
Cicha noc, święta noc … już niedługo Święta Bożego Narodzenia.  

Przygotowaliśmy dla was specjalne świąteczne wydanie naszej gazet-

ki uczniowskiej. Jak już wysprzątacie wszystkie kąty, udekorujecie 

choinkę, pierniczki będą się piekły, mamy nadzieję, że znajdziecie 

chwilę na lekturę. Z numeru specjalnego dowiecie się jak Australij-

czycy obchodzą Boże Narodzenie. Skąd się wzięła jedna z najpięk-

niejszych kolęd? Dlaczego kiedyś nie ubieraliśmy choinek? Zainspiru-

jemy was do zrobienia prezentów świątecznych, które nie zrujnują 

waszego budżetu. Aby uczynić ten wyjątkowy czas jeszcze bardziej 

magicznym przeczytajcie o zasadach dobrego zachowania przy wigi-

lijnym stole i nie tylko.  Serdecznie zapraszamy do lektury.  

Wszystko o Świętach  
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W tym numerze:  
 Wszystko o Świętach 

 Cicha Noc 

 Pomysł na prezent  

 Choinka w naszym domu   

 Świąteczny savoir vivre.  

 Dookoła Świata: 

    Święta na plaży   

 Rozstrzygnięcie konkursu 

 Humor 

 Coś na ząb  

 

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia  

życzymy wszystkim uczniom, nauczy-

cielom i pracownikom naszego gim-

nazjum zdrowia, spokoju i radości.  

     Redakcja  
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Cicha Noc - niezwykła historia 

Najlepsze prezenty - to te od serca   

Święta to czas dawania i otrzymywania. Sklepy bez opamiętania kuszą promocjami i „okazjami”. Specjaliści od marketingu dbają o to, 

byśmy kupowali jak najwięcej. Niby wiemy, że to wszystko obliczone jest na skłonienie nas do wydawania pieniędzy, ale i tak trudno się 

oprzeć pokusie, kiedy z głośników dobiega „Jingle Bells” , pachną pierniczki, a na każdym kroku widać Mikołaja.  Co więc zrobić, żeby 

święta były takie jakie sobie wymarzyliśmy, ale nie doprowadzić się do bankructwa? Prezenty ręcznie robione to świetny pomysł,! Zazwy-

czaj nie wymagają dużych nakładów finansowych, tylko kreatywności i odrobiny pracy. W dawaniu przecież o to chodzi, żeby poprzez 

prezent  wyrazić uczucia.  Poniżej znajdziecie inspirujące pomysły na świąteczne upominki.   

Ze zwykłej talii kart wykonasz cie-
kawą mini-książeczkę, którą zatytu-
łujesz “52 rzeczy, które w Tobie 
kocham” lub podobnie. Karty należy 
przedziurkować i spiąć razem a na 
środku każdej z nich nakleić kar-
teczkę z jedną cechą ukochanej 
osoby, którą sobie cenimy.   

Coś dla fanów słodyczy – wystarczy, 
że kilka opakowań czekoladowych 
dropsów zapakujesz w oryginalny 
sposób, aby ten tani prezent całko-
wicie odmienił swoje oblicze i pozy-
tywnie zaskoczył osobę, którą obda-
rowujemy.  

Z masy solnej można wykonać mnó-
stwo fantastycznych rzeczy np. 
aniołki lub inne ozdoby świąteczne.  

Ręcznie robione pralinki 
zachwycą wszystkich 
obdarowanych.   

Choinki, które można 
zjeść.  Mniam !! Przepis 
na pierniczki na ostat-
niej stronie.  

Bransoleta z gumek. 
Super prezent dla przy-
jaciółek.   

Najpopularniejsza kolęda świata rzeczywiście zrodziła się pew-

nej grudniowej, cichej nocy. Swoje powstanie zawdzięcza prze-

dziwnemu splotowi okoliczności.  Wysoko w Alpach austriackich 

leży wioska Obendorf. W wigilijny wieczór 1818 roku ksiądz 

wikary Józef Mohr przygotowywał kazanie, jakie miał wygłosić w 

czasie Pasterki. Mimo ostrej zimy i wysokiego śniegu przyszła 

jakaś kobieta z wiadomością, że żona węglarza urodziła dziecko. 

Młoda mama nie czuje się dobrze i prosi księdza, bo chciałaby 

ochrzcić maleństwo. Zebrał się więc ksiądz Mohr, opatulił, za-

brał wiatyk i poszedł. Ujrzał scenę jakby żywcem wziętą z ewan-

gelii. Na prostym, byle jak zbitym posłaniu leżała uśmiechnięta 

matka tuląca do siebie śpiące maleństwo. Warunki niemal jak w 

Betlejem, a miłość w oczach matki równie gorąca jak miłość Ma-

ryi. Ksiądz ochrzcił niemowlę, pobłogosławił domowników i wrócił 

do siebie. Scena z domu węglarza tak mu jednak utkwiła w pa-

mięci, że zaraz po Pasterce spisał swoje wrażenia. "Cicha noc, 

święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłóbka Matka Świę-

ta czuwa, sama, uśmiechnięta nad Dzieciątka snem." Dalej dzia-

łały już tylko moc i piękno tego wiersza. Nazajutrz zobaczył 

tekst Franz Gruber, tamtejszy organista. Urzeczony ułożył do 

niego melodię i tego samego dnia zaśpiewał w kościele. Pieśń 

zapewne pozostałaby w Obendorfie, gdyby nie mała kościelna 

mysz, która zabrała się do konsumowania miechów napędzają-

cych organy i do samego instrumentu. 

 Do naprawy poproszono znanego w całej okolicy specjalistę, 

Karola Maurachera, który po naprawie poprosił Grubera o 

ich wypróbowanie. Ten zagrał m.in. "Cichą noc". Zachwycony 

utworem organmistrz zabrał do Tyrolu nuty i słowa kolędy. 

Tam zaczął uczyć dzieci i dorosłych nowej pieśni, która bar-

dzo szybko stała się niezwykle lubiana i śpiewana nic tylko w 

czasie świąt. Rodzina Strasserów, mieszkająca nieopodal, 

miała szczególnie uzdolnione muzycznie potomstwo: Karoli-

nę, Amalię, Józefa i Andrzeja. Jak co roku dzieci wędrowa-

ły na targ do Lipska, sprzedawać rękawiczki szyte przez 

rodziców. By dodać sobie odwagi, nuciły różne melodie, w 

tym i „Cichą noc”. No i stało się tak, że usłyszał je pewien 

starszy pan i zaprosił na koncert do domu cechowego lip-

skich sukienników. Na koncercie, na którym obecna była 

para królewska, onieśmielone dzieci wykonały oczywiście 

kolędę. Sala podobno zamarła w zachwycie. Dzieci musiały 

śpiewać kilkakrotnie. Zostały zaproszone na zamek królew-

ski w Plisenburgu, gdzie również śpiewały swoją kolędę. Było 

to w 1832 roku. Od tej pory "Cicha noc" ruszyła w świat i, 

jak to się mówi, reszta jest historią.   

List pod choinkę? Jak najbar-
dziej. Napiszcie w nim, za co 
kochacie rodziców , przyjaciół. 
Za co jesteście im wdzięczni i 
za co im  dziękujecie.  



 

Wigilia jest jednym z najważniejszych i najbardziej rodzinnych świąt. Kojarzy się z zapa-

chem ciasta, ubieraniem choinki. Mamy krzątają się w kuchni, a dzieci z niecierpliwością 

wypatrują pierwszej gwiazdki i prezentów.  Jest w tym święcie coś niesamowitego, pewna 

magia, która tworzy niepowtarzalny klimat.  Choć wielu z nas nie lubi zimy i śniegu, to w 

okresie świątecznym marzymy o białych świętach.  W tym magicznym czasie lubimy biel na 

ulicach, śnieżki i bałwanki w ogródkach.  Zastanawialiście się kiedyś, jak Boże Narodzenie 

wygląda w innych krajach? Australijczycy obchodzą to święto trochę inaczej niż my.  

Święta Bożego Narodzenia wypadają w Australii w środku lata i są obchodzone  niezwykle 

oryginalnie, bo na plaży. 25 grudnia australijskie rodziny zbierają się nad brzegiem oceanu 

przy wspólnym grillu. Wszyscy wymieniają się prezentami, śmieją się i żartują. Australij-

skie rodziny  zażywają także kąpieli, grają w plażowe gry oraz w krykieta. Można nawet 

spotkać św. Mikołaja na desce surfingowej, a zamiast zamków na piasku dzieci budują pia-

skowe bałwanki. Dodatkową, związaną ze świętami atrakcją dla małych Australijczyków, 

jest fakt, iż zaczynają się  wtedy letnie wakacje.                                                                                

                                             Natalia Dolniak III e                                   

grudzień 2014  

DOOKOŁA ŚWIATA  

Skąd się wzięła choinka?  

Savoir vivre, czyli ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwe-

nans towarzyski, znajomość obowiązujących norm i zwycza-

jów, a także form towarzyskich i reguł grzeczności obowią-

zujących w danej grupie. Niektórzy twierdzą, że savoir 

vivre to już relikt przeszłości, nieprzystający do naszego 

świata. Czy w dzisiejszych czasach powinniśmy przejmować 

się zasadami savoir vivre? Niektórym etykieta kojarzy się 

ze skostniałym systemem zasad rodem z dawnych czasów. 

Ale sztuka eleganckiego zachowania, tak dziś, jak i kiedyś, 

nie polegała na rygorystycznym trzymaniu się jakiegoś kata-

logu reguł. Nie jest sztuką znać zasady. Ważniejsze jest, by 

wiedzieć, kiedy można je łamać. Bo etykieta to przede 

wszystkim zdrowy rozsądek i empatia, zwracanie uwagi na 

innego człowieka. W jej stosowaniu trzeba być elastycznym 

i umieć dostosowywać się do sytuacji. Przed nami święta, 

wigilia i spotkania w gronie rodzinnym.  

Świąteczny savoir vivre  

Str. 3 

Oto kilka świątecznych zasad savoir vivre. Podczas kolacji 

wigilijnej obowiązuje strój wieczorowy. Sygnał pozwalający 

zasiąść do stoły czy rozpocząć jedzenie, daje gospodyni. 

Przez cały czas trwania kolacji powinniśmy ją dyskretnie 

obserwować. Gospodarze nie powinni nakłaniać swoich gości 

do jedzenia. Tym ostatnim nie wypada natomiast odmawiać 

jedzenia czegoś co już pojawiło się na ich talerzu. Jeśli 

otrzymaliśmy prezent, który nie trafił w nasz gust, nie 

powinniśmy okazywać swojego niezadowolenia. Grzecznie 

podziękujmy.  Przy stole wigilijnym nie należy odbierać 

telefonów. Najlepiej telefon zostawić w innym pokoju. Te-

lewizor też powinien być wyłączony nie powinniśmy również 

poruszać drażliwych tematów. Święta są wyjątkowym cza-

sem, który większość z nas zamierza spędzać w rodzinnym 

gronie. Powinniśmy dochować wszelkich starań, by w na-

szym domu panowała ciepła atmosfera.  

 

Choinka - śliczne, pachnące i kolorowe drzewko świąteczne. Ubierając choinkę, nie zastanawiamy 

się, skąd ten zwyczaj pojawiła się w Polsce. Tradycja ubierania zielonego drzewka narodziła się w 

Alzacji. Przystrajano go ozdobami z papieru i jabłkami,  by nawiązać do rajskiego drzewa. W prote-

stanckich Niemczech ubieranie choinki rozpowszechnił Marcin Luter.  Następnie zwyczaj ten prze-

jął Kościół katolicki i rozpowszechnił go w środkowej i północnej Europie. Niemniej jednak zwyczaj 

zdobienia drzewka w Polsce  jest dużo starszy niż mogłoby nam się wydawać. W prawdzie początko-

wo nie była to choinka jaką znamy dzisiaj, ale jemioła albo snop zboża.  Choinka do Polski trafiła na 

przełomie XVIII i XIX wieku i została wcielona do naszej tradycji przez Niemców w czasie zabo-

rów. Początkowo była spotykana w miastach dopiero później trafiła do wsi. Dawniej zdobiono choinki 

ciastkami, orzechami, rajskimi jabłuszkami, ozdobami wykonanymi z papieru piórkami i świeczkami. 

Dzisiaj zdobimy drzewko szklanymi lub plastikowymi bombkami i elektrycznymi światełkami. Kiedyś 

choinka była symbolem  życia i odradzania się, zieleń drzewa dodawała otuchy, kiedy za oknem sza-

ro, ciemno i mróz.  Obecnie choinka pełni funkcję ozdobą, która upiększa nam domy w okresie świąt. 

Jednak ile przyjemności dostarcza nam strojenie pospolitego świerka i przemienianie go w piękną 

choinkę, wiemy tylko my sami.                                                                  Dorota Chalicka III e 
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 500 g mąki 

 50 g margaryny  

 200 g miodu 

 200 g cukru 

 2 jajka 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 przyprawa do pierników 

 1 polewa z białej czekolady 

 

COŚ NA ZĄB !!! 

Kółko Redakcyjne !!! 

„Czyn
y, nie

 słow
a nie

ch św
iadcz

ą 

o dok
onani

ach” 
Jan H

eweliusz
  

 Masz pomysł na artykuł  

 Chcesz się podzielić swoją pasją  

 Lubisz tworzyć i pisać  

Przyjdź na spotkanie Kółka Redakcyjnego.  

Spotykamy się w każdą środę o 10;35 (duża przerwa) w sali 

53a 

RAZEM MOŻEMY STWORZYĆ COŚ FAJNEGO  

ZAPRASZAMY 

 

HUMOR !!! 

DOBRA MYŚL ...  

Trudno zdziwić się zimą, 

gdy wszystko przykrywa  

jednostajna biel, 

jak cuda życia 

pokrywa zwyczajność. 

Ale od zdziwienia zaczyna się 

zachwyt, wiara, miłość ... 

Zdziwieniem żywi się nadzieja, 

której tak nam potrzeba nie tylko zimą. 

Tadeusz Ruciński 

echoszkoly@interia.pl 

Świąteczne pierniczki  

Zwycięzcą konkursu została  

Marianna Pawelczik z klasy III e  

Pierwsza odpowiedziała poprawianie na pytanie;  

„Ile duchów odwiedziło Scroog’a?”  

Gratulujemy!!!  

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. 

Na patelni rozpuść miód, dodaj przyprawę do 

pierników, Kasię i cukier. Wszystko wymieszaj i 

chwilę podgrzewaj. Masę przełóż do miski, wbij 

jajka, wsyp przesianą mąkę zmieszaną z prosz-

kiem do pieczenia. Wszystkie składniki dokładnie 

wymieszaj. Ciasto przełóż na posypany mąką stół i 

zagnieć gładkie, elastyczne ciasto. Uformuj z nie-

go kulę, zawiń w folię aluminiową i odstaw do lo-

dówki na kilka dni. Rozwałkuj ciasto na placek 

grubości 5 mm i wycinaj foremkami pierniczki. 

Piecz w temp. 180 st. C około 10 min. Polewę cze-

koladową rozpuść w kąpieli wodnej. Ostudzone 

pierniczki dekoruj polewą czekoladową.  


