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Witamy w zimowym nastroju.  

To już drugi numer gazetki w roku szkolnym 2012/2013. 

Na pewno każdy z Was nie może się doczekać Świąt, a w szczególności 

prezentów. 

Postaramy się przybliżyć Wam ten temat, a na początek - krótki wierszyk o 

bałwanku, aby zachęcić Was do przeczytania gazetki  

 

Stoi bałwan w kapeluszu, 

nic nie słyszy, nie ma uszu. 

Ślepki z węgla, patrzą krzywo 

Krzyś ulepił takie dziwo. 

Miłego czytania i Wesołych Świąt 
życzy Redakcja  
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Mali kucharze 
 

Wielu z nas lubi spędzać czas w kuchni i co roku piecze z mamą, bądź też babcią ciasteczka. 

Drobne ciasteczka – cudeńka - pieczone w okresie Świąt Bożego Narodzenia są znakiem 

rozpoznawczym kuchni Śląska Cieszyńskiego. Mamy tutaj krótki przepis na upieczenie 

rodzinnych, świątecznych ciastek. Życzymy miłej zabawy.   

• 1/4 szklanki miodu  
• 5 łyżek miękkiego masła  
• 1/2 szklanki brązowego cukru (lepiej zastąpić cukrem pudrem)  
• 1 jajko  
• 2 i 1/4 szklanki mąki  
• 1 łyżeczka sody  
• 3 łyżeczki przyprawy do piernika (dałam więcej)  
• opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli lubicie, gdy pierniczki mają ciemniejszy kolor)  

Wszystkie składniki wymieszać i zagnieść ciasto. Rozwałkować, delikatnie podsypując mąką 

(podsypałam sporo, by się ciasto nie kleiło), na grubość około 3 mm, wycinać pierniczki. Piec 

ok.15 minut przy 170 stopniach. 

 

 

Uwaga : Pamiętajcie, żeby uprzedzić swoich rodziców, że będziecie piec ciasteczka! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dawna moc prezentów 
i ich znaczenie 

 
Na stronie www.radom.gazeta.pl znaleźliśmy ciekawy artykuł o prezentach, przeczytajcie o 
tradycji dawania prezentów, ich mocy i znaczeniu. 
 
„Podobno przy pomocy prezentów łatwo jest zdobyć serce dziecka. Czy to dlatego zwyczaj 
świątecznego obdarowywania dzieci był w kulturze ludowej tak ważny? O dawnej mocy 
prezentów i ich współczesnym znaczeniu opowiada Marcin Stańczuk, etnolog z Muzeum Wsi 
Radomskiej. 
 

Katarzyna M. Wiśniewska: Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W sklepach szał 

zakupów i głowienie się nad prezentami. Jak to było z nimi dawniej? 

Marcin Stańczuk: Zwyczaj obdarowywania prezentami pojawił się w Europie na przełomie 

XVIII i XIX wieku. Praktykowano go tylko w rodzinach najbogatszych, szlacheckich i 

mieszczańskich. Na wsi jeszcze w okresie międzywojennym prezenty w dzisiejszym 

rozumieniu tego słowa były rzadkością. Dopiero po II wojnie światowej ten przyjemny 

zwyczaj się upowszechnił i zaczął dotyczyć wszystkich domowników, bo dawniej prezenty 

dostawały tylko dzieci. 

Dlaczego tylko dzieci? 

- Dzieci obdarowywano w święta, czyli czas, kiedy ułatwiony jest kontakt z zaświatami i 

przodkami. Dzieci reprezentowały w ludowej mitologii porządek zaświatowy, gdyż niedługo 

wcześniej stamtąd przybyły. Z tego powodu wiedziały i widziały więcej niż dorośli. Dlatego 

warto było je obdarowywać, by pozytywnie wpływać na rodzinę i gospodarstwo. W mitologii 

chłopów dzieci posiadały podobny status symboliczny co starcy. Osoby leciwe mogły 

niebawem odejść w zaświaty i dlatego wierzono, że potrafią wieszczyć, łatwo wiedzieć duchy 

i słyszeć głosy z zaświatów. Było to też powiązane z wiarą w reinkarnację obecną 

gdzieniegdzie w kulturze ludowej jeszcze w XX wieku. Według niej zmarli dziadowie wcielali 

się w poczęte dzieci, co wzmacniało kult przodków i rodu, a przez to specyficzne traktowanie 

dzieci. To magiczne pokrewieństwo dzieci i dziadków ma swoje odzwierciedlenie także w 

języku, stąd właśnie podobieństwo wyrazów "dziadki" i "dziatki". 

Dziś najmłodsi potrafią się obrazić za nietrafiony prezent, w listach do Świętego Mikołaja 

przedstawiają bardzo wygórowane życzenia. Co dawniej cieszyło dzieciaki? 

- Były to drobne upominki chowane tak, by dzieci musiały je odnajdywać, np. pod obrusem, 

gdzieś za sprzętami domowymi, finalnie przyjęło się, że układano podarki pod choinką. Co to 

było dokładnie? Zabawki, często wykonane z ulotnych surowców, jak wełna, słoma, szmatki. 

Zazwyczaj robili je dziadkowie za pomocą prostych narzędzi, nierzadko tylko kozika. 

Kupowano także zabawki, kukiełki na odpustach, jarmarkach, te też były robione ręcznie, ale  

http://www.radom.gazeta.pl/
http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html


 
 

 

na jedną modłę, taśmowo. Poza tym na prezenty przeznaczano słodycze, ciastka, pierniki, 

orzechy. 

A czym obdarowywali się dorośli? 

 - Istniał zwyczajowy podział na podarki męskie i żeńskie. Już małe dziewczynki dostawały 

akcesoria stroju i części ubrań, chustki, korale, wstążki, natomiast chłopcy scyzoryki, szabelki, 

itp. Dorośli otrzymywali... życzenia, dar słowa. Życzyli sobie przede wszystkim zdrowia, to był 

nawet trochę obsesyjny temat. Ponadto pomyślności w gospodarstwie, udanego przychówku 

zwierząt hodowlanych, żeby córy dobrze wydały się za mąż, a kawalerowie znaleźli 

odpowiednie kandydatki na żony. Dar słowny był może nawet ważniejszy niż materialny, bo 

wierzono w magiczną, sprawczą moc słowa. To, co się śpiewało w kolędach, było w trybie 

oznajmującym lub nawet przeszłym, np. że gospodarz ma byczki dorodne, gospodyni kury się 

rodzą niosące dużo jaj. W tekstach tych życzeniowych kolęd wszelka pomyślność się już 

dokonała. To miało pozytywnie zakląć rzeczywistość. 

Forma wymiany była charakterystyczna już w społeczeństwach prymitywnych. Bronisław 

Malinowski opisał rytuał , który w prostych słowach polegał na tym: daję, abyś dawał. To 

ważny czynnik budujący i podtrzymujący więzi społeczne. Czy dziś obdarowujemy na 

podobnych zasadach? 

- Mam wrażenie, że wszystko się trywializuje, ma status zabawy, tradycji spłyconej. Kiedyś 

obyczaje i tradycję traktowano bardzo poważnie, to była walka o przetrwanie w jak 

najlepszej formie. Dziś też są środowiska czy ludzie, którzy bardzo poważnie do tego 

podchodzą. Podejrzewam, że to ludzie oczytani, którzy próbują wskrzesić dobre tradycje, by 

nastrój świąt był podniosły i pozbawiony gestów czy póz, które oderwane od historycznego 

czy religijnego kontekstu pozostają puste i bezrefleksyjne.” 

 

 

  

 
 
 
 
 

http://ugotuj.to/ugotuj/szukaj/pierniki


 
 

OPOWIADANIE 
Wszędzie walały się zielono-brązowe, na wpół suche igiełki. Zawartość połowy 

moich szaf, szafek, szafuniek i wszystkiego, co dało się rozkopać, leżała na podłodze, stole, 
biurku i ogólnie wszędzie. Mimo, że do świąt jeszcze trochę zostało, Michaeliev* uparł się 
żeby przystrajanie domu rozpocząć właśnie dziś, bo może nam braknąć czasu. Dlatego, iż 
uzmysłowiłam sobie, że każdy mój argument choć trochę opóźniający przygotowania do 
świąt zostanie niemal naukowo przez Michaelieva odbity, pozwoliłam Aniołowi na 
rozgrzebywanie moich rzeczy w poszukiwaniu ozdób świątecznych. 

Na dodatek, kiedy tylko rano się obudziłam, w moim pokoju na podłodze siedział 
Michaeliev, trzymając jedną ręką sporą jodłę, a drugą przeczesując białe włosy. 

– Mich! – jęknęłam. – Co to ma być? 

– Choinka – odpowiedział niewinnym tonem – No i nie mów do mnie Mich. To brzmi 
jak niemiecki. 

– Jesteś podły – stwierdziłam.  

Rozłożył lśniące, czarne skrzydła. 

– Skąd ci to przyszło do głowy? Ja jestem wcieleniem dobra, a wcielenie dobra nie 
może być podłe. 

Pokręciłam zrezygnowana głową. Po zjedzeniu prowizorycznego śniadania 
zaczęliśmy szukać różnych świecidełek, bombek, łańcuszków, stroików, świeczek, Mikołajów 
oraz – dla czystej ironii – figurek tych wszystkich dzieci ze skrzydłami, które ludzie zwykli 
nazywać „aniołami”, co nie miało zupełnie nic wspólnego z tym, jak się rzeczywiście sprawa 
przedstawiała. Oboje tolerowaliśmy ten pogląd, zaśmiewając się czasem wieczorami do 
rozpuku z ludzkiej głupoty. 

W którejś z szuflad Michaeliev znalazł pudełko z czerwonymi bombkami. Jedna z 
nich była pęknięta. Dziura w jej górnej części była niemal idealnie okrągła. Kiedy Michaeliev 
ją zobaczył, ujrzałam w jego oczach błysk głupoty. Czasem nie potrafiłam uwierzyć w to, że 
on ma siedemnaście lat. Z tajemniczym uśmiechem wcisnął sobie bombkę na nos. 
Zmarszczyłam brwi. Nogą odgarnęłam igiełki z podłogi i bez wyrazu twarzy położyłam się na 
ziemi. 

– Wiesz, co ja robię, Michaeliev? – zapytałam podchwytliwie. 

– Cóż? – zapytał z realną ciekawością. 

– Zniżam się do twojego poziomu – odpowiedziałam ze złośliwym uśmieszkiem. 

– A podobno to ja jestem podły... – powiedział. – Sama nie wiesz, co mówisz, Kaja. 



 
 

Ja nie wiedziałam, co mówię? Dobra, jeżeli chce wojny, to będzie ją miał, 
pomyślałam, podnosząc się z podłogi. Wyciągnęłam z siatki złoty łańcuch. Podeszłam po 
cichu od tyłu do Michaelieva, który zajęty błaznowaniem z bombką nawet mnie nie 
zauważył. Wyszeptałam cicho „to twój koniec, zła istoto” i zaatakowałam go łańcuchem. 
Zatkałam mu usta dłonią i nawet nie mógł krzyknąć, kiedy zaczęłam owijać mu wszystko, co 
się dało, a zwłaszcza skrzydła. Kiedy skończyłam wyglądał jak porośnięty złotym futrem, Złoty 
Anioł. Wpatrywał się we mnie wypełnionymi złością i żądzą zemsty, błyszczącymi, 
niebieskimi oczami. Odplątał skrzydła i zaczął obwiązywać łańcuchem ściany. Jak mu się to 
udało – nie mam pojęcia. No bo jak na gładkiej ścianie przymocować bez żadnych gwoździ, 
szpilek ani niczego taki gruby, włochaty łańcuch? Może kiedyś, jak Mich zrobi ze mnie Anioła, 
spłynie na mnie jakaś tajemna wiedza i też będę potrafiła to zrobić. 

Jakimś cudem do wieczora udało nam się przystroić cały dom. Jako iż kilka dni 
wcześniej zaczął padać śnieg (napadało go dość sporo), a zostało nam jeszcze trochę czasu 
do chwili, kiedy będzie ciemno jak w... Piwnicy, stwierdziliśmy, że ulepimy bałwana. 
Ulepiliśmy coś na kształt prowizorycznych nóg, tułowia, rąk... Ale ciągle czegoś nam 
brakowało. Dlatego z największą ostrożnością dorobiliśmy dwie pary misternych skrzydeł. 
Michaeliev patrząc na dzieło z przekrzywioną głową, stwierdził, że jednak Czarne skrzydła są 
dużo ładniejsze. Spojrzałam na niego krytycznie i pobiegłam do domu, bo po takim dniu 
byłam padnięta jak po trzech mszach w kościele pod rząd. 

*Dla jasności: Akcja rozgrywa się w jedynym na świecie domu, w którym ludzie i Anioły żyją 
razem jak równy z równym. Główna bohaterka – Kaja, główny bohater – Michaeliev (czyt. 
Majkelif) 

          Wiktoria Przybyła 2a 

 

 

 

 

 

Źródło zdjęć: Internet 



 
 

 

Kilka ciekawostek 
o Bożym Narodzeniu 

w innych krajach 
 

Anglia - Wigilii praktycznie nie ma. W 1. dzień Świąt spożywa się pieczonego indyka z 

nadzieniem z szałwii i cebuli, pieczonymi ziemniakami, brukselką, w sosie borówkowym. 

Belgia - Nie pości się. Kolacje wigilijną często zamienia się na śniadanie świąteczne w ... 

restauracji. Danie tradycyjne to indyk z puree kasztanowym i borówkami, kaszanka 

bożonarodzeniowa z rodzynkami. 

Filipiny – Przez cały Adwent przystraja się domy i ulice. Odprawia się nowennę, a w ostatni 

jej dzień przedstawia się żywą szopkę. 

Francja - Najważniejszy jest obiad świąteczny. Spożywa się pasztet z gęsiej lub kaczej 

wątróbki, ostrygi, wędzonego łososia, ślimaki, indyka lub koguta faszerowanego kasztanami 

albo truflami. 

Kamerun - Jest to okres prac rolnych (wakacje), przy których pomagają dzieci, jednak w 

wigilię mają wolne, palą ogniska, czytają Pismo, odmawiają modlitwy i śpiewają. 

Litwa - Podobnie jak w Polsce zachowuje się post, łamie się opłatkiem. 

Niemcy - Kiełbaski, sałatka kartoflana. W 1. dzień Świąt - pieczona gęś. 

USA - Postu nie ma, Pasterki nie ma, dzielenia się opłatkiem nie ma. Jest tylko pieczony indyk 

na świąteczny obiad,a wcześniej szał zakupów prezentów, bogato okraszony postaciami 

"Świętego Klausa". 

 

 

Każdy z nas chce jak najlepiej spędzić Boże 

Narodzenie, z rodziną , bądź też ze znajomymi. 

Dlatego należy pamiętać, że w tym dniu nie 

powinniśmy się kłócić. Unikajmy niepotrzebnych starć 

z innymi.  


