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Boże Narodzenie 
 

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. 

Łk. 2, 6-7 

Boże Narodzenie to święto dziecka. Niech 
Malutki Jezus błogosławi Wam, Waszym rodzinom, 
niech wleje w Wasze serca wiarę w cuda, miłość, 
której źródło jest w lichej stajence i nadzieję, że 
wszystko najlepsze jest przed Wami. Niech te 
święta obfitują w radość, dobroć    i niezapomnianą 
rodzinną atmosferę. Cudownych świąt!!! 

 
 
 

W numerze między innymi: 
 
- Boże Narodzenie w poezji- s. 2 
- Świąteczne tradycje-s. 4 
- Z wizytą w Laponii –s. 5 
- Życzenia świąteczne-s.6 
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Drodzy Czytelnicy 

Witam Was, drodzy czytelnicy, na stronach naszego świątecznego wydania gazety 
szkolnej „Siedlisko”! Mam nadzieję, że spodobał się Wam ostatni numer gazetki. 
Ten jest nieco skromniejszy, gdyż czas gonił ☺. Mamy do zaprezentowania kilka 
nowinek, m. in. „KĄCIK UŚMIECHU!”. Znalazły się też specjalne świąteczne 
życzenia. O co chodzi? � parę stron dalej ☺. Życzę miłego czytania, no 
i tradycyjnie... 

WESOŁYCH ŚWIĄT 
I 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!! 

Życzy: 
Damian Szajnowski z redaktorami „Siedliska”  

 
Choinka 
Patrzę na to 
I 
Co widzę? 
Widzę Świat nieskończony ku niebu – jak 
pień 
Widzę domy życiem tętniące – jak gałęzie 
Widzę ludzi zabieganych – jak igły 
Widzę Święta pachnące – Drzewo Życia 

Dawid Szajnowski kl.  6a 
 
W Betlejem 
Niebo  
Do samiutkiej   
schyliło się  
ziemi  
z gór i z dolin  
biegną zadziwieni 
patrzą a tu Źródło 
na radość pastwisk 
na rzeczny śpiew 
kwili Źródło 
i dziecko rzek 

s. Bożena Flak 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biała ziemia prosi Ciebie Jezu, 
abyś ludziom serce dzieci dał, 
biała ziemia prosi Cię maleńki, 
abyś sercem świata ostał sam. 
 
Maleńki, kochany, najmniejszy, 
z Betlejem, z ołtarzy, z opłatka,  
maleńki, a przecież największy, 
odwieczny, najbardziej współczesny. 
 
Rozchmurz myśli wszystkich ludzi, Panie, 
i kryształów lodu daj nam blask, 
przyjmij nasze słabe ludzkie serca, 
a nam swoje Boskie Serce daj. 

  
Magda
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W Polsce najważniejszym dniem w czasie Świąt Bożego Narodzenia jest Wigilia. 
Brytyjczycy jedzą pudding, a Duńczycy sami wykonują świąteczne ozdoby. We Francji 
prezenty przynosi Père Noel. Poznajcie zwyczaje tradycje obchodzenia świąt 
w Europie! 

W Wielkiej Brytanii tradycyjnie przy kominku wiesza się skarpety na prezenty. Święty 
Mikołaj wrzuca je przez komin. Z okazji świąt specjalnie dekoruje się domy. Obowiązkowo 
wiesza się przy suficie jemiołę. W czasie świąt Anglicy zajadają się indykiem z owocowym 
nadzieniem oraz puddingiem. Ukrywa się w nim monetę, która ma przynieść szczęście temu, 
kto ją znajdzie. W Wielkiej Brytanii tradycyjnie łamie się świątecznymi ciasteczkami. 

W Francji 1 grudnia dzieci dostają kalendarze adwentowe. Zgodnie z tradycją cała 
rodzina ubiera choinkę i ozdabia dom. Na wigilijnym stole obowiązkowo musi stać czerwona 
gwiazda betlejemska. Rośliny te są także popularnym prezentem. 25 grudnia odbywa się 
specjalna kolacja w rodzinnym gronie. Prezenty Święty Mikołaj, zwany przez Francuzów 
Père Noel, przynosi w nocy z 24 na 25 grudnia.  

Czesi 4 grudnia rzucają na wodę gałązki wiśni. Jeżeli zakwitną w Boże Narodzenie 
oznacza to szczęście oraz zawarcie małżeństwa w niedalekim czasie. Świąteczne ozdoby 
układa się w małych koszyczkach. 

Według tradycji Mikołaj przyjeżdża do Holandii na trzy tygodnie przed swoimi 
urodzinami. Przemierza cały kraj i 5 grudnia rozdaje dzieciom prezenty. Kiedy Mikołaj 
wyjeżdża, ubierane są choinki. W domach stawia się kwitnące rośliny przystrojone świecami 
i świątecznymi ozdobami. W noc wigilijną ludzie wraz z rodzinami udają się do kościoła. 
25 grudnia spędza się w rodzinnym gronie przy kolacji oraz rozdawane są prezenty.  

Pierwsze prezenty Belgowie otrzymują już 6 grudnia. Tradycyjnie w święta odbywa się 
mnóstwo przedstawień i targów. W Belgii Boże Narodzenie spędza się w rodzinnym gronie. 
Choinki ubiera się bardzo strojnie i zapala świece.   

W Austrii od początku adwentu w każdą niedzielę zapala się świeczkę na okrągłym 
wieńcu ozdobionym czerwonymi wstążkami. Świąteczną kolację je się 24 grudnia. Tego 
samego dnia wręczane są prezenty. Rodzinne spotkanie kończy się zazwyczaj mszą 
w kościele, która odbywa się o północy.  

W Danii ozdoby bożonarodzeniowe wykonuje się własnoręcznie, także wieńce 
adwentowe. W każdą niedzielę adwentu zapala się świecę. Dzieci zapalają świecę, która 
odmierza czas do Bożego Narodzenia. Wigilię Duńczycy spędzają z rodzinami. Specjałem 
kolacji jest deser, w którym ukryty jest migdał. Kto go znajdzie otrzymuje prezent zwany 
migdałowym. Zanim rozpakuje się prezenty śpiewane są kolędy przy choince.   

Grecy składają sobie życzenia od Wigilii do dnia Trzech Króli. Dzieci śpiewają 
tradycyjne greckie pieśni pochwalne, krążąc po domach. Nie ubiera się choinek. Zamiast 
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nich ozdabia się małe łódeczki. Zwyczaj ten wywodzi się ze starożytności, kiedy Grecja była 
potęgą na morzu. Ozdabia się także okna i kominki. W nocy 1 stycznia dzieci dostają 
prezenty od świętego Wasyla. W Nowy Rok podaje się specjalne ciasto z ukrytą złotą 
monetą. Kto ją znajdzie będzie miał szczęście w nadchodzącym roku.   

Okres Bożego Narodzenia we Włoszech rozpoczyna się już 8 grudnia, a kończy 
w Święto Trzech Króli. Tradycyjnie ubiera się choinki, ozdabia domy, stawia żłobki. 
Niektórzy Włosi poszczą w Wigilię. Dzieci mogą rozpakować prezenty po północy 24 
grudnia. 25 grudnia je się tradycyjny świąteczny obiad. 

Boże Narodzenie to najważniejsze święto w Hiszpanii. 22 grudnia zaczyna się je 
obchodzić bożonarodzeniową loterią. Domy przystraja się sosnowymi gałązkami, świecami 
oraz żłobkami. W Wigilię po kolacji całą rodziną  idzie się na mszę. Święta w Hiszpanii 
kończą się 6 stycznia w dzień Trzech Króli. Dzień wcześniej ludzie przebierają się za 
Kacpra, Melchiora i Baltazara i uczestniczą w paradzie.  

W Norwegii najważniejszym daniem świątecznym jest owsianka z ukrytym migdałem. 
Ten kto go znajdzie, w nadchodzącym roku zawrze związek małżeński. Domy dekorowane są 
w ozdoby z naturalnych materiałów. W drewnianych skrzynkach komponuje się stroiki 
świąteczne.  

Od 25 grudnia do 13 stycznia Szwedzi życzą sobie wesołych świąt. Wigilię spędza się 
z rodziną. Tuż po zapadnięciu zmroku rozpoczyna się świąteczny posiłek, rozpakowuje 
prezenty i odwiedza bliskich. 

Finowie rozpoczynają świętowanie 24 grudnia w południe. Domy przystraja się 
świątecznymi ozdobami, które zazwyczaj wykonuje się własnoręcznie. W domu stawia się 
małe czerwone gwiazdy betlejemskie. W Wigilię stoły uginają się pod ciężarem jedzenia. 
Tego wieczoru rozpakowuje się też prezenty. Śpiewa się kolędy. Dzień Wigilii jest także 
poświęcony pamięci zmarłych. 

 A&Z 
Tradycja świąteczna dzisiaj 

Przy okazji świąt wiele się mówi o pochodzeniu różnych zwyczajów świątecznych: 
skąd pochodzi choinka, co symbolizuje opłatek. Dlatego też wyjaśniamy poniżej znaczenie 
niektórych elementów nieodłącznie związanych z tym magicznym, bożonarodzeniowym 
czasem. 
Gwiazda betlejemska, którą umieszczano na 
szczycie drzewka od ubiegłego wieku, miała 
pomagać w powrotach do domu z dalekich stron. 
Oświetlenie choinki broniło dostępu złym mocom, a 
także miało odwrócić nieżyczliwe spojrzenie ludzi. 
W symbolice religijnej wskazywało na Chrystusa, 
który był światłem dla pogan. 
Jabłka zawieszane na gałązkach symbolizowały 
biblijne jabłko, którym kuszeni byli Adam i Ewa. 
Orzechy zawijane w sreberka miały nieść dobrobyt 
i siłę. 

Papierowe łańcuchy przypominały o zniewoleniu 
grzechem. 
Dzwonki oznaczały dobre nowiny i radosne 
wydarzenia. 
Anioły miały opiekować się domem. 
Jemioła –ten symbol przywędrował do nas z 
Anglii. Pod jemioła całują się zakochani oraz 
skłócone ze sobą osoby. Pęk jemioły należy 
trzymać w domu do następnych świąt.

Redakcja 
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Kącik ludzi ciekawych wszystkiego... 
 

W tym wydaniu „Siedliska” nasz kącik nie mógł być 
poświęcony żadnej innej krainie... To musiała być ona - daleka, 
mroźna, tajemnicza, a jednak tak bliska każdemu z nas, bo to  
przecież ojczyzna Mikołaja i jego reniferów! Tak więc   

zapraszamy do Laponii.
Laponia to przepiękna, mroźna 

kraina w północnej części Półwyspu 
Skandynawskiego i na Półwyspie Kolskim. Leży na 
terytorium kilku państw: Finlandii, Norwegii, Szwecji i Rosji. 

Laponia stanowi rozległą wyżynę o wysokości 300-400 
m n.p.m., ponad którą wznoszą się do 800 m n.p.m. pojedyncze 
twardzielce kwarcytowe . Panuje tam klimat polarny - długie 
mroźne zimy, krótkie lato. Naturalną roślinność stanowi 
tundra, na południu lasy 
sosnowe i świerkowe. 

Obszar Laponii jest słabo zaludniony z wyjątkiem kręgów 
wydobycia rud żelaza (Kiruna), niklu i apatytów (Płw. Kolski), 
miedzi, złota i srebra. Bardzo dobrze rozwinęła się hodowla 
reniferów. Przed kolonizacją Półwyspu Skandynawskiego 
przez plemiona skandynawskie Lapończycy zamieszkiwali 
obszar rozciągający się od południowo - wschodnich 
wybrzeży dzisiejszej Norwegii do Półwyspu Kola (Rosja). W 
okresie średniowiecza wypierani przez napływającą ludność 
skandynawską, Lapończycy osiedlili się w pn. części Płw. 
Skandynawskiego, gdzie zamieszkują do chwili obecnej. 

Nazwy Laponia użyto po raz pierwszy w XVII wieku. 
Słabo rozwinięte struktury społeczne i polityczne 
powodowały, że Laponia nigdy nie istniała jako 
samodzielne państwo, pozostając pod kontrolą 
Norwegii, Szwecji, Finlandii. Główne miasta to 
Narwik (Norwegia), Kiruna (Szwecja), Rovaniemi 
(Finlandia) i Murmańsk (Rosja). 

W Laponii więcej jest reniferów niż samych 
Lapończyków. 

 
 

Ludzie ciekawi wszystkiego 
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Wszyscy wszystkim ślą życzenia.... 
 

Skoro święta, skoro Nowy Rok to nie 
mogło w „Siedlisku” zabraknąć życzeń: od 
małych i dużych, dla znajomych, 
przyjaciół, nauczycieli, uczniów, dla 
wszystkich... 
 

Samych łask Bożych, Bożego 
błogosławieństwa, zdrowych, pogodnych świat 
i szczęśliwego Nowego Roku życzy rodzina Klupów. 

 

Całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom 
naszej szkoły , zdrowych, pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku życzy pan Czesław. 

 

Wesołych świąt Bożego Narodzenia dla Urszuli 
Niemiec życzy Sylwia. 
 

Tradycyjnie zdrowych i pogodnych świąt, 
uśmiechniętego nieba i dużej, szczęśliwej gwiazdy 
przy, jak co roku niezapomnianej Wigilii, życzy 
Gabrysia Gołąb z rodziną. 
 

Gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka, 
a ludzie zgromadzą się przy stole, by przełamać 
się opłatkiem jak chlebem, pragnę złożyć 
życzenia uczniom i rodzicom klasy Ib i Iva. Niech 
Boże Dziecię narodzi się na nowo w Waszych 
domach i sercach, niech wejdzie w Waszą 
codzienność. Niech błogosławi Waszym planom 
i zamierzeniom. Niech te cudowne dni Narodzin 
Pana położą się jasnym blaskiem na każdym dniu 
Nowego Roku 2008 tego życzy  s. Aneta Szot. 
 

Dla siostry Samueli najlepsze życzenia 
z okazji świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, 
pomyślności życzy Bartosz Romowicz z klasy IIa. 
Najlepsze życzenia również dla wszystkich 
pracowników i uczniów szkoły. 
 

Dla Marysi Świątkowskiej życzenia udanych 
świąt, wspaniałych prezentów życzy Hania 
Miśniakiewicz z klasy Va. 
 

Gorące życzenia świąteczne dla uczniów 
i rodziców klasy 4b i 1a składa Małgorzata Mech. 
 

Dla wszystkich dzieci utalentowanych 
matematycznie najlepsze życzenia składa 
Magdalena Mech. 

Wszystkim pracownikom szkoły oraz 
uczniom:  by czuli się w szkole dobrze oraz 
żeby nikt nie musiał narzekać na ich 
zachowanie, wtedy nauczyciele też będą 
szczęśliwi. Tego życzy pani Agnieszka 
Kwiecińska. 
 

Dużo radości, mnóstwa śniegu i odpoczynku 
życzy p. Agnieszka Poraszka- Światak. 
 

Dla całej redakcji, wszystkich pracowników 
szkoły oraz wszystkich uczniów: zdrowych 
i wesołych świat oraz błogosławieństwa Bożego  
w 2008 roku życzy s. Kinga. 
 

Zdrowia, szczęścia i słodyczy na święta 
życzy Jakub Strzępek. 
 

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzę 
przede wszystkim zdrowia, szczęścia i spełnienia 
marzeń i wychodzenia zwycięsko ze wszelakich 
rywalizacji- Krzysztof Iwaszczyszyn. 
 

Dla Nikity Kruger- wszystkiego dobrego 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dużo 
prezentów pod choinką!!! Ada Kostrubiec. 
 

Spokojnych, rodzinnych świat spędzonych 
w miłej atmosferze, pachnących choinek życzy 
Dorota Młynarczyk. 
 

By nauczyciele odpoczęli od szkoły, żeby się 
nie przejedli i nie rozbolało ich gardło od 
śpiewania kolędy. Dla każdego Bożej łaski od 
Małego Jezuska życzy Katarzyna Nowosad. 
 

Dla Agnieszki Myszkowskiej- szczęśliwego 
Bożego Narodzenia. 
 

Wszystkim uczniom i nauczycielom- zdrowia, 
szczęścia, pomyślności na święta i Nowy Rok  
życzy Wojtek Chodorowski z klasy 3b. 
 

Najlepsze życzenia radości, pogody ducha, 
obfitości łask wszelakich i błogosławieństwa 
Bożego na czas Świąt Bożego Narodzenia 
i każdy dzień Nowego 2008 Roku składa 
Samorząd Szkolny. 
 
 
 
 
 
 



SSSSSSSS iiiiiiii eeeeeeee dddddddd llllllll iiiiiiii ssssssss kkkkkkkk oooooooo         22222222 //////// 22222222 00000000 00000000 77777777         
        

 

7

 

 

☺☺☺☺ KĄCIK UŚMIECHU ☺☺☺☺ 
 

Szkolny słownik 
• powrót rodzica z wywiadówki - wejście 

smoka  
• szkoła - Belweder, Alkatraz, Buda 
• dziennik - lista przebojów  
• usprawiedliwienie - alibi  
• koniec roku szkolnego - amnestia; być albo 

nie być  
• klasówka - wszystko albo nic; podróż w 

nieznane  
• pokój nauczycielski - Olimp;  tam gdzie 

diabeł mówi dobranoc  
• odpytywanie - jeden z dziesięciu  
• tablica - ściana płaczu  
• nauczyciel - aligator, kaganek oświaty, 

korniszon, dręczyciel, gog 
• woźny - strażnik Teksasu; Mac Gyver  
• język polski - magia liter  

• odpisywać - ściągać, kserować, kopiować, 
zapuszczać żurawia,  

• wywiadówka - rozprawa sądowa  
• uczyć się - dziergać, kuć, stukać, 

tańczyć kujoniaczka,  
• korytarz szkolny - ulica Sezamkowa  
• WF - szkoła przetrwania  
• przerwa szkolna -  rykowisko  
• odpowiedź - lotto  
• religia - dotyk anioła  
• dyrekcja - JAG-Wojskowe Biuro Śledcze  
• pielęgniarka - dr Quinn  
• klasówka - sto pytań do...  
• średnia 5.0 - życie jak sen  
• wywiadówka - godzina szczerości  
• wycieczka szkolna - ostry dyżur  
• nieprzygotowani do lekcji - czyści jak łza 

Humor z zeszytów szkolnych 
• Wilki zaliczamy do zwierząt zębatych. 
• Krowa to zwierzę roślinobójcze. 
• Jesienią wszystko spada z drzew. 
• Wczoraj w naszej klasie lekarz badał 

dzieci chore na higienę. 
• Węgiel rośnie na drzewach. 
• Kangurzyca nosi dziecko w torebce. 
• Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji. 
• Szczur jest bardzo inteligentny, bo nie 

lubi zjadać trutki. 
• Sosny znoszą szyszki. 
• Człowiek ma wzrok skierowany do 

przodu, a nie umieszczony po bokach 
jak żaba. 

• Tłuszcze rozpuszczają się w rondlu. 
• Woda słona zawiera w sobie sól, a 

słodka cukier. 
• Koło to jest linia, bez kątów, 

zamknięta, by nie było wiadomo gdzie 
jest początek 

• Linijka, kątomierz i cyrkiel to narządy 
matematyczne 

• Pierwszy człowiek na ziemi nie czuł się 
samotny, bo nie umiał liczyć 

• Klimat to coś stałego, co nie wiadomo 
kiedy się zmienia. 

• Morze Martwe zostało w XIX wieku 
zabite prze niektórych ludzi, aż po dzień 
dzisiejszy. 

• Najczęściej spotykanym ssakiem górskim 
jest góral. 

• W czasie mgły latarnik wyje na latarni 
i tym ostrzega okręty. 

• Od czasów Kopernika Ziemia krąży wokół 
Słońca. 

• Dwa przeciwlegle punkty na globie 
nazywamy biegunkami. 

• Wisła, płynąc przez Żuławy wpada w 
depresje. 

• Żeby Kolumb mógł odkryć Amerykę to 
najpierw musiała być zakryta. 

• Niewolnicy rzymscy byli używani do 
najcięższych prac, niektórzy jako 
nauczyciele. 

 

Ułożył i skleił: Damian Szajnowski 
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KRZYŻÓWKA BOŻONARODZENIOWA 

     1.           
   2.             
    3.            
    4.            
     5.           
     6.           
  7.              
      8.           
                
      9.          

10.                
    11.            
     12.           
   13.             

 
1. … Betlejemska 
2. Wraz z Maryją opiekował się Jezusem. 
3. Jako pierwsi ujrzeli Dzieciątko. 
4. Wieszamy na niej bombki i łańcuchy. 
5. W nim leżało Dzieciątko. 
6. Jezus to … Maryi. 
7. Tylu było królów, którzy przybyli, aby 
złożyć dary. 

8. Bał się, że straci władzę, chciał zabić 
Jezusa. 
9. Palone na Wieńcu Adwentowym. 
10. Chodzą po domach i śpiewają kolędy. 
11. Na nim Maryja przyjechała do Betlejem. 
12. Mędrców ze Wschodu charakteryzowała  
13. Odprawiana w Kościele o północy po 
Wigilii Bożego Narodzenia. 

 
Stopka redakcyjna 
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Opracowała Kinga Komnata kl. 5b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


