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Uciszcie Wasze myśli.
Jeśli uda Wam się wsłuchać w ciszę swej duszy,

to na pewno usłyszycie pukanie do drzwi.
To Bóg przynosi Wam swego Syna, 

abyście Go przyjęli.
Zapalcie świecę,

usiądźcie przy wigilijnym stole,
podzielcie się opłatkiem

i świętujcie, świętujcie, świętujcie…
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W NORWEGII wszyscy mieszkańcy uważają, że to właśnie to państwo jest krajem Świąt
Bożego Narodzenia. Właściwie klimat panujący w tym kraju skłania nas aby myśleć, że to
właśnie stamtąd przybywa do nas Mikołaj z prezentami. W Norwegii święta zaczynają się już
21 grudnia. Od tej daty nie wykonuje się już żadnych ciężkich prac. Po świątecznej mszy
wszyscy świętują przy wigilijnym stole. Potrawą bez której nie ma świąt jest owsianka. Nie
jest to jednak zwyczajna owsianka a taka w której znajduje się jeden migdał. Szczęśliwiec,
który na niego trafi otrzymuje prezent.

W ANGLII nie obchodzi się jako tako Wigilii. Najważniejszy jest Pierwszy Dzień Świąt, kiedy
to spożywa się indyka przy wspólnym, rodzinnym obiedzie. Poza indykiem znaną potrawą
jest jeszcze pudding z suszonych śliwek, który skrapia się alkoholem i podpala. Ten płonący
deser to jedna z większych atrakcji. Zamiast tradycyjnej choinki często wiesza się girlandy z
jemioły i gałązek drzewek iglastych.

W MEKSYKU Wigilię obchodzi się dość późno, ponieważ do wieczerzy zasiada się dopiero o
północy. Meksykanie dużą uwagę przywiązują do wigilijnych potraw. Nie może tam
zabraknąć indyka, ryb morskich, zupy rybnej z knedlami mięsnymi i innych rarytasów. Dla
dzieci również przewidziana jest atrakcja - po kolacji dzieci rozbijają ogromne naczynie
wypełnione słodyczami, które wcześniej wiesza się u sufitu. 

W WENEZUELI z Kolei Święta trwają bardzo długo, bo aż do 2-iego stycznia. Panuje tam
jednak straszny upał, więc większość mieszkańców decyduje się na wyjazd poza granice
kraju. Ci, którzy zostają choinkę sprowadzają specjalnie z Kanady a indyka ze Stanów.

HISZPANIE obchodzą święta bardzo hucznie. Tradycyjnie już jak przy każdym prawie
święcie - wychodzą na ulice wspólnie świętować. Mają gdzie się bawić, bo miasta są często
bardziej bogato zdobione niż domy. Po kolacji odbywa się festyn kolęd, gdzie mieszkańcy
śpiewają, tańczą i świetnie się przy tym bawią. Tradycyjną potrawą jest oczywiście ryba -
pieczona, morska ryba. Zamiast opłatka w Hiszpanii ludzie łamią tzw. turron. Jest to słodki
przysmak zbliżony smakiem do znanej przez nas chałwy. Najważniejsze jednak jest Święto
Trzech Króli. Na ulicach odbywają się wtedy parady a magowie uczestniczący w tej
uroczystości rozdają słodycze. 

Gwiazdą Świąt w STANACH ZJEDNOCZONYCH jest oczywiście aromatyczny, pieczony
indyk. Podaje się go na kolacji w weekend poprzedzający Wigilię. Wtenczas rodzina spotyka
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W Anglii tradycyjnej Wigilii się nie obchodzi. Kiedy dom jest już odświętnie udekorowany,
Anglicy wieszają przy kominku Christmasstockings, długie, kolorowe skarpety, a na podłodze
stawiają czasami talerzyk z ciasteczkami i szklankę z mlekiem lub winem. Jeśli więc
wybierzemy się tego dnia z wizytą do naszych angielskich znajomych, nie oczekujmy ani
dzielenia się opłatkiem, ani sianka pod obrusem, ani dwunastu postnych potraw, ani
prezentów. W pierwsze święto spożywa się pieczonego indyka.

W Austrii przygotowuje się kaczkę lub karpia, pieczone kasztany, pierniki oraz wino
z korzeniami. W niektórych miastach są wspólnie śpiewane kolędy, znany jest także zwyczaj
podobny do obchodów kolędniczych.

W Belgii nie ma postu, a wigilijną wieczerzę często celebruje się w restauracji. Tradycyjną
potrawą jest indyk z kasztanami i borówkami.

Indianie w Boliwii nazywają Boże Narodzenie “Świętem Dzieciątka Zbawiciela”. Budują
szopki i umieszczają w nich postacie ludzi i zwierząt. W dniu 24 grudnia rodziny wyruszają w
pochodzie w stronę kościoła. Każdy niesie “swoje” Dzieciątko. Po Mszy św. ustawiają się w
długim szeregu i czekają na poświęcenie figurek. Kiedy już to nastąpi, wracają do swych
domów przy dźwiękach muzyki. Dla Indian nie ma święta bez rytmicznych tańców – jest to
także forma ich modlitwy.

W Danii  tradycyjną wigilijną potrawą jest pieczona kaczka. Ciekawym zwyczajem jest
podawanie ryżu z owocami w miseczkach – tylko w jednej z nich jest migdał. Osoba, której
dostanie się owa miseczka, ma prawo do dodatkowego prezentu.

Na Filipinach już od listopada cały kraj przybiera odświętną szatę. Z palmowych liści i
kwiatów robi się kolorowe girlandy, które przymocowuje się do okien i drzwi domów. Potem
przychodzi czas śpiewania kolęd. Przez dziewięć dni przed Bożym Narodzeniem, wczesnym
rankiem, dźwięk trąbki budzi mieszkańców miast i wsi, aby uczestniczyli w uroczystej Mszy
św. Ostatnia Msza odprawiana jest w noc wigilijną, a po niej dzieci urządzają “żywą szopkę”.

We Francji najważniejszym posiłkiem jest świąteczny obiad. Najpopularniejszymi potrawami
są: pasztet z gęsi, wędzony łosoś i faszerowany kasztanami indyk.
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W Holandii nie ma postu ani tradycyjnej Wigilii. Przyozdabia
się jednak choinki, śpiewa kolędy oraz uczestniczy w
pasterce. Typowym bożonarodzeniowym zwyczajem jest
pisanie, wysyłanie oraz wystawianie otrzymanych kartek ze
świątecznymi życzeniami.

W Kamerun Boże Narodzenie jest przede wszystkim
świętem dzieci. Zbierają się one przy ogniskach. Odmawiają
modlitwę liturgiczną i czytają wyjątki z Pisma Świętego, a
potem zaczynają się śpiewy i tańce, które trwają przez całą
noc.

W Kolumbii święta Bożego Narodzenia obchodzone są
bardzo uroczyście, a obchody rozpoczynają się 8 grudnia. W
dzień 17 grudnia rozpoczyna się nowenna, po której dzieci
otrzymują leguminę z bakaliami oraz małe ciasteczka. Nie
ma wieczerzy wigilijnej, opłatka ani zwyczaju obdarowywania
się prezentami. 24 grudnia wierni uczestniczą w uroczystej
wieczornej mszy, po której wspólnie świętują aż do rana.

W Szwecji na wigilijnym stole nie może zabraknąć śledzi,
wędzonego łososia, ługowanego dorsza, ryżowej owsianki,
cynamonowych ciasteczek i pierniczków. Choinka wnoszona
do domu na kilka dni przed Wigilią nie odbiega wyglądem od
tej w Polsce. Szwedzi nie mają zwyczaju chodzenia na
pasterkę, a nieliczni wierni idą do kościołów w świąteczny
poranek.

Na Słowacji obchodzi się tradycyjną wigilię z czosnkowym
opłatkiem. Przygotowuje się zupę z kiszonej kapusty z
grzybami, karpia oraz ciastka z makiem lub twarożkiem –
bobalki.

W Niemczech  nie obowiązuje tu post, a na kolację
przygotowuje się pieczone kiełbaski oraz sałatkę
ziemniaczaną. Tradycyjną potrawą podawaną w pierwszy
dzień świąt jest pieczona gęś.
    
Julia Zaucha i Patrycja Krężel
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Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia wysłał w 1842
r. szesnastoletni londyński artysta, William Maw Egley. „Wynalazcą” kartki świątecznej jako
takiej był jednak Szkot, Thomas Sturrock, który swoje pierwsze dzieło stworzył w 1841 roku.

W 1843 roku pojawiły się w Wielkiej Brytanii kartki zrobione na prywatne zamówienie sir
Henry’ego Cole’a, pierwszego dyrektora Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Rysownikiem
był John Calcott Horsley, a nakład wyniósł 1000 sztuk. W 1875 roku kartki świąteczne
pojawiły się w Ameryce, za sprawą urodzonego we Wrocławiu Louisa Pranga. Zasługą
Pranga było nie tylko wprowadzenie wzorów typowo bożonarodzeniowych, ale także
organizowanie konkursów na najpiękniejsze kartki świąteczne. Natomiast zwyczaj wysyłania
życzeń świątecznych na specjalnych kartonikach stał się popularny na całym świecie w
latach dwudziestych XX wieku. W Polsce kartki świąteczne pojawiły się pod koniec XIX
wieku a najwcześniej na terenie Galicji.  W każdym bądź razie teraz na całym świecie kartki
świąteczne produkowane są w miliardach sztuk i każdego roku wysyłamy sobie miliony
kartek, a najciekawsze jest to, że coraz większą ich część zaczynają stanowić kartki
elektroniczne.

                      Historia kartek świątecznych
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                                Ech choinka, choinka....

Współczesna choinka, przybrana świeczkami i innymi ozdobami pojawiła się najwcześniej
na ziemiach niemieckich. Jej ojczyzną była najprawdopodobniej Alzacja. Tam właśnie
zwyczaj polegający na wnoszeniu do domu wiecznie zielonej gałęzi i wieszaniu jej przy
suficie został zastąpiony w XV lub XVI wieku stojącym drzewkiem wigilijnym. Zwyczaj
przystrajania drzewka wigilijnego rozpowszechnił się zapewne na przełomie XVIII i XIX
wieku. Wieczne zielone drzewko jest symbolem nadziei, długowieczności a także
czarodziejskiej mocy przed złem. Ozdoby choinkowe też mają swoje znaczenie. Gwiazdka -
przypomina gwiazdę Betlejemską i jest symbolem narodzenia i czystości. Lampki albo
świece - przypominają o przyjściu na świat Światłości czyli Jezusa. Są też symbolem
ogniska domowego. Łańcuch symbolizuje węża - kusiciela.
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Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia dla wielu trwają już od początku grudnia – stworzenie kalendarza
adwentowego, pieczenie pierniczków na choinkę, pierwsze refleksje nad wyborem prezentów…
Często wynosimy z domów rodzinnych przekonanie, że przygotowania do Świąt muszą być drobiazgowe i
angażujące – to wyjątkowy czas, zatem i przygotowania powinny być wyjątkowe. Jednak natłok przygotowań
może sprawiać, że gubimy to, co jest najpiękniejsze w Świętach: radość, ciepło i magiczną atmosferę. Najlepsze,
co możemy zrobić dla siebie i innych, to spędzić ten czas w rodzinnej atmosferze, umocnić łączące nas więzi. W
dobrym przeżyciu Bożego Narodzenia pomaga świadome pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów i rytuałów
świątecznych. Najważniejszymi i najbardziej znanymi z nich są:

Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa
Po co dodatkowe miejsce przy świątecznym stole? Symbolizuje ono pamięć o tych, którzy nie mogą spędzić
tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i tak, że przygotowywane jest z myślą o zmarłym członku rodziny.

Pierwsza gwiazdka
Gwiazda Betlejemska doprowadziła trzech króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do Betlejem. Na pamiątkę tego
wydarzenia dzieci z niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - symbolizuje ona początek
celebrowania świąt Bożego Narodzenia.

Choinka
Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Początkowo świąteczne drzewko nazywano
hailekrystem. Zwyczaj jego zdobienia przyszedł do nas z Niemiec, choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na
przełomie XVIII i XIX. Choinkę powinno się ubierać dopiero 24 grudnia. Jej poszczególne elementy także mają
swoją symbolikę: światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to
symbol węża-kusiciela, a jabłka - grzechu.

 Liczba potraw - dlaczego dwanaście?
Liczba dwanaście to tylko jedna z możliwych wersji. Chodzi bowiem o dwunastu apostołów.

Sianko pod obrusem
Wedle jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy położyć garstkę siana. Jest ono
symbolem żłobka, w którym leżało Dzieciątko Jezus.

Barwy Świąt Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się Wam z dwoma kolorami: zielonym i czerwonych. To w tych
barwach najczęściej przygotowywane są ozdoby świąteczne. Zieleń jest symbolem nadziei i wierności, natomiast
czerwień to symbol krwi Chrystusa. 

Dzielenie się opłatkiem
Zwyczaj ten pochodzi z początków XIX wieku. Dawniej oprócz tradycyjnych opłatków, wytwarzanych z
przaśnego ciasta, chleba i wody, były również kolorowe opłatki. Tymi ostatnimi dzielono się ze zwierzętami.
Kultywowanie tego zwyczaju miało je chronić od zapadania na rozmaite choroby. Dzielenie się opłatkiem, o jakim
możemy mówić obecnie, jest symbolem wyrażenia wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win.

Śpiewanie kolęd
Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd. Pierwsza polska kolęda pochodzi z roku
1424 - mowa tutaj o "Zdrów bądź królu anielski". Z XV wieku pochodzi również popularna "Anioł pasterzom
mówił". Zbiory kolęd i pastorałek publikowano w książeczkach, zwanych kantyczkami. Najwięcej
bożonarodzeniowych pieśni powstało na przełomie XVII i XVIII wieku.

Julia Węgrzyn
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· Jeśli chcesz, aby trzymały się ciebie w tym
roku pieniądze, podczas mycia włóż do wody
kilka monet. Dotykaj je nabierając wody i
obmywając twarz, a pieniądze zawsze będą
przy tobie. Miej przy sobie pieniądze także
podczas wieczerzy.
· Łuski z karpia spożytego podczas
wieczerzy wigilijnej, noszone w portmonetce
przez cały rok, przyciągną pieniądze.
· Aby zapobiec pojawieniu się kretów w
twoim ogródku, włóż pod stół wigilijny żelazo.
· Jeśli jesteś panną na wydaniu, podczas
sprzątania wymiataj śmieci w kierunku "od
drzwi", aby nie odganiać kawalerów.
· Jeżeli chcesz się przekonać, czy w nowym
roku zakochasz się, zjedz jabłko i policz
pestki. Jeśli liczba pestek jest parzysta, to
odpowiedź jest pozytywna, a jeśli pestek
będzie więcej niż sześć, to twoje szczęście
będzie podwójne.

· Gospodarze wróżyli z pogody - jasny dzień
obiecywał, że kury będą się dobrze niosły, a
pochmurny gwarantował obfitość mleka.
· Z pogody wróżyły też panny - pochmurne
niebo wróży zamążpójście pannom starym i
bogatym, jasne - młodym i biednym.
· Przywłaszczenie sobie jakiegoś drobiazgu
przynosi szczęście przez cały rok. Nie należy
natomiast niczego swojego pożyczać, bo
wróży to straty.
· Marzysz o zamążpójściu. Nabierz na łyżkę
kutię i rzuć ją do góry. Jeśli ziarna przylgną
do sufitu - to szybko wyjdziesz za mąż.
· Aby dowiedzieć się z której strony przyjdzie
mąż, po wieczerzy dziewczęta wychodziły
przed dom i wołały głośno. Z której strony
odpowiadało echo z tej przyjdzie mąż.

Julia Węgrzyn
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· W dniu Wigilii nie należy się sprzeczać, kłócić ani płakać, bo niezgoda i smutek będą
często gościły w naszym domu, aż do następnej Wigilii.
· "Jaki dzień Wigilii, taki cały rok" - warto o tym pamiętać i przeżyć ten dzień tak, jak
chcielibyśmy go spędzić.
· Jeśli w tym dniu zachorujesz lub się skaleczysz, przez cały rok będziesz słabego zdrowia.
Ale jak tylko kichniesz, będziesz przez cały rok zdrowa (być może z powiedzenia, gdy ktoś
kichnie "na zdrowie"?).
· Jeżeli Wigilię pierwszy przyjdzie lub zatelefonuje mężczyzna to szczęście dla tego domu, a
jeśli kobieta, to choroba lub inne niepomyślne zdarzenie.
· Z wigilijną nocą związane są szczególnie liczne wierzenia i przesądy. Tej nocy zwierzęta
przemawiają ludzkim głosem, ale kto je usłyszy nie dożyje ranka. Biada człowiekowi, co
wiedziony próżną ciekawością usiłowałby zerwać zasłonę z tajemnic tej niezwykłej nocy. W
tradycji ludowej zachowało się mnóstwo opowieści o gospodarzach, którzy od własnych
wołów usłyszeli wyrok śmierci, podsłuchując ich tajemną rozmowę.
· W czasie wieczerzy wigilijnej można ujrzeć osobę zmarłą w roku bieżącym, należy tylko po
zjedzeniu wszystkich wigilijnych potraw, wyjrzeć przez dziurkę od klucza w drzwiach, a
wówczas ujrzy się ją siedzącą na pustym miejscu przy stole.
· Pilnuj, aby na stole była nieparzysta liczba potraw. To zapewni ci urodzaj w całym
nadchodzącym roku.
· Niektóre przesądy w tym dniu napawają lękiem, ale oczywiście należy je traktować z
przymrużeniem oka. W Wigilię powinno być wszystko jedzenie na stole, tak aby podczas
wieczerzy nikt nie potrzebował od stołu odchodzić przed ukończeniem tejże. Trzymano się
tego, gdyż kto we Wigilie od stołu odejdzie przed zakończeniem wieczerzy, ten umrze i
drugiej wieczerzy wigilijnej nie doczeka. Z tych zaleceń wyłączone są panie domu lub osoby
podające potrawy wigilijne na stół.
· Rano należy potrzeć sobie zęby czosnkiem, gdyż to sprawi, że przez cały rok nie będą
bolały.
· Zjedzenie podczas Wigilii jabłka zapobiegnie bólowi gardła, a orzecha - bólowi zęba.
· Pod stół wigilijny należy położyć żelazną siekierę lub sierp i oprzeć o nie nogi, aby nogi
twarde jak żelazo mieli i nie kaleczyli ich sobie na cierniach.
· Kobiety w ciąży nie powinny w tym dniu ani szyć, ani prać, gdyż ich dziecko może urodzić
się wówczas chore.
· Przed zmrokiem należy przynieść do domu węgiel lub drewno na opał, gdyż - jak wierzono
- kto coś wniesie po wieczerzy do domu, temu wszystko myszy zjedzą.
· Nie pożyczaj, gdyż kto w wigilię coś z domu swojego wydaje, ten niczego się nie dorobi.
Oczywiście nie trzeba brać tego do siebie ani się tym przejmować, gdyż są to tylko przesądy.

Julia Węgrzyn
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Nowy rok- dla nas czas rozważań co udało nam się osiągnąć przez te 365, świętowanie z
rodziną, znajomymi. Współcześnie wieczór ten świętuje się na balach, imprezach lub
domowych przyjęciach, wśród toastów, balonów i fajerwerk. Rzucania postanowień,
wyrzeczeń, picie szampana w sylwestra i odliczanie do północy to tylko niektóre z naszych
tradycji. Teraz jest to oczywiste dla nas wszystkich, ale czy zastanawialiście się może jak
przebiegało to u naszych przodków? Jak odliczali czas, Jakie towarzyszyły temu obrzędy?
Wieczór przed nowym rokiem nazywany sylwestrem obchodzono już ponad tysiąc lat temu!
Nie świadomi wtedy jeszcze mieszkańcy zapoczątkowali to wydarzenie. Jednak powodem
obchodzenia go wtedy nie było wyczekiwanie nadchodzącego roku. W ówczesnym czasie
znana była legenda, oparta na proroctwie Sybilli. Głosiła ona, że w 1000 roku nastąpi koniec
świata. Wystraszeni mieszkańcy czekali na swój koniec. Gdy ostatniego dnia 999 roku
wybiła północ, a smok się nie pojawił, rozradowani mieszkańcy wybiegli na ulice, pijąc wino,
śmiejąc się i składając sobie życzenia. Papież Sylwester II udzielił rozradowanemu tłumowi
błogosławieństwa na nowy rok i rozpoczynające się tysiąclecie. Właśnie w taki sposób
zaczęliśmy obchodzić Święto Nowego Roku.
Jednak w dawnej Polsce sylwester nie wyglądał tak jak dziś...Był obchodzony bardzo
skromnie. Jednak niektóre regiony miały swoje bardzo ciekawe zwyczję. Sylwester bowiem
był okazją do powtórzenia atrakcji z wielu różnych innych świat jak Wigilia czy Andrzejki.
Wróżono wtedy na temat małżeństwa, urodzaju, pogody. Młode panny pytały duchy o
przyszłość, chłopcy zaś robili sąsiadom psikusy. Obsypywano się również grochem lub
zbożem, co miało przynieść urodzaj. Na podwórku palono snopek słomy, symbolizujący
odejście starego roku wraz z problemami i niepowodzeniami. Wieczorem mieszkańcy
niektórych miejscowości chodzili od domu do domu, grając i śpiewając kolędy. Z tej okazji
gospodynie przygotowywały ciastka - "nowolatki" lub "szczodraki"Wieczorną porą odwiedzali
oni kościoły, gdzie odprawiano nieszpory. Wiele uwagi przywiązywano do czynności
wykonywanych w Nowy Rok. Rano obmywano się w zimnej wodzie, a na dnie misy
kładziono srebrny pieniądz. Miało to zapewnić bogactwo, urodę i zdrowie w nowym roku.
Panny wsłuchiwały się tego dnia w szczekanie psa - z tej strony, z której pies zaszczekał
miał przyjść przyszły mąż. Młodym dziewczynom zalecano również zerkanie w lustro "w
stroju Ewy" - miało ono przepowiadać przyszłość.
Sami widzicie, że Nowy Rok, teraz zupełnie się różni. Choć w niektórych domach nadal
praktykuję się dawne zwyczajem. Jednak czytając ten artykuł pewnie pomyśleliście o
świętach Bożego Narodzenia. Bo właśnie tak wtedy wyglądał Nowy Rok.

Agata Ciurej
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Dnia 3 listopada klasy drugie gimnazjum
udały się na wycieczkę do Wadowic i do
Oświęcimia. Najpierw uczniowie przybyli do
rodzinnego miasta, Karola Wojtyły gdzie
zwiedzili jego dom, w którym aktualnie
znajduje się muzeum oraz kościół w którym
przyjął chrzest i pierwszą komunię świętą.
Następnie udali się do kawiarni gdzie nasz
papież jadał kremówki, i sami mieli okazję
ich spróbować. 
Z Wadowic gimnazjaliści przejechali do
Oświęcimia, gdzie za czasów II wojny
światowej funkcjonował obóz pracy i
zagłady. Na początku uczniowie zwiedzili
pierwszą część, czyli obóz pracy.
Gimnazjaliści mogli zobaczyć jak wyglądało
życie w więzieniu, ścianę śmierci, jedyne
zachowane krematorium, komorę gazową
czy obozowy ,,szpital''. Ogromne wrażenie
na wszystkich wywarła wielka księga imion
ludzi, którzy w tym obozie polegli lub zdołali
przeżyć. W drugiej części obozu zagłady
uczniowie zobaczyli wagon, w którym
przewożono więźniów i pozostałości po
krematoriach. Na koniec w ciszy i skupieniu
przystanęli przy pomniku ku pamięci
wszystkich więźniów.

Gabriela Kamionka 
Weronika Plebanek

Sprawozdanie z wycieczki
do Wadowic i Oświęcimia
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