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 Wigilia w tradycji polskiej jest 

najbardziej uroczystym i najbardziej 

wzruszającym wieczorem roku.  Obrzędy 

i zwyczaje wigilijne mają  starą tradycję. 

Wigilie w ogóle znane były już w Starym 

Testamencie. Obchodzono je przed każ-

dą uroczystością, a nawet przed każdym 

szabatem. Było to przygotowanie do od-

poczynku świątecznego. Izraelici zwali je 

"wieczorem". 

 Słowo "wigilia" pochodzi z języka 

łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był 

dawniej zwyczaj w Kościele, że poprzed-

niego dnia przed większymi uroczysto-

ściami obowiązywał post i wierni przez 

cala noc oczekiwali na te uroczystość, 

modląc się wspólnie. 

M. Czapla 

 
 W wielu polskich domach pod-

czas świąt Bożego Narodzenia bardzo 

ważną rolę odgrywają tradycje wigilijne. 

Niektóre z nich są dobrze znane, inne 

mniej. Do najbardziej znanych należy 

między innymi ubieranie choinki. Jest 

ozdabiana bombkami, kolorowymi łań-

cuchami i słodyczami. Na czubku choin-

ki zawsze powinna znajdować się gwiaz-

da, która symbolizuje gwiazdę betlejem-

ską. Po pojawieniu się pierwszej gwiazd-

ki na niebie ludzie zasiadają do wigilij-

nej kolacji. Również znanym zwycza-

jem jest wkładanie sianka pod obrus 

oraz dzielenie się opłatkiem i złożenie 

życzeń. W niektórych domach zostawia 

się wolne miejsce przy stole, które prze-

znaczone jest dla niespodziewanego go-

ścia. Symbolizuje również pamięć o bli-

skich, którzy nie mogli przyjść na kola-

cję lub umarli. Podczas Wigilii śpiewa 

się kolędy z bliskimi. Według tradycji  

na każdym stole wigilijnym powinno 

znajdować się dwanaście potraw. Są to: 

barszcz z uszkami, pierogi z kapustą  

i grzybami, karp smażony lub w galare-

cie, kapusta z grochem, fasola z suszony-

mi śliwkami, paszteciki z grzybami, ka-

sza z suszonymi grzybami, kotleciki  

z ryżu z sosem grzybowym, makiełki, 

kutia, zupa migdałowa, kulebiak z kapu-

stą i grzybami. Dopełnieniem wigilijnej 

kolacji jest kompot z suszonych owo-

ców.  

  Po Wigilii następuje czas najbardziej 

lubiany przez dzieci, czas rozpakowywa-

nia prezentów. Wieczorem, o północy, 

wszyscy udają się do kościoła na paster-

kę. 

 

                       Monika Jakubczyk 
 
http://czasdzieci.pl/czytanki/id,152ce9-

tradycje_obrzedy_swiateczne.html http://

www.expressilustrowany.pl/artykul  

 

http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3673334,potrawy-wigilijne-12-dan-na-wigilie-lista-przepisy,id,t.html
http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3673334,potrawy-wigilijne-12-dan-na-wigilie-lista-przepisy,id,t.html
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Rys. Aga Bafia 

Bożonarodzeniowe życzenia 

Grudniowe daty 

Grudzień  
GRUDZIEŃ, dwuna-

sty miesiąc w roku, 

według używanego 

w Polsce kalendarza 

gregoriańskiego, ma 

31 dni. Nazwa mie-

siąca pochodzi od 

słowa gruda . Inna 

dawniej używana na-

zwa to prosień lub  

prosiniec.   

 Łacińska na-

zwa December                   
(‘dziesiąty miesiąc’) 

została zapożyczona    

przez większość ję-

zyków europejskich. 

 W grudniu na-

stępuje na półkuli 

północnej przesilenie 

zimowe, a na połu-

dniowejprzesilenie 

letnie. Meteorolo-

gicznie jest to w 

Polsce miesiąc zi-

mowy.  

Dominik Michniak 

24.12. Wigilia 
 
25-26.12. Święta Bo-
żego Narodzenia 
31.12. Sylwester 
 
Dominik Michniak 

6.12. Mikołajki 
17.12. Dzień bez 
przekleństw 
22.12. Początek 
astronomicznej zi-
my- najkrótszy 
dzień roku. 

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech ten czas spędzony w gronie najbliż-

szych 

napełni Wasze serca spokojem i radością. 

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 

towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, 

a szczere i najpiękniejsze 

Bożonarodzeniowe życzenia 

spełniają się w każdym momencie.  

Redakcja TO i OWO 

T O  I  O W O  

Rys. Julia Łyszkowicz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesiąc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoriański
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoriański
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikit:gruda&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=December_(miesiąc)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_letnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_letnie


Jak się nie przeziębić zimą? 
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Zima. Brr. 

Tak, zima kojarzy się 

chyba wszystkim  

z mrozem, s niegiem i katarkiem.  

Kto nie był choc  raz przezię-

biony w zimie, prawdopodobnie 

nie jest człowiekiem. Tak, do 

Ciebie mo wię - lepiej się zbadaj! 

Ale tak powaz nie, jest napraw-

dę duz o sposobo w, by zapobiec 

chorobie, kiedy wszyscy dookoła 

kaszlą i kichają sobie nawzajem 

w twarz. Chcesz wiedziec , jakie? 

Czytaj dalej. 

Dzien  zaczynaj od s niadania. 

Im chłodniej na dworze, tym 

bardziej powinno byc  wartos cio-

we, moz e to byc  np. talerz po-

z ywnej zupy jarzynowej.  

- Jedz dużo warzyw zawiera-

jących substancje bakterio- i 

wirusobójcze (czosnek, cebula, 

kapusta, pomidory, dynia).  

- Wprowadź do diety kiszon-

ki, kto re zawierają poz yteczne 

bakterie kwasu mlekowego 

wzmacniające odpornos c .  

- W ciągu dnia popijaj herbat-

ki ziołowe z dzikiej róży, gło-

gu, kto re są bogate w witaminę 

C będącą silnym antyutlenia-

czem. A to oznacza, z e w organi-

zmie jest mniej wolnych rodni-

ko w, kto re niekorzystnie działa-

ją na zdrowie.  

- Ubieraj się "na cebulkę", w 

ten sposo b chronisz się przed 

przegrzaniem i wychłodzeniem.  

- Bierz naprzemienne chłodno-ciepłe prysznice, za-

czynając od stóp.  

- Raz na tydzień przez 10 minut mocz stopy w ciepłej 

wodzie z dodatkiem soli morskiej.  

- Nie zapominaj o nakryciu głowy! (przez głowę traci-

my ok. 40 proc. ciepła).  

- Każdego dnia spaceruj co najmniej 30 minut szyb-

kim krokiem bez względu na pogodę.  

- Rano poświęć 5-10 min na gimnastykę, najlepiej 

przy otwartym oknie.  

- W miarę możliwości często spaceruj boso (ale wy-

łącznie po niero wnym podłoz u - trawie, kamykach czy 

chociaz by chropowatej wykładzinie w mieszkaniu). 

 

Kasia Kukułka 

źródło: se.pl 

 

Dla Natalii ! :) (z II c- 
oczywiście) 
Dla Oluśki z III a. 
Dla Jadzi z II b. 
Dla świętego Mikołaja!!! 
Dla Jaśka z I c. 
Dla Magdy z I a. 
Dla … Dziadoniuszka. 
Dla Janka Stanka! 

Dla Małej Mi :) 
Dla Ani i Monik- weso-
łych mikołajek :) 
Dla Tysi. Wszystkiego 
najlepszego 
z okazji urodzin! 
Dla Anity! 
Dla Natki Chichotki z II 
c :) 

Dla Syby!!! 
Dla Czongera :) 
Dla Śmietanki. 
Dla najlepszego 
przyjaciela na świe-
cie Gajosa!!! 
 
D. M. 

Zimą popularne są 

sporty narciarskie. 

Osobiście polecam biegi 

narciarskie, jest to zajęcie, 

które możemy uprawiać ra-

zem z przyjaciółmi, pozwala 

nam na chwile wytchnienia 

na świeżym powietrzu. Zjaz-

dy narciarskie jest to sport, 

który pozwala na dreszczyk 

emocji. Poza tym przyjemna 

jest jazda na łyżwach. Szcze-

gólnie teraz, kiedy obok na-

szej szkoły znajduje się 

wspaniałe lodowisko.   

Anna Ochmańska 3c 

Jest wiele ciekawych spor-

tów, które możemy upra-

wiać zimą. Większości z nich 

należy poświęcić trochę cza-

su, aby nauczyć się przy-

najmniej podstaw. Jednak  

w czasie tych mroźnych mie-

sięcy mamy dość wolnych 

chwil.  

Jak aktywnie spędzić czas 

zimą? 

Dedykacje  

„Nigdy nie 

rezygnuj z 

osiągnięcia 

celu tylko 

dlatego, że 

osiągnięcie 

go wymaga 

czasu. Czas i 

tak upłynie.”  

Jednym ze sposobów unikania 

przeziębienia zimą jest upra-

wianie sportu.  
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„Wigilijna, cicha 

noc 

ma w sobie 

niezwykłą moc, 

dzisiaj chcą być 

razem wszyscy, 

kolędować do 

kołyski”  

Rys. Julia Łyszkowicz 

Dedykacje cd. 
Od Dawida dla Kasi, 
Zuzi, Julki, Moniki, 
Anki, Karoliny, Ka-
roliny, Dagmary, 
Eweliny, Madzi, We-
roniki, Ewelinki, Pa-
trycji, Gabrysi, Nata-
lii, Adriana, Adama, 
Łukasza, Kuby, Ku-
by, Mateusza, Filipa, 
mnie, Krzyśka. 
Wszystkiego najlep-
szego!!! 

Dla Bałwana :) 
Dla II a!!! 
Dla ukochanej II a. 
Dla Zuzi Papierz. 
Dla Puzona- za to, że 
się nigdy nie roztroił. 
Anonim 
Dla mnie- za to, że 
chciało mi się pi-
sać :) Anonim         
Dla Ani i Agi (:) 
Dla Kamili i Zuzi. 
Dla Natalii i Kamili. 

Od Syby dla klasy III 
c i nauczycieli :) 
Dla dziewczyn z kla-
sy III c. 
Dla Kaśki od Sojki <3 
Dla Zuzi i Natalii! 
Dla Anitki :* lofki. 
Dla Daniela od 3c. 
Dla Syby od Kamili. 
Dla Miecia i Szymo-
na od K. 

Mikołajki to zwyczaj obdaro-

wywania się prezentami, obchodzony 

6 grudnia, zapoczątkowany po śmierci 

Mikołaja z Miry.  

Według legendy, Mikołaj miał 

chciwego sąsiada, który drwił z jego 

pobożności. Bóg postanowił go uka-

rać i sprawił, że mężczyzna stracił 

majątek, przez co nie był w stanie wy-

wianować swoich córek. Usłyszawszy 

to, Mikołaj wrzucił przez otwarte ok-

no sąsiada sakiewki z pieniędzmi, 

dzięki czemu zbankrutowany ojciec 

pospłacał długi i wydał córki za mąż.  

W naszej tradycji pamięć o 

Świętym Mikołaju jest podtrzymywa-

na z ochotą przez kolejne pokolenia. 

Mikołajki są okazją do niespodzianek 

i obdarowania bliskich drobnymi pre-

zentami w tajemnicy. Współcześnie 

Św. Mikołaj przedstawiany jest jako 

wesoły starzec w czerwonym stroju,  

z siwą brodą i worem 

prezentów. W Polsce dzieci piszą listy 

do Mikołaja o tym, co chciałyby do-

stać. Rodzice podkładają prezenty pod 

poduszkę, w butach lub w dużej skar-

pecie. W wielu szkołach wśród 

uczniów istnieje zwyczaj wymienia-

nia się drobnymi prezentami 

z wcześniejszym losowaniem 

„swojego mikołajka” czy „swojej mi-

kołajki”.  

Św. Mikołaj znany jest jako 

Santa Claus w USA i Wielkiej Bryta-

nii, w Niemczech nazywany jest We-

ihnachtsmann, we Włoszech Babbo 

Natale, a w Rosji prezenty przynosi 

Dziadek Mróz. 

Asia Skupień 3c 

Źródła: pl.wikipedia.org/

ww.polemi.co.uk/ 

Rys. Aga Bafia 

T O  I  O W O  



Polecamy film: ALE SZOPKA! 
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   Film "Ale szopka!" jest 

niezwykłą brytyjską kome-

dią. Jej głównym bohate-

rem jest Paul Maddens, 

nauczyciel szkoły podsta-

wowej. Na prośbę pani dy-

rektor Paul musi przygoto-

wać jasełka na tegoroczne 

Boże Narodzenie. Ponadto 

ma do pomocy zwariowane-

go asystenta. Nauczyciel 

próbuje "ujarzmić" dzieci  

i nauczyć ich swoich ról, 

ale to nie jest proste. Co 

więcej, Paul nie lubi świąt, 

gdyż pięć lat temu w Boże 

Narodzenie rozstał się ze 

swoją dziewczyną, która 

wyjechała do pracy w Hol-

lywood. Nauczyciel bardzo 

tęskni za Jennifer i nadal 

ją kocha. Kiedy dowiaduje 

się, że jego była dziewczy-

na ma przyjechać, by obej-

rzeć szkolne jasełka, bar-

dzo się stara, aby wyszły 

jak najlepiej. 

  Czy jasełka się udadzą i 

zachwycą Jennifer? Jak 

potoczą się losy głównego 

bohatera, czy nareszcie 

pokocha święta? 

Jeśli chcesz znać 

odpowiedzi na te 

pytania i mile spę-

dzić czas w towa-

rzystwie bliskich, 

koniecznie obejrzyj 

tą piękną komedię z 

 odrobiną romanty-

zmu i dużą dawką 

humoru. 

     

Monika i Ania Ja-

kubczyk 
 

 Albański - Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri! 

Angielski- Merry Christmas & Happy New 

Year 

Białoruski - Winshuyu sa Svyatkami i z No-

vym godam! 

Bretoński - Nedeleg laouen na bloav ezh 

mat (Bretania w północno-zachodniej 

Francji) 

Bułgarski - Chestita Koleda i Shtastliva 

Nova Godina 

Chorwacki - Sretan Božić i sretno Novo 

leto 

Czeski - Prejeme Vam Vesele Vanoce a 

Stastny novy rok          

Duński - Glædelig Jul og godt nytår 

Estoński - Rõõmsaid Jõulupühi ja Head uut 

aastat 

Fiński - Hyvää Joulua - 0nnellista uutta 

vuotta 

Francuski - Joyeux Noël et Bonne Année! 

 

Znowu dedykacje 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku w różnych 

językach 

Dla Baśki od K. 
Dla Eryka od Paki- za to, że pisze 
bardzo oryginalne dedykacje :) 
Dla Daniela, Krystiana, Grześka, 
Radka, Marcina, Dominika, Arka, 
Bartka- za to, że są!!! 
Dla Kasi i Blondi :D 
Dla Izy i Ani :) 
Dla Julci Bieber i Justynki :* 
Dla Lodzi od najlepszej przyjaciół-

ki!!! 
Dla najlepszych przyjaciółek z klasy. 
Dla Julii Gal, Blondi, Justyny. 
Dla kogoś, kto wie, o kim mowa. 
Dla „Orki z Majorki” :) 
Dla Dżulki :P 
Dla największego mleczarza w klasie 
II c Kamila Gajewskiego 
Dla HBR'A P: 
Dla przyjaciela Łukasza Łukasika :P 

Dla Patryka Śmietany i Magdy Ci-
szek. 
Dla Patrycji Świderskiej 
Dla Pana Adama Chlebka 
Dla Kamila Krajewskiego. 
Dla klasy III b od Jonasza Porywcze-
go, Anny Marii i Czesława Pobożne-
go- uczcie i zachowujcie się tak dalej. 
 
Zebrał: Dominik Michniak 
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Dyskoteka Andrzejkowa 

Wesołych Świąt cd. 

Galicyjski - Bon Nadal e 

Bo Ani Novo (Galicja w 

Hiszpanii) 

Grecki - Kala Chris-

tougenna Ki'eftihismenos 

O Kenourios Chronos 

Gruziński - Gilotsavt 

Krist'es Shobas & Gilosavt 

akhal ts'els 

Hiszpański - Feliz Navi-

dad y Próspero Año Nuevo 

Irlandzki - Nollaig Shona 

Dhuit 

Islandzki - Gleði-

leg Jól og Farsaelt 

Komandi ár! 

Litewski - Linksmu 

Kaledu ir laimingu 

Nauju metu 

Luksemburski - 

Schéi Krëschtdeeg 

an e Schéint Néi 

Joer 

Łacina - Pax 

hominibus bonae 

voluntatis 

Włoski - Buon Na-

tale e Felice Anno 

Nuovo 

Turecki - Noeliniz 

Ve Yeni Yiliniz Kutlu 

Olsun 

Przygotowała:  

Karolina Kula 

Źródło: http://

www.twojaeuropa.pl/1210/

wesolych-swiat-w-roznych-

jezykach-europejskich 

Rys. J. Łyszkowicz 

T O  I  O W O  

   Dnia 26 listopada w naszej szkole od-

była się dyskoteka z okazji Andrzejek. 

Rozpoczęła się o 18:00 i trwała aż do 

21:00. Na dyskotekę nie przyszło wiele 

osób,  tylko około 60. Wszyscy byli pięk-

nie i elegancko ubrani. W czasie tańca 

uczniowie mogli napić się soku lub wody, 

które stały na stoliku przy wejściu.  

   Pierwszą atrakcja na dyskotece było 

tańce w parach na gazecie. Zadaniem 

tańczących było jak najdłuższe utrzyma-

nie się na najmniejszym skrawku gazety. 

Zwycięzcy otrzy-

mali pyszną czeko-

ladę. Wszyscy do-

brze się bawili. 

Następną konku-

rencją był taniec  

w parach z baloni-

kiem. Ale to nie 

było takie proste! 

Uczniowie musieli 

podskakiwać  

i przemieszczać się, ale także uważać, 

aby nie spadł im balonik. Co więcej pary 

musiały być mieszane (chłopiec-

dziewczyna). W czasie zabawy gimnazja-

liści wybrali króla i królową dyskoteki. 

Zostali nimi Kamila Bafia i Mateusz Tyl-

ka. 

   W czasie szybkich, wesołych piosenek 

wszyscy tańczyli w kółkach, a gdy grały 

spokojne, romantyczne melodie, chłopcy 

prosili dziewczęta do tańca. W czasie 

zabaw robiono dużo zdjęć. Po dyskotece 

uczniowie z uśmiechami rozeszli się do 

domów. 

   Uważam, że warto było iść na imprezę, 

gdyż oprócz ruchu i spotkania ze znajo-

mymi, można było wyluzować się i odpo-

cząć od monotonnego szkolnego życia. 

                                                          

           Anna Jakubczyk 

 



Dzień Otwarty w LO nr. 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Nowym Targu  

S T R .  7  2 0 1 5 R .  N U M E R  4  

 

 

   Dnia 26 listopada w naszej szkole od-

była się dyskoteka z okazji Andrzejek. 

Rozpoczęła się o 18:00 i trwała aż do 

21:00. Na dyskotekę nie przyszło wiele 

osób,  tylko około 60. Wszyscy byli pięk-

nie i elegancko ubrani. W czasie tańca 

uczniowie mogli napić się soku lub wody, 

które stały na stoliku przy wejściu.  

   Pierwszą atrakcja na dyskotece było 

tańce w parach na gazecie. Zadaniem 

tańczących było jak najdłuższe utrzyma-

nie się na najmniejszym skrawku gazety. 

Zwycięzcy otrzy-

mali pyszną czeko-

ladę. Wszyscy do-

brze się bawili. 

Następną konku-

rencją był taniec  

w parach z baloni-

kiem. Ale to nie 

było takie proste! 

Uczniowie musieli 

podskakiwać  

i przemieszczać się, ale także uważać, 

aby nie spadł im balonik. Co więcej pary 

musiały być mieszane (chłopiec-

dziewczyna). W czasie zabawy gimnazja-

liści wybrali króla i królową dyskoteki. 

Zostali nimi Kamila Bafia i Mateusz Tyl-

ka. 

   W czasie szybkich, wesołych piosenek 

wszyscy tańczyli w kółkach, a gdy grały 

spokojne, romantyczne melodie, chłopcy 

prosili dziewczęta do tańca. W czasie 

zabaw robiono dużo zdjęć. Po dyskotece 

uczniowie z uśmiechami rozeszli się do 

domów. 

   Uważam, że warto było iść na imprezę, 

gdyż oprócz ruchu i spotkania ze znajo-

mymi, można było wyluzować się i odpo-

cząć od monotonnego szkolnego życia. 

                                                          

           Anna Jakubczyk 

 

 3 grudnia, zaraz po próbnym 

egzaminie gimnazjalnym z części przy-

rodniczej i matematycznej, trzeciokla-

siści wybrali się na Dzieo Otwarty do 

Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. 

Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. 

Uczniowie wraz z 

nauczycielkami p. 

J. Kowalik oraz p. 

M. Czaplą wyje-

chali spod Gimna-

zjum w Czarnym 

Dunajcu około  

godziny 11.30. Po 

dotarciu na miej-

sce zostali gościn-

nie przyjęci. Uczniowie liceum zapro-

wadzili do jednej z sal, gdzie odbył się 

ciekawy wykład „Polska droga do wol-

ności/Freedom made in Poland” . Pre-

zentacja była w   języku angielskim , 

ponieważ szkoła promowała klasę 

dwujęzyczną. Uczniowie mieli szansę 

poznad indonezyjską wolontariuszkę- 

Novitri. Była nią przemiła młoda dziew-

czyna, która przedstawiła w formie 

prezentacji swoją ojczyznę. Ostatnim 

punktem programu był koncert miko-

łajkowy, wykonany przez licealistów, a 

także przez gimnazjalistów z niektó-

rych szkół. Dzieo Otwarty był szansą na 

bliższe poznanie szkoły. Myślę, że 

częśd uczniów z naszego gimnazjum 

będzie od września kontynuowad nau-

kę właśnie tam.                                  

Zuzanna Górska 3c 

Christmas in The U.S.A 

 The Christmas Season starts the day af-

ter Thanksgiving (the last Thursday in Novem-

ber) also know as "Black Friday". "Black Fri-

day" is when stores all around the country have 

a huge sale to 'welcome' the Christmas Season. 

Christmas is a huge holiday in the states be-

cause it's that one time of year that everyone in 

the family is reunited no matter how far they 

live from each other. On Christmas Eve 

(December 24) children leave out cookies and 

milk by the fireplace so that when Santa comes 

at night he'll eat it. In the US Santa comes 

through the chimney. Children sleep on the 

floor in front of  

 

the fireplace in hopes of seeing Santa put their 

presents under the tree. Christmas is celebrat-

ed for two days only (December 24 & 25). 

Americans don’t celebrate boxing day like they 

do in the U.K. (December 26) Children usually 

don’t go to school from December 21 – January 

4 depending on what school district you go to. 

        Gosia Lowisz IIIc 
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Ozdoby świąteczne 
Już pora, aby 

ozdobić nasze 

pokoje, po-

mieszczenia 

świątecznymi 

ozdobami. Jed-

nak bądźmy 

oryginalni i sa-

mi stwórzmy 

swoje dekoracje. 

Potrzebne nam 

będą rzeczy, które 

na pewno znajdu-

ją się w waszych 

domach. Przedsta-

wię Wam kilka 

pomysłów na wła-

snoręcznie zro-

bionych ozdób. 

Bombki 

zdobione płytą 

CD 
Potrzebne rzeczy: 

plastikowe lub 

szklane bombki 

stare płyty CD lub 

DVD, ok. 1.5 pły-

ty na 1 bombkę 

wstążka 

nożyczki 

pistolet z klejem 

na gorąco 

Sposób przygoto-

wania: 

Potnij płyty na 

kawałki o różnej 

wielkości i kształ-

cie. Nanieś na 

bombkę odrobinę 

kleju i przyłóż ka-

wałek mozaiki. 

Dociśnij i poczekaj 

aż wyschnie. To 

samo zrób zresztą 

kawałków. Kula 

jest przezroczysta, 

dlatego, aby unik-

nąć widoku kleju 

włóż do środka 

bombki błyszczącą 

wstążkę o jasnym 

kolorze. Gotowe 

ozdoby możesz po-

wiesić na choince 

lub wykonać z nich 

stroik. 

Szyszka z filcu 

Potrzebne rze-

czy: 

filc 

nożyczki 

styropianowe 

jajko 

szpilki krawiec-

kie 

Sposób przygo-

towania: 

Z brązowego filcu 

wytnij kształt 

kwiatka z płatkami 

podobnymi do łu-

sek szyszki i około 

40 pojedynczych 

łusek. Zacznij 

przypinać łuski od 

dołu jajka do góry. 

Mocuj je szpilkami. 

Możesz użyć rów-

nież pistoletu na go-

rący klej. Filc przy-

pinaj warstwami, 

przesuwając kolej-

ne, aby zajmowały 

miejsce pomiędzy 

dwoma łuskami  

z poprzedniej war-

stwy (jak rybie łu-

ski). Kiedy doj-

dziesz do szczytu, 

weź filc wycięty  

na kształt kwiatka  

i przypnij go na sa-

mej górze, aby za-

kończyć szyszkę. 

Możesz dodatkowo 

wziąć kawałek oz-

dobnej tasiemki  

i przypiąć ją, two-

rząc pętelkę do za-

wieszenia ozdoby. 

Jak widzisz, jest to 

niezwykle prosty 

sposób na nową, 

świąteczną ozdobę. 

 

Gabrysia Szaflar-

ska 

 

Źródło: http://

tipy.interia.pl/

tag70275,dekoracje-

bozonarodzeniowe-

recznie-robione.html  

T Y T U Ł  B I U L E T Y N U  
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"Dzisiaj w Betlejem" 

"Gdy się Chrystus rodzi" 

"Cicha noc" 

"Wśród nocnej ciszy" 

"Jezus malusieńki" 

"Lulajże, Jezuniu" 

"Gdy śliczna Panna" 

"Bóg się rodzi" 

"Pójdźmy wszyscy do stajen-

ki" 

"Przybieżeli do Betlejem" 

TOP 10 KOLĘD ANGIEL-

SKICH: 

"Let it Snow” 

"Silver Bells” 

"The Twelve Days of Christ-

mas” 

"We Wish You a Merry 

Christmas” 

"White Christmas” 

"Jingle Bells” 

"O Holy Night” 

"Rudolf the Red Nose Rein-

deer” 

''Santa Claus Is Coming to 

Town” 

"Silent Night” 
 

Gabrysia Szaflarska 

Ciasteczka cynamonowe 
To świetna propozycja na zimowe, świąteczne 

wieczory. Swoim smakiem rozgrzewają nas i 

wspaniale współgrają z gorącą herbatą lub gorącą 

czekoladą. 

 

Potrzebne składniki: 

225 g masła w temperaturze pokojowej 

300 g cukru ( 1,5 szklanki ) 

1 jajko 

1.5 łyżki melasy lub miodu 

280 g mąki pszennej (2 i 1/4 szklanki) 

1 i 1/8 łyżeczki sody oczyszczonej 

1 łyżka cynamonu mielonego 

 

Sposób przygotowania: 

Nagrzać piekarnik do temperatury 180°C. Utrzeć 

masło z cukrem. Dodać jajko i melasę, dobrze 

wymieszać. Wymieszać mąkę z sodą i cynamo-

nem, dodać do utartej masy, dobrze wymieszać. 

Nakładać łyżeczką kupki ciasta na niewysmaro-

waną tłuszczem blachę do pieczenia ciastek. Piec 

przez 10 do 12 minut. 

Gabrysia Szaflarska 

Źródło: 

http://allrecipes.pl/przepis/5815/korzenne-ciastka-cukrowe.aspx?o_is=Hub_TopRecipe_1, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzisiaj_w_Betlejem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gdy_się_Chrystus_rodzi_(kolęda)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cicha_noc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wśród_nocnej_ciszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_malusieńki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lulajże,_Jezuniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gdy_śliczna_Panna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieśń_o_Narodzeniu_Pańskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pójdźmy_wszyscy_do_stajenki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pójdźmy_wszyscy_do_stajenki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przybieżeli_do_Betlejem
http://allrecipes.pl/przepis/5815/korzenne-ciastka-cukrowe.aspx?o_is=Hub_TopRecipe_1
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