
 
 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara 
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym 
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc 
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do 
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, 
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 
dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego 
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż 
nie było dla nich miejsca w gospodzie.  

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze 
i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął 
przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich 
oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł 
rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: 
Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące 
w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo 
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 

«Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój 
ludziom Jego upodobania». 

Łk. 2, 1-14
 
 

Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von 
dem Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt 
würde. Und diese Schätzung war die allererste und 
geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 
Und jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeder 
in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, 
aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt 
Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause 
und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe 
mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 
Und als sie dort waren, kam die Zeit, daß sie gebären 
sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten 
sonst keinen Raum in der Herberge.  

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem 
Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 
Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit 
des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
Und der Engel sprach zu ihnen: «Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das 
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.» 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 

«Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens.» 

 
 

Now it happened in those days, that a decree went out 
from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. 
This was the first enrollment made when Quirinius was 
governor of Syria. All went to enroll themselves, everyone 
to his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the 
city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is 
called Bethlehem, because he was of the house and family 
of David; to enroll himself with Miriam, who was pledged 
to be married to him as wife, being pregnant. It happened, 
while they were there, that the day had come that she should 
give birth. She brought forth her firstborn son, and she 
wrapped him in bands of cloth, and laid him in a feeding 
trough, because there was no room for them in the inn. 

There were shepherds in the same country staying in the 
field, and keeping watch by night over their flock. Behold, 
an angel of the Lord stood by them, and the glory of the 
Lord shone around them, and they were terrified. The angel 
said to them, «Don’t be afraid, for behold, I bring you good 
news of great joy which will be to all the people. For there is 
born to you, this day, in the city of David, a Savior, who is 
Messiah the Lord. This is the sign to you: you will find 
a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough.» 
Suddenly, there was with the angel a multitude of the 
heavenly army praising God, and saying,  

«Glory to God in the highest,  
on earth peace, 
good will toward men.»  

Łk. 2, 1-14 
 

 

Narodzenie Jezusa 

Jesu Geburt Birth of Jesus 

Łk. 2, 1-14
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POTRAWY WIGILIJNE 
 

Piernik 
 

Składniki:50 dag mąki krupczatki, 25 dag pszczelego miodu, 
12 dag masła roślinnego, 3 jajka, ½ szklanki cukru, 

1,5 szklanki wody, czubata łyżeczka sody oczyszczonej, 
torebka przypraw do pierników, bakalie. 

 

Wlać do rondla wodę, dodać cukier, miód, tłuszcz i podgrzewając rozpuścić, następnie przestudzić, tak by roztwór był 
letni. Wsypać do makutry mąkę, sodę i przyprawę do pierników, wymieszać. Zrobić w środku dołek, do którego wlewać po 
trochu przygotowany roztwór lekko mieszając, następnie dodawać po jednym żółtku, a białka składać do salaterki. Dokładnie 
rozetrzeć ciasto, by nie było grudek, dodać ubite na piankę białka i bakalie. 

Blaszkę do ciasta wysmarować masłem roślinnym, wysypać mąką i wlać ciasto (powinno sięgać do połowy wysokości 
blaszki). Piec w piekarniku nagrzanym do temp. 170oC ok. 30 minut, a następnie sprawdzić – gdy ładnie rośnie i zaczyna się 
rumienić można wzmocnić płomień i dopiec jeszcze przez około 30 minut. 
 

Polewa czekoladowa 
 

Składniki:6 dag masła, 4 łyżki cukru, łyżka kakao, łyżka wody lub mleka. 
 

Wszystkie składniki razem wymieszać i zagotować na małym ogniu, mieszając, żeby się nie przypaliło. Po ostudzeniu 
polewać piernik. (Można posypać wiórkami kokosowymi lub migdałami sparzonymi, obranymi ze skórki i posiekanymi).  
 

Potrawka z królika w sosie cytrynowym 
 

Składniki: 2 przodki królicze, włoszczyzna z kapustą, 1 żółtko, 
szczypta mielonego pieprzu, 4 dag masła, 

3 dag mąki, sok cytrynowy lub szczypta kwasku 
cytrynowego, 1 łyżeczka siekanej natki pietruszki. 

 

Przodki sprawionych królików obrać z błon, umyć, podzielić na 8-10 kawałków. Włożyć do rondla, zalać wrzątkiem 
i gotować. Po 15 minutach dodać oczyszczoną włoszczyznę. Kiedy mięso zmięknie - odcedzić, odłożyć jarzyny, można również 
wyjąc większe kostki. Z masła i mąki zrobić białą zasmażkę, rozprowadzić ją 1/4 – 1/3 litra rosołu, zagotować, dodać do smaku 
soku cytrynowego (lub kwasku), pieprzu i soli. Do gotowego sosu dodać żółtko i wymieszać. Następnie do sosu włożyć i dobrze 
potrawę zagrzać, nie dopuszczając jednak do zagotowania. Podać z ryżem lub ziemniakami puree, posypując potrawę siekaną 
natką.  
 

Schab pieczony z suszonymi śliwkami 
 

Składniki: 1 kg schabu bez kości, 6 dag tłuszczu, 
15 dag suszonych śliwek, 1 dag mąki, sól. 

 
Schab umyć, osączyć, natrzeć solą, oprószyć mąką. Obsmażyć na silnie rozgrzanym tłuszczu ze wszystkich stron. 

Przełożyć na brytfannę, dodać tłuszcz ze smażenia i podlać 6 łyżkami wody. Wstawić do średnio nagrzanego piekarnika. Piec, 
często polewając mięso sosem. Gdy schab jest na pół miękki, włożyć suszone, opłukane śliwki. Piec razem z mięsem, stale sos 
skrapiając wodą (śliwki w czasie pieczenia pęcznieją). Gdy schab jest całkowicie miękki – wyjąć, pokrajać w plastry, ułożyć na 
półmisku, przybrać śliwkami. Całość polać sosem. Podawać z ziemniakami i surówką z czerwonej kapusty. 
 

Pierogi z kapustą kiszoną i grzybami 
 

Składniki: ciasto: pół kilo mąki pszennej, szklanka wody, żółtko, łyżeczka masła, sól; nadzienie: pół kilo kiszonej kapusty, 
10 dag suszonych grzybów, olej, przyprawy. 

 
Kapustę, jeśli jest bardzo kwaśna lekko odcisnąć, wrzucić do rondelka, zalać wodą i ugotować, dodając do smaku 

przyprawy. Grzyby namoczyć i też ugotować. Kapustę odcisnąć z wody i drobniutko posiekać, podobnie postąpić z grzybkami. 
Przełożyć wszystko do głębokiej miski, wymieszać z kilkoma łyżkami oliwy i przyprawić pieprzem. Zrobić ciasto: mąkę 
przesiać, wymieszać z jajkiem, solą i wodą, wyrobić niezbyt twarde ciasto i rozwałkować. Z rozwałkowanego ciasta wycinać 
krążki, nakładać farsz i zlepiać brzuchate pierożki. Wrzucać je na gotującą się, osoloną wodę z dodatkiem oleju i gotować 
do wypłynięcia. Są doskonałe gotowane, polane masełkiem, a także odsmażane na złoto na patelni. 

Opracowała: Karolina Korpa
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Zapraszamy Was na Świąteczną Podróż Literacką. Przeczytajcie najpiękniejsze, pełne ciepła fragmenty znanych 
książek. Okazuje się, że nie tylko w Polsce i nie tylko teraz święta Bożego Narodzenia to czas radości i miłości. 

To Czas Magiczny. 
 

„Opłatki zjawiały się w pierwszej połowie grudnia. 
Przynosił je organista. (...) Wiało od niego śniegiem i mrozem, 
a od jego słów pachniało kolędą, choinką, Wigilią. (...) 
Opłatków było tyle, że żeśmy je potem długo jedli jak łakocie, 
przypalając nad lampą. Dzieci przepadały za przypalanymi 
opłatkami. (...) Niedługo potem przyjeżdżał ksiądz proboszcz 
po kolędzie. O, to już Gwiazdka była blisko. (...) Któregoś dnia 
rodzice jechali do miasta po zakupy. (...) Wracali o zmroku 
i z głębi ciemnej nocy, jeszcze zanim się z karety wydobyli, 
szły do jadalnego pokoju bez końca paczki, paczki i paczki. 
(...) Na dwa dni przed Wigilią posyłano do boru po choinkę. 
Nazajutrz rano wnoszono (...) do jadalnego pokoju. Przynosiła 
ze sobą zapach lasu i zimy. Stała mroźna, ciemna i zamyślona, 
wysoka – od podłogi do sufitu. (...) A gdy choinka była już 
ubrana i omotana w złote i srebrne nici, od ciepła w pokoju 
zaczynały wirować wielobarwne świecidełka, pachnieć pierniki 
i figi. Ach, figi! – Czy wy pamiętacie jeszcze, jak pachną figi 
i daktyle wespół z igłami choinki? (...) Salon jaśniał, pachniał 
i krążył przed naszymi oczyma. Szelest anielskich skrzydeł 
snuł się po całym domu, a choinka gorzała, tak jak goreje niebo 
gwiaździste – oczy mrużyły się, a serce topniało. (...) Później 
myśmy się z rodzicami dzielili opłatkiem i nareszcie 
zasiadaliśmy do wieczerzy. (...) Dzieci dostawały słodkiego 
muszkatołowego wina i prosiły o jeszcze. W końcu zjawiały 
się bakalie – sen całego roku – słodycz daktyli pachnąca i ostra 
słodycz fig, aromatycznie szczypiące rodzynki, zimne 
marmoladki, wonne korzenne pierniki, a na końcu orzechy.” 

M. Dąbrowska „Uśmiech dzieciństwa” 
 

„W domu Lasse, Bosse i ja ubraliśmy naszą choinkę. Tatuś 
też nam pomagał. Na strychu mieliśmy odłożone czerwone 
jabłka na choinkę, wzięliśmy też sporo pierniczków, które 
upiekliśmy sami. Do koszyczków, które kleiliśmy 
u dziadziusia, włożyliśmy rodzynków i orzechów. Aniołki 
z waty, które mama miała na swojej choince, gdy była mała, 
poprzyczepialiśmy również. No i oczywiście moc 
chorągiewek, świeczek i cukierków. Ach, jakże była piękna 
nasza choinka! (...) Gdy zrobiło się ciemno, nadszedł nareszcie 
czas, by pójść z naszymi prezentami do Zagrody Północnej 
i Południowej. (...) Wzięliśmy ze sobą nasze paczki 
i wymknęliśmy się z domu. Na niebie było mnóstwo gwiazd. 
Gdy spojrzałam w stronę ciemnego lasu, pomyślałam sobie, 
że może jednak mieszka tam prawdziwy Jultomte, który 
wkrótce zajedzie saneczkami z całą masą prezentów.” 

A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” 
 

„Kiedy gwar już umilkł, wstał ojciec Borejko, chrząknął 
uroczyście i długo grzechocząc zapałkami wykrzesał wreszcie 
płomyk, niezbędny do zapalenia świecy na stole. Następnie 
stwierdzono, że potrzebne w tym właśnie momencie Pismo 
Święte gdzieś się zapodziało i odbyło się krótkie śledztwo w tej 
sprawie. Biblię odnaleziono na fotelu, ojciec brzęknął 
widelcem w talerz i poprosił o ciszę. Jak zwykle w Wigilię 
u Borejków głos miało dziecko. W tym roku była to Pyza. 
Zgaszono światło, zapalono świeczki na choince. (...) Elka 
zupełnie niespodziewanie poczuła, że ma łzy w oczach. (...) 
Mama Borejko też miała łzy w oczach. Jak co roku w tej 
właśnie chwili. Oto cała jej rodzina zgromadziła się wokół 
stołu, wszyscy zdrowi, wszyscy – wciąż jeszcze razem. Jak 
długo?... Świeca płonęła chybotliwie, oświetlając kochane 
twarze, pachniało choinką i pomarańczami, a cienki, przejety 

głosik, jak co roku, od tylu już lat – niezależnie od tego, które 
z dzieci właśnie wybrano do czytania – ciągnął 
odpowiedzialnie, zacinając się – jak zwykle – zawsze w tym 
samym miejscu: - Udał się także Józef z Gali – galili – galali – 
galilei, z miasta Nazaret... Dziękuję – przemknęło przez głowę 
mamie Borejko. – Dziękuję. Za to całe szczęśliwe życie. (...) 
Elka myślała, w ilu to jeszcze domach ludzie stoją tak teraz 
wokół stołu i patrzą w płomyk świecy. Jak wiele jeszcze takich 
spojrzeń przez stół wyraża to, czego słowami wyrazić się nie 
udaje. I co właściwie się dzieje z tymi wszystkimi dobrymi 
myślami i uczuciami, przecież to niemożliwe, żeby one 
przepadały, żeby nic z nich nie pozostawało.” 

M. Musierowicz “Noelka” 
 

„– Oto gwiazda Trzech Króli, betlejemska gwiazda, przy 
której blasku Pan nasz się narodził, niech będzie święte imię 
Jego pochwalone! (...) – Czas wieczerzać, kiedy słowo ciałem 
się stało! – rzekł Roch. Weszli do domu i zaraz też obsiedli 
wysoką i długą ławę. (...) Uroczysta cichość zaległa izbę. 
Boryna się przeżegnał i podzielił opłatek pomiędzy wszystkich, 
pojedli go ze czcią, kieby ten chleb Pański. - Chrystus się 
w onej godzinie narodził, to niech każde stworzenie krzepi się 
tym chlebem świętym! – powiedział Rocho. A chociaż głodni 
byli, boć to dzień cały o suchym chlebie, a pojadali wolno 
i godnie. Najpierw był buraczany kwas, gotowany na grzybach 
z ziemniakami całymi, a potem przyszły śledzie w mące 
obtaczane i smażone w oleju konopnym, później zaś pszenne 
kluski z makiem, a potem szła kapusta z grzybami, olejem 
również omaszczona, a na ostatek podała Jagusia przysmak 
prawdziwy, bo racuszki z gryczanej mąki z miodem zatarte 
i w makowym oleju uprużone, a przegryzali to wszystko 
prostym chlebem, bo placka ni strucli, że z mlekiem i masłem 
były, nie godziło się jeść dnia tego.(...) Cicho się w izbie stało, 
ciepło, serdecznie, nabożnie i tak uroczyście, jakby między 
nimi leżało to święte Dzieciątko Jezus. Ogromny a ciągle 
podsycany ogień wesoło trzaskał na kominie i rozświetlał całą 
izbę, aż lśniły się szkła obrazów i czerwieniały zamarznięte 
szyby, a oni siedzieli teraz wzdłuż ławy, przed ogniem 
i poradzali z cicha a poważnie. – Witek, zapal latarkę, do krów 
pójdziemy. W tę noc Narodzenia i każde bydlątko rozumie 
człowieczą mowę, i przemówić jest zdolne, że to między niemi 
Pan się narodził.” 

W. S. Reymont “Chłopi” 
 

„Na ulicach było gwarno i rojno, tak jak wtedy, kiedy 
Scrooge wędrował po mieście z Duchem Tegorocznej Wigilii. 
Idąc z założonymi w tył rękami, spoglądał na wszystkich 
z uśmiechem tak pełnym zachwytu i słowem – minę miał tak 
sympatyczną, że kilku dobrodusznych jegomościów zawołało 
doń: - Dzień dobry! Życzymy Wesołych Świąt! – Scrooge 
często potem zapewniał, że słowa te brzmiały mu w uszach 
niczym najradośniejsza muzyka. (...) Doszedł do kościoła, 
potem przechadzał się po ulicach obserwując przechodniów, 
głaszcząc dzieci po głowach, życzliwym słowem zagadując 
żebraków, zerkając do kuchen w suterenach domów i w okna 
mieszkań nad nimi. Otóż przekonał się zdumiony, że wszystko, 
każdy najmniejszy drobiazg, sprawia mu przyjemność. Nie 
przypuszczał nawet, że zwykła przechadzka – że cokolwiek 
na świecie może go uczynić tak bardzo szczęśliwym.” 

Ch. Dickens “Opowieść wigilijna”

Wyboru dokonała: Katarzyna Pilc–Vinci 
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HISTORIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
 
 

Mimo, że osoba świętego Mikołaja jest niezwykle popularna, zwłaszcza wśród dzieci, to jednak 
jego prawdziwa historia nie jest dobrze znana. Warto, więc poznać nieco szczegółów o tej 
niezwykłej postaci. 
 

Mikołaj, jakiego znamy, ma dopiero... kilkadziesiąt lat 
 

To może być szokujące, ale prawdziwe. Święty Mikołaj, jakiego znamy, a więc brodaty 
staruszek w czerwonym płaszczu i czapce, z workiem pełnym prezentów, jadący saniami 
ciągniętymi przez renifery ma dopiero kilkadziesiąt lat. Taki wizerunek został stworzony przez 
amerykańskich rysowników w 1940 roku na potrzeby kampanii reklamowej coca – coli. Narysował 
go artysta plastyk Haddon Sundbloom, który oparł się na popularnej legendzie o tym najbardziej 
znanym dobroczyńcy wszech czasów. W 1963 roku święty Mikołaj po raz pierwszy założył 
skórzany pas, który domalował mu znany rysownik Thomas Nast. W piśmie ,,Harper’s Illustrated”. 
Odtąd taki wizerunek postaci świętego Mikołaja w czerwonym płaszczu przepasanym paskiem 
i czerwonej czapce, ozdobionej futrzanym otokiem z białym pomponem, jest upowszechniany 
do dziś. 
 

Czy święty Mikołaj istniał naprawdę? 
 

Święty Mikołaj istniał naprawdę, mimo że z jego życia znamy niewiele faktów historycznych. 
Żył na przełomie III i IV wieku. Był biskupem Miry, małego portowego miasteczka w Azji 
Mniejszej. Po mieście tym nie ma obecnie już śladu. Pochodził z rodziny kupieckiej, ale wcześnie 
stracił rodziców. W wieku kilkunastu lat wstąpił do seminarium duchownego, a znaczny majątek, 
jaki odziedziczył, rozdał anonimowo biednym. Z tego okresu pochodzi najwięcej legend o nim. 
W nocy niepostrzeżenie podkładał pieniądze osobom najbardziej potrzebującym oraz sprawiał 
prezenty dzieciom. 

Gdy został obrany biskupem Miry, cesarz rzymski Dioklecjan wtrącił go do więzienia. Rzym 
prześladował wówczas chrześcijan, szczególnie hierarchów kościelnych. Torturowanemu 
Mikołajowi uwolnienie przyniósł dopiero zakaz prześladowanie chrześcijan, wydany przez cesarza 
Konstantyna Wielkiego. Biskup Mikołaj triumfalnie powrócił do Miry, gdzie nie tylko pełnił dalej 
swoją posługę kapłańską, ale także kontynuował działalność dobroczynną. Zmarł przypuszczalnie 
w 342 roku, dożywszy sędziwego wieku. 

Osobę świętego Mikołaja obrali za swego patrona żeglarze, kupcy, bankierzy, marynarze 
i więźniowie. Relikwie Świętego kupcy włoscy w 1807 roku przenieśli z Miry do Bari 
we Włoszech. 
 

Od kiedy święty Mikołaj przynosi w Polsce prezenty? 
 

Tradycja obdarowywania dzieci 6 grudnia oraz w wigilię świąt Bożego Narodzenia 
przywędrowała na ziemie polskie z Niemiec około 1840 roku. Od razu zyskała wielką popularność, 
szczególnie wśród dzieci. Ówczesny święty Mikołaj różnił się od znanego nam obecnie. Jego 
płaszcz miał różne kolory, najczęściej zielony, nie towarzyszyły mu także sanie zaprzężone 
w renifery. Niemal zawsze miał za to pastorał biskupi, czyli ozdobną laskę, no i oczywiście worek 
lub kuferek z prezentami. 

Dominika Przybyłek
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ŚWIĄTECZNE LIMERYKI “KOŁA DZIENNIKARSKIEGO” 

 
Prezentów „full” 
Najlepiej wór 
Życzę Tobie 
Życzę i sobie 
Na choinkę cukierków sznur. 

 
Zielonej choinki 
Wesołej nowinki 
Znów mamy święta 
Każda buzia uśmiechnięta 
Cieszą się wszystkie rodzinki. 

        Noc nadchodzi, ciemno już 
Dzwoneczki głośno hałasują     Na drogach opadł kurz     
Świętego wiozą i oznajmują     Nad żłóbkiem klęczy Matka 
Mikołaj z prezentami      Józefa ma za świadka 
Pędzi do nas saniami           Zbawienie jest tuż, tuż. 
A choinki igłami kłują.      
 

Jedzie do nas swoimi saniami 
Razem z małymi zielonymi elfami 
Wiezie dla nas pełen wór 
Radość swą – bo to nie gbur 
Przeciskając się wąskimi kominami. 

 
 
         Pan Jezus w stajence 
Mieszka daleko w zimowej Laponii     Przy Matce Panience 
Przez rok cały elfy swe goni      Śpiewa Betlejem całe 
By na dwudziestego czwartego grudnia     „Słowo stało się Ciałem” 
Prezenty dowieźć z północy do południa    Pomóż nam, Jezu, w udręce. 
Zawiezie je nawet do słoni. 
 

   Raz dwaj Mikołaje 
   Zmienili zwyczaje 
   I zamiast saniami 
   Przybyli... autami   Zima płata figle czasem 
   Na szczęście to tylko są baje...  Gdy nadchodzi borem, lasem  
        Wnet ciepełko wokół robi 
        Śniegiem grudnia nie ozdobi    
        A tu święta już za pasem. 
Raz dwaj Mikołaje 
Zmienili zwyczaje  
I zamiast podarków 
Dla Małgoś i Marków     
Przynieśli im bajki i baje.    A na koniec oczywiście 
Lecz dzieci płakały     Chcę zażądać uroczyście: 
Bo bajki już znały.     Każda buzia uśmiechnięta 
A na to rzekł jeden Mikołaj:    W nadchodzące właśnie święta! 
„Śpiewajcie kolędy! Rodzinę zawołaj!”   Jam Mikołaj, słyszeliście???!!! 
I dzieci w nagrodę dostały, co chciały. 
 

Świąteczne limeryki napisali: Kaja Szumicka, Kamil Grzyb, Mateusz Grzyb, p. prof. Katarzyna Pilc-Vinci  
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Pełnych radości, pokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności i Błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku 2005 

życzy całej Społeczności Szkolnej 
redakcja „Kuriera Zamkowego” 

 
 
 

NA REGIONALNEJ ŚCIEŻCE 
 

Sztuka pieczenia chleba 
 

23 listopada 2004 r. uczniowie klasy II C: Anna Stanisławska, Ewelina Grabek, Joanna Nogala, Arkadiusz 
Gołąb, Damian Dobrowolski, Kamil Cimcioch, Krzysztof Pęczkowski, Paulina Wachowicz, Anna Matusiak, 
pod opieką p. prof. W. Grzesiaka i p. prof. J. Gruszki, uczestniczyli w kolejnych zajęciach w ramach programu 
ścieżki edukacyjnej „Dziedzictwo kulturowe w regionie sieradzkim”. 

Tym razem mieli możliwość obserwować pieczenie chleba. 
Zajęcia odbyły się w Chojnem, w gospodarstwie p. Świniarskiej, znanej twórczym ludowej. 

Współorganizatorem i sponsorem imprezy był Powiatowy Ośrodek Kultury w Sieradzu. 
W piwnicznej izbie, przy chlebowym piecu uczniowie mogli obserwować proces wytwarzania ciasta 

chlebowego z wyłącznie naturalnych składników (mąka żytnia, niewielka ilość mąki pszennej, sól, woda, 
zakwas, jajka).Wybrani uczniowie uczyli się zagniatać ciasto i formować je w odpowiedni sposób. Następnie 
oglądali technikę rozpalania pieca chlebowego i proces wypieku bochenków. Każdy z uczestników zajęć 
(łącznie z opiekunami) uczył się formować i piec „fajercoki” — placki z ciasta chlebowego pieczone na blasze. 

W trakcie zajęć gospodyni posługiwała się gwarą, nazywając wszystkie czynności i rzeczy wykorzystywane 
przy wypieku chleba. Również opowiadała o historii wsi, regionu i zwyczajach tu panujących. 

Jedną z największych atrakcji było spożycie wspólnie upieczonych, ludowych i wyłącznie ekologicznych 
specjałów. 
 

„Bożonarodzeniowe pieczywko” 
 

14 grudnia 2004 r. uczniowie klasy I D ił E, pod opieką p. I. Bednarek, p. W. Grzesiaka i p. J. Gruszki, 
uczestniczyli w zajęciach w ramach programu ścieżki edukacyjnej „Dziedzictwo kulturowe w regionie 
sieradzkim”. 

Współorganizatorem i sponsorem imprezy był Powiatowy Ośrodek Kultury w Sieradzu. Tym razem 
uczniowie mieli okazję piec bożonarodzeniowe ciasteczka, którymi dekoruje się choinkę (dziewczęta) oraz 
wykonywać rzeźby o tematyce ludowej (chłopcy). Dziewczęta uczyły się wyrabiać odpowiednie ciasto, 
formować je w różne kształty, zdobić rodzynkami i, oczywiście, piec te ozdoby choinkowe we właściwej 
temperaturze i we właściwym czasie. Prowadząca warsztaty, p. Bednarek, umilała uczennicom pracę śpiewając 
ludowe piosenki i pastorałki oraz opowiadała o zwyczajach świątecznych w regionie sieradzkim. 

W tym samym czasie chłopcy obejrzeli wystawę ludowych rzeźb o tematyce świątecznej, usłyszeli wykład 
p. Kaczmarka o technice wykonywania drewnianych figurek, a następnie zaczęli „przekuwać” teorię 
w praktykę. Uczniowie rzeźbili twarze w... mydle (najlepszy materiał dla początkujących). 

Na koniec warsztatów wszyscy obecni zajadali się ciasteczkami (a miały trafić na choinkę!).  
 
 

 

 
 

Na poniedziałek 20 XII br. o godz. 1220 w sali nr 1 zaplanowano wigilię Samorządu Uczniowskiego, 
 na którą zaproszono dyrekcję, nauczycieli uczących religii, opiekunów samorządu 

oraz przedstawicieli wszystkich klas. 
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 WIERSZE SPOD CHOINKI  
 

 
 

 
 

 
Film pt. Czekolada to adaptacja powieści Joanne 

Harris o tym samym tytule; był  pięciokrotnie 
nominowany do Oscara. 

Akcja filmu rozgrywa się na przełomie lat 50. 
i 60. XX wieku. Vianne Rocher (Juliette Binoche) 
przeprowadza się wraz z córeczką Anout (Victorie 
Thivisol) do prowincjonalnego miasteczka we 
Francji, w którym otwiera sklep z czekoladą. 
Początkowo nie jest lubiana przez mieszkańców. Nie 
podoba im się to, że nowo przybyła ma liberalne 
poglądy oraz nie chodzi do kościoła. Z czasem 
pozycja pani Rocher zmienia się. Jako osoba 
serdeczna i mająca interesującą osobowość powoli 
zyskuje przyjaciół. Stara się również pomagać 
sąsiadom. Wspiera np. Josephine (Lena Olin), która 
ma brutalnego męża oraz próbuje sprawić, by 
Amande (Judi Dench) mogła spotykać się ze swoim 
wnukiem. 

 

 
 
 
Po kilku tygodniach od przyjazdu do miasteczka 

przybyli łodziami Cyganie, wraz z ich szefem Roux 
(Johnny Depp). Mieszkańcy nie tolerują ich 
obecności w miasteczku twierdząc, że oni tylko 
kradną czy roznoszą różne choroby. By wymusić 
opuszczenie miasteczka, zamierzają spalić ich 
łodzie. Tylko Vianne nie odwraca się od nowo 
przybyłych: pomaga im, a także organizuje 
przyjęcie. Nastawienie mieszkańców do Cyganów 
zmienia się wraz z nadejściem Świąt Wielkanocnych 
– w całym miasteczku panuje radość i przyjaźń. 

Film porusza bardzo ważne kwestie dotyczące 
różnic w religii, światopoglądzie czy pochodzeniu. 
Pokazuje, że nie można odtrącać innych tylko 
dlatego, że nie są tacy sami jak my, czasem okazuje 
się, że bywają lepsi od nas, gdyż potrafią okazać 
serce wtedy, gdy nas na to nie stać. 

 

Monika Wojtysiak

KURIER SPORTOWY 
 

W rejonowych sztafetowych biegach przełajowych, które odbyły się w Konopnicy we wtorek 19 X br. 
drużyna żeńska zajęła 5 miejsce, a męska – 3 miejsce. 

We wtorek 16 XI br. w powiatowych zawodach sztafet pływackich 10 x 50 m, które zostały 
przeprowadzone na basenie przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu, nasze dziewczęta zajęły II miejsce. 

W piątek 19 XI br. w towarzyskim międzyszkolnym turnieju piłki siatkowej nasza żeńska drużyna zajęła 
II miejsce. 
 

 Czas świąt Bożego Narodzenia wśród ludzi 
Dużo radości zamiast smutków zbudzi. 
W ten czas każdy wierzy w siebie, 
A w Wigilię czuje się jak w niebie. 
Wtedy spełnią się wszystkie marzenia, 
Po których zostaną w przyszłości wspomnienia. 
Będziemy śpiewać w zimowe południe, 
Jak w święta grudniowe jest cudnie. 
I, mimo że czas tak szybko płynie, 
Radość tych wspomnień nigdy nie minie. 
Pamiętajcie jednak, 
Że święta 
Czuł będzie 
Nawet ten, 

Dekoracja w każdym sklepie, 
Święty Mikołaj na niebie. 
Co to znaczy?  
Kto to wytłumaczy? 
Nagle piękny śpiew Anioła 
Rozbrzmiewa dookoła. 
Prezenty, kolorowe upominki, 
Zapach przystrojonej, leśnej choinki. 
Niedługo, nim się obejrzycie, 
Zmianę wokół zauważycie. 
I... zdradzę Wam jedno zdanie: 
Święta Bożego Narodzenia 
Idą do nas 
Jak na zawołanie! 
 Kto wśród ludzi 

Jeszcze się nie obudził... Ola Nastarowicz

NA NICH TEŻ TAM NIE CZEKALI 
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Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI TWÓRCZOŚCI IGNACEGO KRASICKIEGO 
(I etap – listopad 2004 r.) 

 
KLASA 2A 2B 2C 2E 2F 
Liczba 

uczestników 27 26 25 27 30 

Zdobyte 
punkty 138 104 158 152,5 173,5 

Średnia 
arytmetyczna 5,11 4 6,32 5,65 5,78 

Najlepsi 
uczniowie 

(8 p.) 

M. Wojtysiak 
B. Kiecol 
J. Kasprzak 
J. Płuciennik 

P. Baśnik 
M. Piekarek 

A. Matusiak 
K. Cimcioch 
K. Mizerska 
M. Rybak 
S. Sztyba 

S. Majchrzak K. Kwiatkowska
A. Chlebicz 
J. Garncarek 
P. Pawlak 
E. Stempień 
P. Śruba 

 
Osoby podkreślone reprezentowały klasę w drugim etapie konkursu, który odbył się 17 XII 

o godz. 1410 w bibliotece szkolnej. 
Zwyciężył Piotr Baśnik (2B), a kolejne miejsca zajęły: Karolina Kwiatkowska (2F) i Sylwia 

Majchrzak (2E). 
 

Konkurs przygotował i przeprowadził p. prof. G. Brodacki. 
 
Od piątku 19 XI  w gablotach na I piętrze możemy zapoznać się z wystawą pt. Regionalia w zbiorach 

biblioteki szkolnej, przygotowaną również przez p. prof. G. Brodackiego. 
 

EWAKUACJA 
 

– Bardzo przepraszam państwa profesorów. 
Za chwilę zostanie przeprowadzona próbna 
ewakuacja szkoły. Uczniowie opuszczają 
szkołę kolejno, od drugiego piętra 
zaczynając – powiedziała przez radiowęzeł pani 
dyrektor. 

I wszystko byłoby dobrze gdyby moja klasa nie 
siedziała w tym momencie w klasie 02. Czuliśmy się 
bardzo pokrzywdzeni i padały różne komentarze, np.   
– „a gdyby paliło się od dołu to musielibyśmy 

siedzieć w tym ogniu i dymie, aż byśmy się 
spalili i nikt by nas nie uratował”, 

– „skakalibyśmy przez okno”, 
– „ta, a figę, nasze okna mają kraty”.  

Nagle wychowawca stwierdził, że pani dyrektor 
podczas wymieniania osób z sal kolejno 
opuszczających szkołę, zapomniała o uczniach z 115 
i 116. Klasę ogarnął śmiech. Przewodniczący 

pobiegł ucieszony do tych, o których zapomniano, 
że mogą wychodzić. Wychowawca stwierdził: 
– „oni to dopiero by się usmażyli”. 

Kiedy wreszcie wyszliśmy jako ostatni 
ze szkoły, zobaczyliśmy mnóstwo uczniów na 
ul. Rybnej. Nikogo nie było na ul. Zamkowej. 
Czemu? Bo tamtędy w razie pożaru miała 
przyjechać straż pożarna. Ktoś z tłumu stwierdził: 
–„tak dla hecy to mogłoby się teraz zacząć 
palić”. 

Po sprawdzeniu przez nauczycieli obecności 
wróciliśmy do swoich klas, gdzie wysłuchaliśmy 
przemówienia pana prof. Jacka Gruszki. Niektórzy 
żałowali, że ta zabawa w ewakuację trwała tak 
krótko, bo nie ominęły ich sprawdziany. Prosimy 
częściej panią dyrektor o przeprowadzanie takich 
ewakuacji. Oczywiście - ćwiczeń. Nie życzymy ani 
pani dyrektor, ani sobie ewakuacji „na serio”. 

Kaja Szumicka

Świąteczny, czwarty numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2004/2005 przygotowała redakcja w składzie: 
Karolina Korpa (I F), Kaja Szumicka (I F), Kamil Grzyb (I F), Mateusz Grzyb (I F), Dominika Przybyłek (I C) i Monika 
Wojtysiak (II A) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego, przy współudziale p. prof. Katarzyny Pilc–Vinci. 
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