

życie pomagał biednym, a czynił to w sposób tak dyskretny, 

że nikt z obdarowanych nie domyślał się nawet, skąd 

pochodzą rzeczy znajdowane pod drzwiami lub wpadające 

przez okno. I choć w zamian dobroczyńca nie oczekiwał 

nawet dobrego słowa, wieść o jego szlachetnych uczynkach 

rozeszła się po świecie lotem błyskawicy. 

 Urodził się w III wieku w portowym mieście Patara, położonym nad 

Morzem Śródziemnym. Był jedynakiem, jego rodzice uchodzili za ludzi 

zamożnych i świętobliwych. Podobno, gdy zaraz po urodzeniu chciano go 

wykąpać, podniósł się w wannie i stał tak dwie godziny. W dzieciństwie, 

zamiast bawić się z kolegami, Mikołaj wolał chodzić na nabożeństwa, a wolny 

czas spędzał na czytaniu Pisma Świętego. Jako młodzieniec żeglował, polował, 

lubił wino i zabawę, ale któregoś dnia usłyszał głos Boga, który nakazał mu 

udać się do kościoła. Nie wiedział, że rada biskupów postanowiła mianować 

arcybiskupem człowieka, który pojawi się tego dnia w kościele jako pierwszy. 

 Na początku IV wieku zaczęły się prześladowania chrześcijan. Mikołaj 

stanął w ich obronie, za co cesarz Dioklecjan kazał go wtrącić do więzienia. 

Odzyskał wolność dzięki kolejnemu cesarzowi, który szanował chrześcijaństwo. 

Potem Mikołaj oddał się bez reszty służbie bożej. Kochał bliźnich i uczył ich 

miłości do drugiego człowieka. Opiekował się niezamężnymi pannami, a tym, 

które były ubogie, dawał posagi. Pomagał biedakom, nawracał złodziei  

i kłusowników. Patronował żeglarzom i rybakom, kupcom, rzemieślnikom, 

dzieciom, a także więźniom. Mikołaja można było poprosić o pomoc w każdej 

sprawie, w każdej potrzebie. Był serdeczny, życzliwy i bezinteresowny. Istnieje 

na ten temat wiele legend. Po jego śmierci w 345 roku zaczęły krążyć 

fantastyczne opowieści o jego dokonaniach. Podobno przy jego grobie chorzy 

zdrowieli, niewidomi odzyskiwali wzrok.  
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A smutnym i zrozpaczonym powracała radość życia i zaufanie do bliźnich. 

Sława cudotwórcy doprowadziła w końcu arcybiskupa Mikołaja do kanonizacji. 

Kult Świętego Mikołaja rozprzestrzenił się z czasem po całym świecie. Stał się 

on najbardziej znanym i kochanym przez wszystkich świętym. 

 

JAK TO DAWNIEJ BYWAŁO ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM? 

W XII wieku przebrany za Świętego 

Mikołaja biskup, wybrany przez 

uczniów, rozdawał dzieciom kary  

i nagrody. Z jednej strony dzieci go 

uwielbiały i wyczekiwały, z drugiej zaś 

bały się kary, którą mógł im wymierzyć 

za złe zachowanie w ciągu minionego 

roku. Tym najbardziej nieposłusznym 

przynosił bowiem rózgi. W wieku XVI 

pamięć Św. Mikołaja czczono w Anglii, 

w Niemczech i w Holandii. Razem  

z emigrantami ta tradycja 

przywędrowała do Ameryki.  

W przeddzień 6 grudnia Mikołaj napełniał prezentami wystawiane przez dzieci 

buty. 
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JAK JEST DZISIAJ... 

Zwyczaje związane ze Św. Mikołajem różnią się  

w poszczególnych krajach: 

We Francji - Pere Noel zastępuje Mikołaja. Dziadek z 

białą brodą, którego imię przetłumaczyć można jako 

"bożonarodzeniowy ojciec", nie jest ani katolickim 

świętym, ani anglosaskim Santa Clausem. To postać 

zupełnie świecka, zadomowiona nad Sekwaną od 

początku XX wieku. Francuzi starają się bowiem 

zdecydowanie oddzielić obyczaje religijne od świeckich. 

W Szwecji - skrzat roznosi podarki. Święty Mikołaj zniknął ze Szwecji już  

w XVI w., w czasach reformacji, kiedy to walczono z kultem świętych. Zastąpił 

go karłowaty skrzat Jultomte, który zjawia się w Wigilię z workiem pełnym 

prezentów dla grzecznych dzieci.. 

W Holandii - Mikołaj przypływa statkiem. Uroczyste powitanie gościa z krainy 

wiecznych śniegów odbywa się 6 grudnia w porcie Schevingen w pobliżu Hagi. 

Od tego dnia zaczyna się świętowanie i obdarowywanie. 

W Hiszpanii - dzieci piszą listy do Mikołaja. Prezenty dostają 6 grudnia. Puste 

skarpety, które wieszają przy łóżku lub przy kominku, Św. Mikołaj napełnia 

prezentami. Podobnie jest w Anglii - z tym, że dzieci dostają tam upominki  

w Wigilię. 

W Belgii - Mikołaj zjawia się 5 grudnia i napełnia 

prezentami wystawione przez dzieci buty i koszyki. 

Dzieci ustawiają wokół domu siano, marchew  

i ziemniaki, czyli poczęstunek dla konia, którym 

przyjeżdża Św. Mikołaj. 

Czechy i Słowacja - Mikulas pojawia się 6 grudnia. 

Spływa po złotej nitce rozciągniętej między niebem 

 i ziemią. Towarzyszą mu anioł i czart - zły duch. 

W Syrii - Św. Mikołaj pojawia się pod postacią wielbłąda 

dopiero 1 stycznia. W przeddzień dzieci ustawiają dla 

niego przed domem miseczki z wodą i owsem. 
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OBRZĘDY BOŻONARODZENIOWE W RÓŻNYCH KRAJACH 

POLSKA 

 W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy 

na niebie pojawia się pierwsza gwiazda. 

 Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym 

białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy 

staną wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje 

fragment Pisma św. o narodzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały 

opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa życzenia. W tym dniu 

wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą o zmarłych  

i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, 

puste nakrycie. 

 W czasie Wigilii najważniejszy jest 

opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero gdy 

podzielimy się opłatkiem, możemy skosztować 

czerwonego barszczu z uszkami, czarnego 

maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. 

Przedtem nie wypada śpiewać nawet kolęd.  

 

HISZPANIA 

 W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  Bożym 

Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. 

 Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy 

wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, 

tańczą i bawią się do rana. 

 Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w który 

zapieka się drobne upominki. 

 Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech 

Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców 

ze Wschodu.  
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WIELKA BRYTANIA 

 W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek 

zaczyna się w południe w ścisłym gronie 

rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, 

składa się z pieczonego indyka  

i "płonącego puddingu". 

Wieczorem w Wigilię angielskie 

dzieci wywieszają swoje 

pończochy za drzwi, by nazajutrz 

rano odnaleźć je wypełnione prezentami. 

 Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą 

wiszącą u sufitu. 

 Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń.  

SZWECJA 

 W Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się w pierwszą 

niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli 

rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę 

wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego 

nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. 

Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół 

choinki. 

WŁOCHY 

 We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają 

tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają wiele kartek 

 z życzeniami do rodziny i przyjaciół. 

 8 grudnia ubiera się choinkę oraz budowane są 

żłobki w kościołach. 24 grudnia obchodzona jest 

Wigilia - uroczysta kolacja, podczas której jedzone są 

typowe włoskie ciasta - penettone i pandoro, a także 

nugat, migdały i orzechy laskowe. Włosi biorą udział w Pasterce. W czasie 

Bożego Narodzenia rozdają prezenty. Centralne ulice Rzymu zdobią wielkie 

choinki. 
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NIEMCY 

 W Niemczech "Boże Narodzenie" obejmuje trzy 

dni: 24 grudnia -"Wigilię", pierwszy dzień Świąt 

Bożego Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa 

(25.12.) i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 

(26.12.). W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach 

przed lub po uczestnictwie w Mszy Świętej zapala się 

świece na choince i wtedy rozpoczyna się "gwiazdka" 

tzw. "Bescherung". Śpiewa się lub słucha się kolęd  

i członkowie rodziny obdarowują się wzajemnie 

prezentami. Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, 

iż prezenty przyniósł Święty Mikołaj lub Dzieciątko 

Jezus. Wiele rodzin wynajmuje nawet Mikołaja, 

którego rolę odgrywają studenci przebrani w kostium. W pierwszym i drugim 

dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi udaje się do kościoła na świąteczne 

msze. 25 i 26 grudnia są dniami świątecznymi wolnymi od pracy. 

MEKSYK 

 W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem pinatę - gliniane 

naczynie wypełnione słodyczami. Pod nią 

gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę 

kijem, co rozpoczyna wyścig w zbieraniu 

słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest 

wędzony dorsz z papryką i oliwą oraz małymi 

grzankami. Podaje się również pieczonego indyka, 

owoce, słodycze. 

DANIA 

W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż  

z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. 

Tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem, w którym 

gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten dostaje świnkę z marcepanu, 

która zapewnia szczęście przez cały rok. 
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WIGILIJNE PRZESĄDY  

1. Cały dzień od samego rana musimy być uśmiechnięci i życzliwi dla innych. 

Zarówno nasz uśmiech jak i dobre stosunki z rodziną nie znikną przez cały 

kolejny rok. 

2. Nie szyjmy, nie naprawiajmy nic, ponieważ kolejny rok upłynie nam na 

ciągłych poprawkach i naprawianiu wszystkiego. 

3. Należy zjeść wszystkie wigilijne potrawy - jeśli nie, należy je przynajmniej 

spróbować. W ten sposób w następnym roku niczego nam nie zabraknie. 

4. Musimy zadbać, aby w Dzień Wigilii się nie przeziębić ani nie rozchorować. 

Musimy bardzo uważać na swoje zdrowie, ponieważ w przeciwnym wypadku 

będziemy chorować cały kolejny rok. 

5. Musimy maksymalnie ograniczyć tego dnia stres. Nie należy krzyczeć, 

złościć się ani płakać. Jeśli nie będziemy przestrzegać tego zalecenia, 

w następnym roku będziemy ciągle zdenerwowani i nieszczęśliwi. 

6. Pod talerz wigilijny należy wsunąć monetę. Zagwarantuje ona pomyślność 

finansową. Aby pieniądze się nas lepiej trzymały, powinniśmy schować 

ususzoną łuskę z wigilijnego karpia do portfela i trzymać ją przez cały rok. 

7. Nie należy w dzień wigilijny nikomu nic pożyczać. Jeśli tak się stanie, osoba, 

której wyświadczymy tę przysługę będzie cierpiała przez cały rok niedostatek. 

8. Jeżeli w dzień Wigilijny pierwszy przekroczy próg naszego domostwa 

mężczyzna, wszyscy domownicy będą cieszyć sie szczęściem cały rok. 

Przekroczenie progu przez kobietę wróży pecha. 

9. W czasie wieczerzy wigilijnej nie należy za dużo mówić, a tym bardziej 

przerywać innym. W przeciwnym razie będziemy bardzo kłótliwi oraz skorzy 

do wyjawiania cudzych sekretów. 

10. Liczba uczestników wieczerzy wigilijnej powinna być parzysta.  

W przeciwnym razie może spotkać domowników pech. Dawno 

temu, aby ustrzec się nieszczęściu zapraszano osobę bezdomną do 

wspólnej Wigilii, aby liczba osób się zgadzała.  
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Na długie zimowe wieczory polecamy trzy 

bestsellerowe powieści Aleksa Kavy: Dotyk zła, Zło 

konieczne, Kolekcjoner.  

 

 

 

DOTYK ZŁA 

 Zło może przybrać niespodziewane oblicze… 

 Uznany za seryjnego mordercę i skazany na 

śmierć za trzy potworne zbrodnie, Ronald Jeffreys 

został stracony. Mieszkańcy Platte City odetchnęli  

z ulgą, ich koszmar się skończył. Jednak trzy miesiące 

później znaleziono ciało kolejnego chłopca. Zginął w 

taki sam sposób, jak ofiary Jeffreysa. Koszmar powrócił 

ze zdwojoną siłą… 

 Śledztwo w tej sprawie prowadzi szeryf Nick Morelli. Pomaga mu młoda 

agentka FBI Maggie O’Dell, która już zyskała opinię wybitnej specjalistki od 

tworzenia profili psychologicznych seryjnych morderców. 

 Rozpoczyna się dramatyczna gra z czasem. Ginie następny chłopiec,  

a siostrzeniec szeryfa zostaje porwany. Dochodzenie komplikuje się, każdy 

kolejny trop prowadzi donikąd. Jedyna wiarygodna poszlaka jest zbyt 

przerażająca, by w nią uwierzyć… 

 

ZŁO KONIECZNE 
 Kiedy zaciera się granica miedzy dobrem a złem… 

 Cała Ameryka jest w szoku… ktoś brutalnie morduje katolickich księży. 

Scenariusz rytualnych zbrodni wskazuje na jednego sprawcę. Do rozwikłania 

zagadki okrutnych zabójstw zostaje przydzielona błyskotliwa agentka FBI 

Maggie O’Dell. Pierwsze poszlaki wskazują, że zamordowani duchowni 

skrzywdzili wielu młodych mężczyzn. Ofiary księży kontaktują się ze sobą na 

specyficznym forum internetowym. Każdy z nich może wirtualnie uśmiercić 

swojego prześladowcę z przeszłości. Jednak ci sami księża zostają później 

naprawdę zamordowani. 
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 Śledztwo, mimo wysiłków Maggie, nie przynosi żadnych rezultatów. 

Zdesperowana agentka, w imię sprawiedliwości, decyduje się na zło 

konieczne… Zwiera układ z księdzem Michaelem Kellerem, którego przez lata 

obsesyjnie ścigała. Ten psychopatyczny morderca zgadza się jej pomóc, bo wie, 

że może być kolejną ofiarą szaleńca zabijającego duchownych… 

 

KOLEKCJONER 
 Agentka  specjalna Maggie O'Dell  widziała wiele w swojej karierze. 

Ścigając morderców, psychopatów i przestępców, zagłębiała się w najbardziej 

mroczne, najbardziej przerażające zakamarki ludzkiego umysłu. Ale kiedy na 

Florydzie straż przybrzeżna wyłowiła pojemnik wypełniony starannie 

owiniętymi częściami ciała, nawet tak doświadczona agentka jak Maggie O'Dell 

nie była przygotowana na to, z czym miała się zmierzyć…Tors, stopa, trzy 

ręce… Kto i w jakim celu precyzyjnie odcinał części ludzkiego ciała? Czy ktoś 

mógł być tak szalony, by je kolekcjonować? 

 Maggie zaczyna niezwykle trudne śledztwo. Odkrywa, że tors należy do 

zaginionego w tajemniczych 

okolicznościach mężczyzny. 

Sprawę komplikuje fakt, że zaginął 

on ponad 600 mil od miejsca, w 

którym został odnaleziony 

fragment jego ciała …W tym 

samym czasie znad Kuby nadciąga 

potężny huragan, który według 

prognoz może spustoszyć całą 

Florydę. Z każdą chwilą jest coraz 

mniej czasu na rozwiązanie 

makabrycznej zagadki. 
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Czy wiesz, że : 
 

 Zwyczaj ustawiania w domach i przystrajania choinek w okresie Bożego 

Narodzenia pochodzi z Niemiec.  

 

 Bożonarodzeniowe drzewko symbolizować miało biblijne drzewo życia. 

 

 Gwiazda zdobiąca czubek drzewka to pamiątka po Gwieździe 

Betlejemskiej. Łańcuchy przypominają węża-kusiciela. 

 

 Na wigilijnym stole powinno być 12 potraw, czyli tyle, ile jest miesięcy  

w roku lub tyle, ilu było apostołów. Wierzono, że tyle przyjemności w 

ciągu roku ominie człowieka, ilu potraw wigilijnych nie zdoła zjeść. 

Według innych zwyczajów liczba potraw powinna być nieparzysta. Każda 

potrawa też ma znaczenie symboliczne. Mak zapewnia obfitość, miód - 

przychylność sił nadprzyrodzonych. Ryby symbolizują wiarę. Uznaniem 

cieszy się karp, który jest symbolem siły fizycznej, wytrwałości i pomaga 

dożyć sędziwego wieku. 

 

 Kartki pocztowe z życzeniami świątecznymi i noworocznymi wysyłamy 

do naszych krewnych i znajomych w okresie przedświątecznym. Autorem 

tego pomysłu był Anglik John Horsley, który 

w 1846 roku zaprojektował pierwszą taką 

kartkę. 

 

 W dawnych wiekach istniał zwyczaj 

obdarowywania dzieci w wieczór wigilijny 

słodyczami, orzechami i innymi owocami.  

W połowie XIX w. niemieccy mieszczanie 

zaczęli ku uciesze dzieci wykładać pod 

choinkę prezenty - niespodzianki, które miał 

przynosić Św. Mikołaj. 

  



16 

 

 

 

Jakiś facet przyłapuje Fąfarę, jak w lesie ścina 

choinkę. 
 - Co, tniemy choineczkę na święta, bo nie 

łaska kupić u gajowego? 

 - Tak - odpowiada wystraszony Fąfara.  

 - W takim razie zetnij pan i dla mnie! 

 

 

Ksiądz chodzący po kolędzie, 

dzwoni do drzwi mieszkania. 

 - Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy  

           głos zza drzwi. 

           - Nie, ale jestem z tej samej firmy! 

 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 

jednego z nich mówi: 

 - Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

 - Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować. 

 - Wiem, ale mama mi kazała. 

 

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. Ponieważ koń biegnie 

leniwie, chłop bije go batem. 

 - Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! - mówi koń. 

 - Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop. 

 - Ja też! - mówi pies. 

 

Dwaj staruszkowie spędzają wspólnie święta. Patrząc na gwiazdę betlejemską, 

jeden z nich wspomina: 

 - Moja żona, kiedy zauważyła 

spadającą gwiazdę, powiedziała: 

"pomyśl o czymś, a twoje życzenie 

spełni się, kiedy gwiazda spadnie". 

 - Co było dalej? - pyta drugi. 

 - Życzenie się spełniło. Gwiazda 

spadła na nią! 
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Burek mówi do Azora: 

 - Już nie mogę się doczekać tych świąt! 

 - Dlaczego?  

 - Nie dość, że dostanę dwa worki 

świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim 

głosem będę mógł powiedzieć swojemu panu, 

co o nim myślę.  
 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem. 

 - Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 

 - Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - 

kot zwraca się do psa. 

 - Ciebie!!! 
 

Fąfarowa pyta męża: 

 - Gdzie ty uzbierałeś tyle grzybów przed samą Wigilią? 

 - U Kowalskich na strychu. 

 - To oni tam hodują grzyby? 

 - Nie, suszą. 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

 - Co dostałeś na gwiazdkę? 

 - Trąbkę. 

 - Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

 - To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

 - W jaki sposób? 

 - Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

- Szczęśliwego Nowego Roku! 

 - Zwariowałeś, w lutym? 

 - To już luty? Jeszcze nigdy nie wracałem tak późno  

z sylwestra... 

 

Piątego grudnia kilkuletnia Małgosia kładąc się do 

łóżka mówi do dziadka: 

 - Kiedy rano się obudzę, chciałabym znaleźć w swoim 

łóżku piękną, jasnowłosą laleczkę! 

 - Ja też chciałbym! - mówi dziadek. 
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Nastolatka spotyka przyjaciółkę i pyta ją: 

 - Od kogo masz te włoskie kozaczki? 

 - Od świętego Mikołaja. 

 - A ten turecki kożuszek? 

 - Od świętego Mikołaja. 

 - A tę czapkę z lisa? 

 - Od świętego Mikołaja. 

 - Pewnie ten dzieciak w wózku to też od świętego Mikołaja? 

 - Nie. Bocian mi go przyniósł. 

 

Przed Bożym Narodzeniem ksiądz spotyka dwóch punków. 

- Przyszlibyście chłopcy choć raz do kościoła zobaczyć szopkę, pośpiewać 

kolędy... 

Punki wybuchają śmiechem. 

 - Brudasy! Skorzystalibyście chociaż z wanny - mówi obrażony ksiądz  

i odchodzi. 

Po chwili punk pyta kumpla: 

- Ty, co to jest wanna? 

- Nie wiem, nigdy nie byłem w kościele. 

 

- Mamo, czy to prawda, że Pan Bóg nas karmi? 

- Oczywiście. 

- I że dzieci przynosi bocian? 

- Tak. 

- I że prezenty rozdaje św. Mikołaj? 

- Tak. 

- To po jaką cholerę trzymamy  

w domu tatusia? 
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Wieczór wigilijny. Podpity facet wracając do domu od kolegi wstąpił do 

kościoła. W żłobku będącym częścią szopki świątecznej ukrył butelkę wódki. 

Wieczorem wychodzi z domu, żeby zabrać ze żłobka swoją flaszkę i pójść z nią 

do drugiego kolegi. Dochodząc do kościoła słyszy śpiew: 

 -"W żłobie leży..." 

 - Do licha, znaleźli! 

 

Jasio krzyczy na cały głos: 

- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie sterowanego robota! 

Mama: 

- Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św. Mikołaj słyszy każdy szept. 

- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może nie usłyszeć. 

 

Po pasterce proboszcz pyta organistę: 

- Dlaczego kolędę "Lulajże Jezuniu" zagrał pan w rytmie disco polo? 

- Żeby Jezusek w kolebce szybciej przestał płakać. 

- No tak. Może Jezusek przestał płakać, ale szkoda, że pan nie widział jak ludzie 

tańczyli przed szopką! 

 

Kolega pyta Fąfarę: 

- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? 

- Owszem, udało mi się kupić stojak. 

 

- Kochanie, co byś powiedział, 

gdybyśmy wzięli ślub w Boże 

Narodzenie? 

- Daj spokój, Maryśka! Po co 

mamy sobie psuć święta?  

 


