
Skąd wzięła się tradycja wieczerzy wigilijnej? 

Wigilia to dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa 
"vigilia", oznaczającego czuwanie. Wigilią nazywany jest także uroczysty posiłek, do którego tego 
dnia siada się o zmroku w gronie najbliższych.  
 
Zgodnie z tradycją wieczerzę rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy. 
Kolację poprzedza modlitwa i czytanie Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Potem przychodzi czas na 
dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. Wigilii towarzyszy obdarowywanie się 
prezentami składanymi pod choinką albo wręczanymi dzieciom przez Mikołaja. 

Od 2003 roku - zgodnie z formułą przykazań kościelnych, zatwierdzonych przez Watykańską 
Kongregację Nauki Wiary - formalnie nie obowiązuje już post w Wigilię Bożego Narodzenia. 
Biskupi polscy zachęcają jednak ludzi wierzących do dochowania wierności tej wieloletniej 
tradycji. Wigilia postna obowiązuje katolików wówczas, gdy przypada w piątek - a tak jest w tym 
roku.  
 
Wigilia przypomina dawne agapy (uczty), na których chrześcijanie gromadzili się wieczorem przed 
dniem świątecznym, by przez czuwanie, modlitwy i śpiewy przygotować się na obchody święta.  
 
Początkowo wigilię praktykowano przed wszystkimi uroczystościami kościelnymi. W czasach 
nowożytnych upowszechniła się wigilia w przeddzień Bożego Narodzenia, by dzisiaj stać się 
wyłącznie określeniem wieczerzy przed uroczystością pamiątki narodzin Chrystusa. 
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Tradycje bożonarodzeniowe 

Wigilia - wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym 
wieczorem roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia 
Bożego Narodzenia. Posiada ona bardzo bogata liturgie domowa. Geneza tej liturgii sięga pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. Obrzędy te i zwyczaje mają więc starą tradycję. Wigilie w ogóle znane były juz w 
Starym Testamencie. Obchodzono je przed każdą uroczystością, a nawet przed każdym szabatem. Było to 
przygotowanie do odpoczynku świątecznego. Izraelici zwali je "wieczorem".  
Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był dawniej zwyczaj w Kościele, ze 
poprzedniego dnia przed większymi uroczystościami obowiązywał post i wierni przez cala noc oczekiwali 
na te uroczystość, modląc się wspólnie. 
 
W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku, Główną jej częścią jest uroczysta 
wieczerza, złożona z postnych potraw. Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami na 
nią, oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie. Dawniej najpierw gospodynie urządzały generalne 
sprzątanie, mycie, czyszczenie. Po czterech rogach głównej sali umieszczało się na wsi i po dworach cztery 
snopy zbóż: snop pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię w Nowym Roku nie skąpiło 
koniecznego pokarmu dla człowieka i bydła. Stół był przykryty białym obrusem, przypominającym ołtarz i 
pieluszki Pana, a pod nim dawało się siano dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię. 
Zwyczajem było również, że cały dzień obowiązywał post ścisły. Także w czasie wigilii dawano tylko 
potrawy postne, w liczbie nie parzystej, ale tak różnorodne, by były wszystkie potrawy, jakie się zwykło 
dawać w ciągu roku. 

Wolne miejsce przy stole 

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. 
Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim dla przygodnego gościa. Pozostawiając wolne miejsce 
przy stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to 
może również przywodzić nam na pamięć zmarłego członka rodziny. 
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Pierwsza Gwiazda 

W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. Czyniono tak 
zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, która według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, 
zwani tez Trzema Królami.  

Parzysta ilość osób - do tradycji wigilijnej należy, aby do stołu zasiadała parzysta liczba osób. Nieparzysta 
zaś ilość uczestników miała wróżyć dla jednego z nich nieszczęście. Najbardziej unikano liczby 13. Feralna 
13 bierze swój początek od Ostatniej Wieczerzy, kiedy to jako 13 biesiadnik przybył Judasz Iskariota. Jeżeli 
ilość biesiadników była nieparzysta, wówczas w bogatszych lub szlacheckich domach zapraszano do stołu 
kogoś ze służby, w biedniejszych domach jakiegoś żebraka. 
Do stołu zasiadano według wieku lub hierarchii. Według wieku dlatego, aby "w takiej kolejności schodzić z 
tego świata", a według hierarchii dlatego, gdyż osoba o najwyższej pozycji, najczęściej był to gospodarz, 
rozpoczynała wieczerze. 

Łamanie się opłatkiem - najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce jest 
zwyczaj łamania się opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i 
złożeniu życzeń. Tradycja ta pochodzi od prastarego zwyczaju tzw. eulogiów, jaki zachował się z pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. Wieczerza wigilijna nawiązuje do uczt pierwszych chrześcijan, organizowanych na 
pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza również wzajemne poświecenie się jednych dla 
drugich i uczy, ze należy podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. Składamy sobie życzenia 
pomyślności i wybaczamy urazy. 
Ilość potraw - według tradycji, ilość potraw wigilijnych powinna być nieparzysta. Aleksander Bruckner w 
słowniku etymologicznym języka polskiego podaje, ze wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu 
potraw, szlachecka z dziewięciu, a u arystokracji z jedenastu. Wyjaśnienia tego wymogu były różne: 7 - jako 
siedem dni tygodnia, 9 - na cześć dziewięciu chórów anielskich itp. Dopuszczalna była ilość 12 potraw - na 
cześć dwunastu apostołów. 
Nieparzysta ilość potraw miała zapewnić urodzaj lub dobra prace w przyszłym roku. Potrawy powinny 
zawierać wszystkie płody rolne, aby obrodziły w następnym roku. Wskazane tez było skosztować 
wszystkich potraw, żeby nie zabrakło którejś podczas następnej wieczerzy wigilijnej. Wigilie otwierała 
jedna z tradycyjnych zup wigilijnych - najczęściej barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa lub rzadziej - 
migdałowa. Oprócz dań rybnych podawano staropolski groch z kapusta, potrawy z grzybów suszonych, 
kompoty z suszonych owoców a także łamańce z makiem lub pochodzącą ze wschodnich rejonów Polski 
słynną kutie oraz ciasta a zwłaszcza świąteczny makowiec. 
 
Po Wieczerzy - dawniej po Wieczerzy, oprócz śpiewania kolęd, w wielu częściach Polski praktykowano 
różne zwyczaje. I tak, na Warmii i Mazurach, kiedy jeszcze biesiadnicy siedzieli przy stole, spod obrusa 
ciągnięto słomki. Jeśli wyciągnięto słomkę prosta, to osobę, która ja wyciągnęła, czekało życie proste, bez 
niebezpieczeństw. Jeśli słomka była pokrzywiona, to dana osobę czekało w przyszłym roku życie kręte.  
Na Mazowszu, resztki jedzenia dawano zwierzętom. Wierzono bowiem, ze o północy, przynajmniej 
niektóre z nich, przemówiła ludzkim głosem. Dotyczyło to zwłaszcza bydła, bo ono było obecne przy 
narodzinach Dzieciątka i w nagrodę otrzymało dar mówienia ludzkim głosem w noc wigilijna.  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Resztki wieczerzy - na Podlasiu resztki wieczerzy ustawiano kolo pieca, a przed nim ławę posypana 
piaskiem lub popiołem. Pokarmy te były przeznaczone dla zmarłych przodków. Rano, po śladach na piasku, 
odgadywano kto przyszedł w nocy i czy w ogóle przyszedł. 
W wielu rejonach Polski w ten wieczór wyruszali kolędnicy. Obowiązkowo musiały być minimum trzy 
postacie: bocian, koza i niedźwiedź. Bocian symbolizował nowy rok i nowe życie, koza - płodność, a 
niedźwiedź - wrogie siły przyrody, które należało obłaskawić.  
 
Pasterka - kończy wieczór wigilijny, to msza odprawiana w kościołach dokładnie o północy. Zgodnie z 
tradycją upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo narodzonemu 
Mesjaszowi. Zwyczaj sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej wprowadzono w Kościele już w 
drugiej połowie V wieku. Do Polski dotarł on więc być może razem z chrześcijaństwem  
 
Kolęda - innym zwyczajem wprowadzonym i upowszechnionym przez Kościół, są odwiedziny parafian w 
okresie świąt Bożego Narodzenia składane przez proboszcza lub księży z parafii. Przynoszą oni dobrą 
nowinę, święcą i błogosławią dom oraz jego mieszkańców, w zamian zaś otrzymują symboliczną ofiarę 
nazywaną dawniej kolędą. Tradycja ta, znana już w średniowieczu, utrzymuje się w Polsce do czasów 
współczesnych. Być może po przyjęciu chrześcijaństwa Kościół wprowadził ją dla przeciwstawienia jej 
pogańskiemu zwyczajowi kolędowania. 
 
Śpiewanie kolęd - Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było i jest wspólne przy Bożonarodzeniowej 
szopce. Pieśni opowiadających o narodzeniu Jezusa mamy w polskiej tradycji bardzo dużo. Najstarsze 
sięgają czasów średniowiecza. Ich wprowadzenie a potem upowszechnienie zawdzięczamy 
prawdopodobnie franciszkanom. Oni też przynieśli do Polski zwyczaj budowy szopek. Autorstwo pierwszej 
szopki przypisuje się św. Franciszkowi z Asyżu, który chcąc odświeżyć pamięć narodzin Dzieciątka Jezus 
kazał przynieść do groty siana, przyprowadzić woła oraz osła i zawołał braci. Kiedy zgromadziła się ludność 
z okolic i zabrzmiały pieśni św. Franciszek odczytał Ewangelię, a potem wygłosił kazanie o narodzeniu 
Jezusa. Szopkę tę zorganizował św. Franciszek na trzy lata przed śmiercią, w Greccio koło Rieti, sto 
kilometrów od Rzymu. 
 
Szopki - W Polsce franciszkańskiej pojawiły się bardzo 
wcześnie, zapewne już w czasach średniowiecza. Początkowo 
inscenizowane w kościołach szopki były niezwykle proste, 
pozostawały też wierne przekazom ewangelicznym. W wieku 
XIX powstały różne regionalne formy polskich szopek 
bożonarodzeniowych. Najbardziej znane i najciekawsze są 
szopki krakowskie, których architekturę wzoruje się na 
zabytkowych budowlach Krakowa. Szopki krakowskie stawały 
się często teatrzykami lalek, w których na miniaturowych 
scenkach podświetlanych świecami pojawiały się 
najrozmaitsze ruchome figurki. 
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Skąd wzięły się Mikołajki? 

Pierwsze obchody Mikołajek miały miejsce już w XIV wieku w Holandii. Jednak polegały one głównie na 
„obdarowaniu” uczniów dniem wolnym. W 1804 roku po raz pierwszy Mikołajki nabrały takiego wymiaru 
jaki znany jest nam dzisiaj.  
 
Polska jak zwykle, tak i ze zwyczajem Mikołajkowym była w tyle za innymi państwami europejskimi. 
Pierwsza wzmianka o tym święcie pochodzi z tekstów datowanych na XVIII wiek. Sama nazwa „Mikołajki” 
pojawiła się w czasach panowania na ziemiach polskich ideologii komunizmu. Wówczas Święty Mikołaj był 
tylko Mikołajem, a półki sklepowe świeciły pustkami. Dlatego też prezenty na 6 grudnia były znacznie 
skromniejsze niż te dzisiejsze.  

 
Dzieci obdarowywane były jabłkami, piernikami, złoconymi orzechami czy też drewnianymi krzyżykami. 
Jedna z legend mówi też, o tym, że Mikołaj zaglądał wczesnym rankiem przez szyby mieszkań w 
poszukiwaniu czystych butów. Gdy je znalazł domownicy mogli liczyć na drobny upominek. W przeciwnym 
razie zostawiał tylko zgniłego ziemniaka.  
 
Dziś mało kto pamięta, że 6 grudnia to rocznica śmierci biskupa z Miry. Wszyscy natomiast Mikołajki 
kojarzą ze starszym, sympatycznym panem, który w czerwonym stroju i z wielkim workiem przemierza ze 
swoim magicznym zaprzęgiem świat, by w jeden wieczór obdarować wszystkie dzieci. Ta tradycja 
podobnie jak i wiele innych przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych w latach 30 XX wieku.  
 
Troszkę się pozmieniało od XVIII wieku prawda? Teraz Mikołaj nie szuka butów lecz przez cały rok 
obserwuje czy dzieci są grzeczne. Gdy okazuje się, że nie słuchają się rodziców zamiast wymarzonego 
prezentu zostawia rózgę. Mikołaj XXI wieku mieszka w Laponii i dzieci z całego świata tam wysyłają swoje 
listy w których piszą co chciałby dostać w prezencie. Święty jest też niezwykle przedsiębiorczy, gdyż 
wszystkie zabawki produkuje we własnej fabryce.  
 
Tak legenda o Świętym Mikołaju od skromnego biskupa przekształciła się w magiczną opowieść o 
poczciwym staruszku posiadającym swój magiczny zaprzęg z reniferem Rudolfem Czerwononosym. 
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Jak działają fajerwerki? Jak powstają efekty 
specjalne na pokazie sztucznych ogni? 

Oglądasz pokaz sztucznych ogni i zastanawiasz się, skąd się biorą niesamowite efekty specjalne podczas 
odpalania fajerwerków? Tajemnice wybuchających na niebie kul, kwiatów, gwiazd i fontann to czysta 
chemia, bez alchemii. Jak rozkwitają w powietrzu świetlne bukiety, skąd biorą się kolory, gwizdy i świsty 
petard? 

Fajerwerki wybuchają dopiero na niebie. Gdyby nie ten drobiazg, byłyby śmiertelnie niebezpieczne. Po 
odpaleniu na ziemi pierwszy lont powoduje odrzut, który doprowadza sztuczny ogień na odpowiednią 
wysokość. W tym czasie spalane też są substancje powodujące efekty dźwiękowe. W locie ogień z lontu 
przechodzi do kolejnego ładunku i jego odpalenie powoduje dopiero tę właściwą eksplozję, na określonej 
wysokości. 

Fajerwerki: skąd biorą się ich różne kolory 

Kolory sztucznych ogni powstają w wyniku spalania soli metali. Pod wpływem ciepła pobudzone zostają 
atomy metali, które oddają dostarczoną im energię w postaci kolorowego światła. Temperaturę, a przez to 
jaskrawość barw, zwiększa się dodając do soli pyłów magnezowych lub aluminiowych i uzyskując w ten 
sposób nawet temperaturę 2100 stopni C. Związki baru dają kolor zielony, sodu – żółty, strontu – czerwony. 
Chlorek miedzi daje efekty niebieskie. Purpury i fiolety uzyskuje się poprzez dodanie do chlorku miedzi 
związków strontu w odpowiednich proporcjach (na zasadzie mieszania barwy czerwonej z niebieską). 

Kule wybuchające tysiącami gwiazdek uzyskuje się przez umieszczenie ładunku wybuchowego we wnętrzu 
kuli wypełnionej kulkami materiału, który daje efekt kolorowego świecenia. Po wybuchu kulki rozpierzchają 
się, płonąc, we wszystkich kierunkach. W ten sposób powstaje świetlna sfera. Ponieważ kulki, zwane 
gwiazdkami, produkuje się z użyciem urządzeń do produkcji tabletek, są one identyczne i zachowują się 
tak samo. Stąd urzekająca regularność wybuchów. 

A jak uzyskuje się efekt zmiany kolorów już w trakcie wybuchu fajerwerków? Gwiazdki palące się 
płomieniem określonego koloru (np. zielonym) pokrywa się warstwą chemikaliów płonących na czerwono, 
a potem warstwą płonącą na niebiesko. Kolejne warstwy środków chemicznych – płonąc na niebie – dadzą 
efekt regularnego zmieniania kolorów. 

Jak powstają efekty dźwiękowe przy odpalaniu fajerwerków? 

Efekty głośnych eksplozji podczas podniebnego „rozkwitania” fajerwerków uzyskuje się przez zmieszanie 
pyłu aluminiowego lub magnezowego z nadchloranem potasu. 

Efekt świstu to wynik budowy racy i jej zawartości. Spalanie składników (np. salicylianu sodu czy 
nadchloranu potasu) powoduje powstanie gazu, którego gwałtowny wypływ (przez tekturową rurę, która 
działa na dźwięk wzmacniająco – jak komora rezonansowa) daje efekt głośnego świstu. 

Aby pocisk wybuchał kilkakrotnie, układa się uwalniające gaz składniki w osobnych przegrodach, które 
połączone są materiałami zapalnymi (prochem) i wybuchają jeden po drugim. 

Fajerwerki - efekty specjalne 
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Efekt lśniących iskier uzyskuje się również w dość prosty sposób. Jeśli w skład kulek (gwiazdek) wejdą 
drobinki metalu, w momencie zapalenia kulek zaczną się żarzyć i spadać na ziemię jako efektowny lśniący 
deszcz. 

Świetlne „palmy” i „fontanny” to sprawa całkiem innego rozwiązania technicznego. Im drobinka metalu 
zastosowana dla uzyskania efektu iskry jest większa, tym dłużej się żarzy. Jeżeli w „bombie” umieścić 
ułożone warstwami drobinki różnych wielkości, wtedy jedne z nich spalają się szybciej, inne wolniej, a 
przez to dłużej. Daje to właśnie efekt opadającej fontanny. 

Szalone wybuchy fajerwerków z nagłymi zwrotami akcji to wynik wsypania do „bomby”, luzem i 
chaotycznie, najróżniejszych gwiazdek. To pozwala na pójście na żywioł. Jeżeli różne gwiazdy wsypie się 
do rury umieszczonej na ziemi (czyli racy), po odpaleniu uzyskuje się efekt erupcji wulkanicznej. 

Rysunki na niebie to wyższa szkoła fajerwerkowej jazdy. Określony kształt  efektu świetlnego można 
uzyskać dwojako. Po pierwsze, zastosowanie komputerów do sterowania ładunkami wybuchowymi 
umożliwia jednoczesną eksplozję nawet kilkudziesięciu pojedynczych ładunków i to w momencie, kiedy 
będąc wystrzelonymi niejednocześnie, a zatem na różne wysokości, utworzą pożądany kształt. Ale jest też 
metoda prostsza, nie wymagająca użycia komputerów. W kuli uzupełnionej ryżowymi plewami umieszcza 
się, na kształtce wypełnionej prochem, gwiazdki ułożone w odpowiedni wzór. Wybuchając, po prostu 
odwzorują go potem na niebie. 
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Sylwester: zwyczaje i tradycje związane z tym 
dniem 

Noc sylwestrowa to przełom między starym a nowym. W tradycji polskiej jest parę przesądów, o których 
należy pamiętać by wejście w Nowy Rok nie przyniosło nam żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Jakie 
są zwyczaje sylwestrowe?  

Spłać wszystkie długi 

Spłaty - przede wszystkim przed końcem roku musimy spłacić wszystkie, nawet najmniejsze pożyczki - jeśli 
wejdziemy w Nowy Rok zadłużeni to również w nadchodzącym roku będziemy na minusie. 

Czego lepiej nie robić w sylwestra lub w Nowy Rok? Jak się zachowywać, żeby kolejny rok nie był dla nas 
nieszczęśliwy lub pechowy? Czy lepiej jest się bawić szampańsko w sylwestrową noc, czy lepiej celebrować 
tę chwilę z bliskimi? Oddać wszystkie długi, czy raczej się nimi nie przejmować? 

Nie sprzątaj, bo wymieciesz szczęście 

Sprzątanie - w ostatni dzień roku nie wolno zamiatać, gdyż możemy wymieść szczęście z domu. 

Zrób zakupy, napełnij spiżarnię 

Spiżarnia - jeśli nasze zapasy będą pełne w sylwestrową noc to dobrobyt będzie się nas trzymał przez 
kolejny 365 dni. 

Wyglądaj ładnie 

Wygląd - w tą wyjątkową noc jeśli zadbamy o nasz wygląd w nadchodzącym roku będziemy mieć 
powodzenie w miłości. Mówi się również, iż założenie nowej bielizny wraz z metkami przyniesie szczęście. 

Spal swoje problemy 

Palenie problemów - jeśli zmartwienia dręczące nas w mijającym roku zapiszemy na czerwonej kartce a 
potem ją spalimy to odejdą one w niepamięć. 

Wywróż szczęście 
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Wróżby z bąbelków - podobno duże bąbelki poruszające się chaotycznie wróżą nerwowy rok, natomiast 
drobne, unoszące się równomiernie do góry zapewniają szczęście i zdrowie w rodzinie. 

Uwaga, panny! 

Imię męża - panny powinny uważnie słuchać rozmów wokół siebie - imię męskie które usłyszą po północy 
będzie tym, które będzie nosił ich przyszły mąż. 

Zaproś nowy rok do domu 

Zegar - po północy nakręca się zegary, a najstarsza osoba w domu powinna otworzyć okna lub drzwi by 
zaprosić Nowy Rok i życzliwe domowi duchy. 
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Czas na zmiany! 4 noworoczne postanowienia 
Sylwester i Nowy Rok to dobry moment na chwilę refleksji i rozliczenie z samym sobą. Co 
udało nam się osiągnąć? Do czego chcemy dążyć? Z czego jesteśmy zadowolone, a co 
przydałoby się zmienić? Efektem takich rozmyślań są popularne postanowienia 
noworoczne. 

Jak dotrzymać postanowień noworocznych? 

Przede wszystkim nie planuj ich zbyt dużo - 2 lub 3 postanowienia zrealizowane w ciągu 
jednego roku to wystarczający sukces. Im będzie ich więcej, tym ciężej będzie Ci oprzeć 
się pokusie zrezygnowania z ustalonych planów, a koniec przyszłego roku znów przywitasz 
z uczuciem frustracji kolejnym niepowodzeniem. 
 
Aby zwiększyć swoje szanse dokładnie wszystko rozplanuj - podziel realizację planów na 
kroki i etapy, zaczynaj od małych kroków i ciesz się każdym kolejnym osiągnięciem 
przybliżającym Cię do celu. Im bardziej szczegółowo to zrobisz, tym większa szansa że uda 
Ci się realizować wszystkie plany. 

Jak wyznaczyć swoje postanowienia noworoczne? 

Przede wszystkim spójrz na sprawę realistycznie - nie zostaniesz milionerką w miesiąc, 
schudnięcie 15 kg to też długotrwały proces. Zamiast tego zastanów się na czym 
najbardziej Ci zależy, co szczególnie przeszkadza Ci w osiągnięciu pełni szczęścia lub o 
czym marzysz. I staraj się to osiągnąć! Oto 10 redakcyjnych propozycji noworocznych 
postanowień: 
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1. Rzucę palenie  

Kto z palaczy nie chciałby uwolnić się od tego zgubnego nałogu? Pochłania zdrowie, pieniądze i w 
ostatnim czasie najzwyczajniej... wychodzi z mody! Jeśli więc myślisz o rzuceniu palenia zrób to w tym roku. 
Zacznij od małych kroków, znajdź kogoś, kto będzie Cię wspierał w wysiłkach, zorganizuj sobie zajęcie, 
które pozwoli Ci zapomnieć o duszącej ochocie na "dymka". Basen, siłownia czy jogging to doskonały 
sposób na poprawę samopoczucia (sport wzmaga wydzielanie endorfin - hormonów szczęścia tak samo 

jak palenie), nastroju i Twojego zdrowia. 

2. Schudnę  

Nie ważne ile - schudnąć nigdy nie jest łatwo. 
Czy jednak powinno Cię to zniechęcić? 
Absolutnie nie! Im trudniejszy cel, tym większa 
satysfakcja z jego osiągnięcia, a więc do dzieła. 
Zastanów się, ile chciałabyś schudnąć. 
Następnie policz minimalny czas, który jest 
potrzebny do osiągnięcia wymarzonej wagi - 
pamiętaj, że aby uniknąć efektu jo - jo 
tygodniowo powinnaś chudnąć max. 1 kg. A 
potem? Dobrze zbilansowana dieta, dużo 
aktywności fizycznej i stale widoczny cel na 
horyzoncie - efekt murowany. 

3. Nauczę się języka obcego  

Właściwie co do tej pory stało na przeszkodzie? Brak wolnego czasu, wysoki koszt kursów, nieśmiałość? To 
wszystko wymówki, na wszystko znajdzie się sposób. Kursy językowe odbywają się w różnych godzinach 7 
dni w tygodniu, Ci naprawdę zapracowani mogą również skorzystać z oferty internetowych kursów 
językowych. A przecież uczyć można się też samemu w domu - obcojęzyczne stacje TV, filmy czy książki to 
odrobinę dłuższy, ale równie skuteczny sposób na naukę podstaw języka, co kursy. 

4. Będę lepiej zorganizowany 

Organizacja to klucz do sukcesu (i spokoju ducha). Jeśli masz z nią problem, warto w nadchodzącym roku 
nad tym popracować. Na niezorganizowanych czekają specjalne kursy z dobrej organizacji czasu pracy i 
czasu wolnego. Skutecznym sposobem jest też prowadzenie kalendarza, do którego wpisywać będziemy 
wszystkie obowiązki i ważne terminy. Równie dobrze egzamin zdają listy ze wszystkimi zadaniami, które 
powinnaś wykonać danego dnia - możesz obok nich dopisać czas, który będzie potrzebny do ich 
wykonania. Dzięki temu zyskasz pewność, że o niczym nie zapomnisz  
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Przepisy świąteczne 

Pierniczki 
Świąteczne 

Składniki: 

-150g masła 
-250g naturalnego 
miodu 
-300g cukru 
-3 jajka 
-2 łyżeczki 
cynamonu 
-po 1 łyżeczce 
zmielonych 
goździków, gałki 
muszkatołowej, 
imbiru, kardamonu 
-1 łyżeczka sody 
-około 770-820g 
mąki pszennej  
 

Sposób przygotowania: 

Do rondelka włożyć masło, dodać cukier, miód i przyprawy. Podgrzewać, mieszając, aż składniki się 
roztopią (cukier nie musi się całkowicie roztopić; nie gotować). Zdjąć z ognia i odstawić do ostygnięcia.  
Mąkę 770g wymieszać z sodą i dodać ją do ostygniętej masy, wbić jajka i zagnieść ciasto rękoma. Jeśli 
ciasto będzie za bardzo klejące, proszę dodać jeszcze trochę mąki. 
Ciasto rozwałkować, podsypując mąką stolnicę i wałek, na grubość około 4-5mm. Następnie foremkami 
wycinać pierniczki i układać je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Proszę zachować między 
pierniczkami odstępy. 
Pierniczki wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez około 13-14 minut. Piec w temperaturze 170oC 
na funkcji termoobieg (na funkcji góra-dół 180oC). Po wyjęciu z piekarnika odstawić do ostygnięcia.  
 Ostygnięte pierniczki dowolnie udekorować. Pierniczki przechowywać w szczelnym opakowaniu (puszce) 
najlepiej przez około 2-3 tygodnie.  
Jeśli pozostawimy pierniczki przez 1-2 dni w otwartej puszce robią się całkiem miękkie.  
 
Smacznego! 
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 Świąteczny murzynek 
 

Składniki: 
-250 g margaryny 
-125 ml wody 
-4 łyżki kakao 
-1 szklanka cukru 
-1 łyżka przyprawy 
korzennej 
-4 żółtka 
-4 białka 
-szczypta soli 
-1,5 szklanki mąki 
pszennej 
-3 łyżeczki proszku do 
pieczenia 
-kilka kropli aromatu 
pomarańczowego 
-1 tabliczka gorzkiej 
czekolady 
-tłuszcz i bułka tarta do 

formy 

Przygotowanie: 

Do rondla przekładamy margarynę, dodajemy cukier, wodę, aromat, kakao i przyprawę korzenną - 
podgrzewamy do całkowitego rozpuszczenia i połączenia się składników. Odlewamy do szklanki około 
120 ml płynnej masy. 
Do zimnej pozostałej masy dodajemy żółtka, miksujemy, dodajemy przesianą mąkę wraz z proszkiem do 
pieczenia - miksujemy. Białka ubijamy na sztywno ze szczyptą soli. Pianę dodajemy do ciasta, mieszamy. 
Ciasto wylewamy do wysmarowanej i oprószonej bułka tartą keksówki. Pieczemy w nagrzanym do 180 
stopni piekarniku przez około 40 minut - do suchego patyczka. 
Odlaną część czekoladowej masy łączymy z gorzką czekoladą podgrzewając. Polewę wylewamy na zimne 
ciasto. 
Odstawiamy na godzinę do lodówki by czekolada zastygła.  
 
Smacznego!  

�13

GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W WARSZAWIE IM. STANISŁAWA STASZICA 

GRUDZIEŃ 2017



Życzenia 

Nim gwiazdka zabłyśnie,  
nim święta przeminą,  

niech Wam błogosławi Panienka z Dzieciną.  
Niech się Wasze życie  
w szczęśliwości splata  
dziś, jutro w Nowy Rok  

i po wszystkie lata.  
 

Mikołaja w kominie,  
prezentów po szyje,  

zielonej choinki,  
prezentów trzy skrzynki,  

zimnego szampana i Sylwka do rana.  

Całej Radzie Pedagogicznej oraz wszystkim Uczniom i 
pracownikom szkoły życzymy by te święta były spędzone 

w rodzinnym gronie, z ciepłą atmosferą oraz byście 
wszyscy wrócili po Nowym Roku z pełnymi siłami na 

kolejne działania.  

Życzy Redakcja gazetki „Staszicówka”. 
 
 

�14

GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W WARSZAWIE IM. STANISŁAWA STASZICA 

GRUDZIEŃ 2017


