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czyli Wieści z Granicznej... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wszystkich Świętych 

 

    W tym roku uroczystość Wszystkich Świętych wypadła    

1 listopada w czwartek. Ten dzień był wolny od pracy i szkoły, 

aby móc w spokoju odwiedzić groby swoich bliskich. W tym 

dniu również odnotowuje się większy ruch na drogach. 

  To święto obchodzone jest w każdym kościele katolickim na 

całym świecie. Papież Grzegorz IV wyznaczył je na  

1 listopada w 837 roku. 

    

Każdy katolik powinien w tym dniu uczestniczyć we Mszy 

Świętej, a następnie pomodlić się nad grobami bliskich 

zmarłych, przyjaciół czy bohaterów narodowych.  

 Tego dnia zwyczajem jest udekorować groby i zapalić 

na nich znicz ku wyrażeniu swojej pamięci zmarłym. 

Warto jest przejść się na cmentarz nocą, bo o tej  

porze wygląda on pięknie.



   Wywiad z Tomaszem Nowakiem wykładowcą na 

Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. 

Jaką dziedziną plastyki się Pan zajmuje? 

Malarstwem. 

Dlaczego akurat malarstwo? 

Ta technika była mi zawsze najbliższa i dobrze się w niej 

czuję. Próbowałem malarstwa cyfrowego, ale nie czuję się 

w tym dobrze i nie pozwala mi to na odpowiednią 

wypowiedź plastyczną.  

Czy miał Pan swoje wystawy? 

Tak, było ich dużo. Były grupowe i indywidualne. 

Były zagraniczne? 

Tak, były w Niemczech, USA, Czechach, Słowacji i Szwecji. 

Od jak dawna pan uczy na naszej uczelni? 

Od 4-5 lat. 

Woli Pan pracę z młodzieżą czy ze studentami? 

W obu grupach są inne doświadczenia. Nie porównuję tych 

grup, ponieważ obie są wymagające. 



Przykład malarstwa: 

 

 

 



 

 

Zdjęcia wzięte z: https://www.homebook.pl/produkty/18959955/dla-domu-dekoracje-obrazy-
obraz-malarstwo-cyfrowe-monroe-selfie-60x60-cm-na-dawanda-pl



 
 
 
 

 DARY JESIENI 

     Jesień nie przynosi ze sobą tylko deszczu i zimnej temperatury, 

ale również różne swoje dary. Do tych darów zaliczamy owoce        

i warzywa. Najbardziej popularnymi warzywami są: dynia, cukinia, 

bakłażan, brokuł, buraki, kalarepa, papryka. Natomiast bardzo 

znanymi owocami są: jabłka, gruszki, śliwki, żurawina. Każde         

z wymienionych warzyw i owoców jest bogate w witaminy. 

 Dynia - duża możliwość zrobienia różnych potraw                    i 

przetworów. Bogota w witaminę C, B6, A, E, K. 

 Cukinia - ma mało zdecydowany smak, który jest jej zaletą. 

Dostępna od września do października. Bogata w witaminę 

C, B6, A. 

 Bakłażan - dostępny w takiej porze jak cukinia. Można go 

grillować. Bogaty w witaminę C, B6, A, E, K. 

 Buraki - sezon zaczyna się we wrześniu i trwa do grudnia. 

Nadają się do różnych dań i przetworów. Bogate w witaminę 

C, B6, A, E, K. 



 Kalarepa - dostępna od listopada. Można ją jeść na surowo. 

Bogata w witaminę C, B6, A, E, K. 

 Papryka - dostępna od października. Bardzo smaczna         w 

daniach z makaronem i ryżem. Bogata w witaminę C, A, E. 

 Jabłka i gruszki - sezon na te owoce trwa całą jesień i zimę. 

Chętnie jedzone przez dzieci. Bogate w witaminę C, B6, A, 

E, K. 

 Pigwa - zaczyna swój sezon we wrześniu, a kończy              w 

listopadzie. Robi się z niej soki.                                      

Bogata w witaminę C, B6, A. 

 Śliwki - są to owoce dostępne od września do listopada. 

Najlepsze są na surowo, ale dodaje się je do ciast i robi 

konfitury. Bogate w witaminę C, B6, A, E, K. 

 Żurawina - sezon na ten owoc jest w październiku oraz 

listopadzie. Smaczna jest suszona. Bogata w witaminę C, 

B6, A, E, K. 



 

 

informacje: https://www.poradnikzdrowie.pl/ 

zdjęcie: : https://tapety.tja.pl/dary-jesieni



 

Wiewiórka: 

Gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych. Różnice w barwie futra      

i morfologii doprowadziły do wyodrębnienia 23 gatunki. W Polsce od 

2011 podlega ochronie ścisłej. 

 

 

 
smiletoshine.com 
 

Jeż: 

Rodzina małych naziemnych ssaków łożyskowych pokrytych sztywnymi  

włosami przekształconymi u niektórych w kolce, zaliczane do rzędu 

jeżykowatych . Żyją   w Europie, Azji, Afryce i w Nowej Zelandii. 



 

womkat.edu.pl 
 

Lis; 

Nazwa zwyczajowa oznaczająca drapieżnego ssaka. Najczęściej 

stosowana w odniesieniu do gatunku Vulpes  vulpes (w języku polskim 

zwanego lisem pospolitym, lisem rudym lub po prostu lisem). 



 

Niedźwiedź: 

Gatunek drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych. Zamieszkuje 

Azję, Europę Północną i Amerykę Północną.  Nie jest zagrożony  

wyginięciem. 

W zależności od płci – od 1,8 m do 3 m. Masa ciała poszczególnych 

osobników waha się między 80 a 780 kg. 



 

 

 

Węgiel drzewny natłuszczony jest odmianą 
np.: 
A. Z gałązek [średnica 3-4mm] 
B. Otrzymywanych z cienkich 
 i okrągłych drzazg drewna lub o przekroju 
kwadratowym [ 3-6 mm ], 
które powstały w wyniku różnych 
eksperymentów przeprowadzanych z chęci 
nadania sypkiemu i kruchemu węglowi  
większej twardości. 
Warto pamiętać, że o jakości węgla świadczy 
nasycenie, a więc aksamitna czarna barwa     
i o czym warto pamiętać-łatwość w 
usuwaniu plam. 
Artworks of Giorgio de Chirico ( Italian, 1888 
– 1978 ) 
 

 

Są różne typy 

ołówków metalowych 

np: 

A. Ołówek srebrny 
B. Ołówek 

ołowiany 
C. Ołówek 

miedziany 
D. Ołówek cyno-

ołowiany 

E. Ołówek żelazny 

Technika ta była najpopularniejsza  w XV i XVI w. 

 



Ta technika  jest stosunkowo 

młoda, gdyż powstał w 

połowie XVI w. 

Od XVIII w. zaczęto się 

sporządzać ołówki z 

mielonego grafitu z siarką i 

spoiwem lub  kalafonią 

,woskiem  

i talkiem. 

Jednak dopiero w 1790 roku 

powstały ołówki grafitowe w 

dzisiejszym kształcie, tzw. 

Grafit 

 i Kaolin.  

 

Krajobraz Rysunek krajobrazu 

kurs-rysunku.com 

 

 

Krzysztof  Żyngiel 

Krzysztof Bogusław Żyngiel urodził się 02.09.1982r w 

Częstochowy. Jest rodowitym mieszkańcem ,,świętego miasta’’ z 

mocno zakorzenionymi tu tradycjami oraz symboliką. W roku 



akademickim 2005/2006 ukończył akademię im. Jana Długosza w 

Częstochowie. 

 

 

 

Krzysztof (Animus) ŻYNGIEL, ,,Odyseja wspomnień” 

 

Paolo Veronese 

To  szesnasto  wieczny malarz , który tworzył i żył w Wenecji .Był również  

jednym z najwybitniejszych włoskich artystów renesansowych, 

wykazujących  zamiłowanie do ornamentyki oraz  łączenia wątków 

religijnych ze scenkami rodzajowymi. 



 
 

Paolo Veronese, Franz Xaver Carl Palko ,,Umęczenie świętego” 

webumenia.sk 

 

Józef Czapski 

Józef Marian Franciszek Czapski urodził się 3 kwietnia 1896 roku 

w Pradze, zmarł 12 stycznia 1993 roku w Maisons-Laffitte. Znany polski 

malarz oraz pisarz. Jako hrabia miał swój herb – Leliwa. Początkowo 

swoją przyszłość wiązał z prawem, dlatego w Petesburgu w 1917 roku 

wybrał studia prawnicze. 

 

 
265 best Josef Czapski images on Pinterest | Art, Art ... 
pinterest.com 
 
 



 
 



 

HUMOR 

Reforma 
Nauczycielka zorganizowała zebranie 
 rodziców na temat reformy szkolnictwa. 
 Jeden z ojców zbiera głos: 
 - W szkole powinny być nauczane tylko 
 dwa najważniejsze przedmioty: 
 ,,Przysposobienie obronne”, żeby wiedzieć 
 jak strzelać i ,,historia”, żeby wiedzieć do 
 kogo. Reszta jest mało ważna. 
 
 
 
Krzyżówka 
Dwie dziewczyny rozwiązują krzyżówkę w 
 tygodniku dla młodzieży:  
- Co to jest: ,,kiedy się zbliża szybciej bije ci 
 serce”, na pięć liter?  
- To chyba będzie ,,zawał”. 

ŁAMIGŁÓWKI 

https://www.matzoo.pl/wielkikonkurs 
 
 



 

https://www.czytadelko.pl/zagadka/2889 
 

Odpowiedzi 
1.  14 
2.  Którą bramę wskazałby twój kolega, gdybym zapytał go o wyjście? 
 
 

DOMOWE SPOSOBY NA LEPSZĄ ODPORNOŚĆ 

 
Nie musisz robić rewolucji w swoim życiu, żeby wzmocnić odporność organizmu na 
wirusy i bakterie. Po prostu prowadź zdrowy tryb życia, a organizm nie da się 
infekcjom. Pamiętaj o śniadaniu. Komórki odpornościowe podejmują walkę z 
zarazkami tylko wtedy, gdy są regularnie odżywiane. Gdy śpimy, organizm czerpie z 
zapasów. Dlatego rano trzeba uzupełnić braki. Pierwszy posiłek najlepiej zjeść w ciągu 
godziny od wstania z łóżka. Śniadanie powinno być rozgrzewające i sycące, ale nie 
powinno obciążać przewodu pokarmowego. Ulubione płatki z mlekiem lub jogurtem 
albo pieczywo gruboziarniste, chudy twaróg albo jajko i do tego szklanka soku z 
owoców dostarczy organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje na dzień dobry. 
Owoce cytrusowe mają właściwości oziębiające. Dlatego po zjedzeniu grejpfruta lub 
pomarańczy (wypiciu soku) warto rozgrzać się herbatą. 
 
1. Dieta na wzmocnienie odporności – w ciągu dnia trzeba zjeść coś ciepłego. 
2. Relaks – długotrwałe napięcia psychiczne obniżają sprawność  sił obronnych. 
3. Hartowanie organizmu - weź codziennie naprzemienny, ciepło–zimny prysznic. Organizm 
przyzwyczaja się do zmian temperatury i naczynia krwionośne stają się mniej wrażliwe na 
chłód, nie kurczą się i nie hamują reakcji odpornościowej. Łatwiej wtedy obronić się przed 
zarazkami. Zabieg pobudza transport komórek odpornościowych do tkanek, poprawiając 
odporność, i dodaje energii. 
4. Odpowiednie ubranie. 



 

5. Wywietrz zarazki z mieszkania - temperatura w mieszkaniu nie powinna przekraczać 18–
20°C. Lepiej, gdy jest chłodniej niż za gorąco, bo wirusy grypy i bakterie lubią ciepło. Poza 
tym w przegrzanym powietrzu jest mniej wilgoci, przez co śluzówki w nosie i ustach 
wysychają i nie stanowią skutecznej ochrony przed zarazkami. Żeby nawilżyć powietrze i 
pozbyć się zarazków, trzeba kilka razy dziennie otwierać okna, koniecznie przed snem. Na 
noc najlepiej przykręć grzejniki i śpij przy otwartym oknie. 
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-odpornosciowy/domowe-sposoby-na-wzmocnienie-odpornosci-organizmu-popraw-
swojaodporno-aa-5v7G-daax-qAPs.html 
6.Sok z czarnego bzu – pić dwa razy dziennie po około 50 ml. 
 

 
DOMOWE SPOSOBY NA PRZEZIĘBIENIA 

 
1.Katar: 
 Syrop z czerwonej kapusty. Przepuść kapustę przez sokowirówkę, tak by uzyskać 

szklankę soku. Zagotuj płyn. Gdy przestygnie, dodaj 0,5 szklanki miodu. Wymieszaj. 
Pij po łyżeczce 3–4 razy dziennie. 

 Inhalacje. Wlej do miski litr wrzątku, wpuść 7 kropli olejku sosnowego lub 
lawendowego. Pochyl się, przykryj głowę ręcznikiem, tak żeby para nie uciekała na 
boki. Oddychaj głęboko przez nos mniej więcej 5 minut. 
 

2.Ból gardła: 
 Płukanka ziołowa. Odmierz po pół łyżeczki liści szałwii, koszyczka rumianku, liści 

mięty pieprzowej i kwiatu nagietka. Zalej zioła szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 
20 minut. Przecedź. Letnim naparem płucz gardło kilka razy dziennie. 

 Płukanka solna. Dodaj łyżeczkę soli do szklanki ciepłej wody i mieszaj aż się rozpuści. 
Płucz gardło 3-4 razy dziennie. 
 

3.Kaszel: 
 Syrop z cebuli. Posiekaj drobno 2 duże cebule. Układaj warstwami w szklanym lub 

emaliowanym naczyniu, przesypując cukrem (w sumie ok. 0,5 szklanki). Postaw w 
ciepłym miejscu. Po 3 godzinach zlej sok. Wymieszaj go z łyżką naturalnego miodu i 
sokiem wyciśniętym z 0,5 cytryny. Pij po łyżce 3 razy dziennie, po posiłkach. 

 Miód anyżowy. Do 3 łyżek miodu lipowego lub wielokwiatowego dodaj czubatą 
łyżeczkę mielonego anyżu. Wymieszaj. Jedz 2 razy dziennie po łyżeczce, najlepiej po 
posiłku. 
 

4. Gorączka: 
 Herbatka lipowo-miodowa. Zalej szklanką wrzątku 2 łyżeczki suszonych kwiatów lipy. 

Przykryj i odstaw na 10 minut. Gdy napar nieco przestygnie, dodaj 2 łyżeczki miodu. 
Wypij i wskocz do łóżka. 

 Chłodne okłady. Na czoło, kark, nadgarstki lub łydki przykładaj zmoczone w chłodnej 
wodzie płótno lub gazę. Zmieniaj, gdy okłady się ogrzeją. Powtarzaj aż do spadku 
temperatury. W ramach schładzania możesz wziąć też kąpiel. Pamiętaj jednak, że 
woda powinna być zimniejsza zaledwie o 1 stopień C niż ciało. 
https://polki.pl/zdrowie/choroby,domowe-sposoby-na-przeziebienie-jak-szybko-zwalczyc-objawy-
przeziebienia,10011526,artykul.html 



 

 



 

https://andrzejtucholski.pl/2016/50-sposobow-na-nude-co-robic-gdy-nie-ma-co-robic/ 

10 sposobów na nudę – co robić, gdy nie ma co robić  Nuda to nieciekawe słowo. Źle się kojarzy. A szkoda, 
bo przecież oznacza świetną szansę na zrobienie czegoś niespodziewanego. Skoro stare pomysły zawiodły i 
chwilowo nie wyglądają kusząco to pozwól, że podrzucę Ci parę nowych. 

Ciekawostka na dobry początek    Wiesz, że nuda jest potrzebna? Adam Phillips, jeden z ważniejszych 
psychoanalityków w historii twierdził, że dzięki nudzie człowiek uczy się w spokoju czekać na coś nieznanego, 
co nie wiadomo kiedy przyjdzie i nie wiadomo czym będzie. Kto kiedykolwiek spróbował dorosłości ten wie, że 
podobnie “niedookreślone” tematy potrafią być całkiem częste. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. 

Z drugiej strony nuda jest doskonałym treningiem w swobodnym “uwalnianiu” uwagi. Nudzące się dziecko to 
przyszły dorosły dobrze znający własne stany emocjonalne i potrafiący nazwać, co czuje, co chce robić, co go 
interesuje. Podobnie twierdzi dr Teresa Belton. Gdyby nie nuda, człowiek nigdy nie pojąłby własnej 
kreatywności :) 

Dlatego, trochę na przekór, namawiam Cię do ponudzenia się. Ale wiesz, bez przesady. Tylko trochę. Bo potem 

wypadałoby sięgnąć po coś zupełnie nowego. Żeby się rozwinąć, żeby mieć nową opowieść dla znajomych, żeby 

poczuć, że to był dobrze spędzony czas. 

10 sposobów na nudę 

1. Pójdź na spacer do nieznanej Ci wcześniej części miasta. Weź znany autobus i trzymaj się jego trasy tak 

długo, aż szurnie oponą o nieznany przystanek. Wtedy wysiądź, rozejrzyj się, pójdź w lewo (to kluczowe) i z 

jakimś niepoważnym celem (np. “chodzę tylko od kwiaciarni do kwiaciarni”) wróć piechotą do domu. Historie 

gwarantowane. 

2. Wysprzątaj mieszkanie. Ale nie tak “na odwal się”, tylko “na serio”. Wanna na błysk, dywan pod szampon, 

rupiecie za szafę. Zacznij od sypialni. Może to tylko ja, ale porządne ogarnięcie mieszkania zawsze dodaje mi 

energii do przyszłej pracy. A skoro i tak się nudzisz… ;) 

3. Ułóż wszystkie książki / filmy / ubrania / kubki. Niepoważna porada ode mnie? Zrób to kolorami. Nigdy nie 

widziałem sensu w układaniu rzeczy np. alfabetycznie. Dopóki masz mniej niż 500-1000 grzbietów na półce to 

prawie na pewno dasz radę ogarnąć temat przy pomocy klucza kolorystycznego. A wiesz jak to super się 

prezentuje potem? No magia! :) 

4. Zrób sobie prosty trening. Rozciąganie to klucz do sukcesu. 



 

5. Idź na zdjęcia. Weź telefon i przejdź się po swojej okolicy próbując zobaczyć ją tak, jak jeszcze nigdy 

wcześniej Ci się nie udało. Możesz też pójść do szalenie popularnego punktu turystycznego i spojrzeć na swoje 

miasto oczami cudzoziemcy. To świetne przeżycie – ja tak na nowo odkryłem Warszawę. 

6. Przygotuj prezent. Pomyśl o kimś bliskim i skompletuj dla tej osoby przyjemny, poprawiający humor prezent. 

A potem go daj, zupełnie bez okazji, tak po prostu, w ramach spotkania się na plotki i kawę. Dodatkowe punkty za 

przygotowanie podarunku tak, by zawierał jak najmniej kupowanych przedmiotów. (A jeszcze bardziej dodatkowe 

punkty za wepchnięcie tam czegoś nawiązującego do Dnia Świstaka.) 

7. Przemebluj pokój. Zawsze kusiło Cię sprawdzić, co to by było, gdyby jednak wszystkie bambetle były koło 

drzwi, a przy oknie wyłącznie łóżko? No to słuchaj, nic Cię nie powstrzymuje. 

8. Naucz się czegoś praktycznego. W Internecie znajdziesz dosłownie wszystko. Może to jest doskonały 

moment, aby nauczyć się zmieniać oponę? Sprawdzać olej? Naprawiać spłuczkę? Płacić podatki? 

9. Ogarnij kable i sieci. Większość ludzi kończy pracę nad montażem telewizora w momencie, gdy udaje im się 

zmusić to ustroństwo do działania. A o wiszących z tyłu kablach już się nie pamięta. Jeśli masz chwilkę, skocz po 

monterskie “trzymaczki” i zrób porządek w zewnętrznej elektryce. Przy okazji możesz też wyczyścić, nazwać na 

nowo i powtórnie ohasłować wi-fi. Nazwij swoją sieć “Szukanie…” :) 

10. Napraw coś lub przygotuj na kolejną porę roku. Drzwiczki od szafki w kuchni wiszą smętnie od zeszłych 

świąt? Omijasz wypadniętą klepkę parkietu dłużej niż pracujesz w aktualnej firmie? Zimowe ubrania bez żadnego 

powodu wiszą obok ręcznika plażowego lub letnie buty przeszkadzają w rozstawianiu choinki? Wio po pudła. Wio 

po narzędzia. 

 

 

 

 



 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,156046,8760805,Prawdziwa_historia_swietego_M
ikolaja.html 

Święty Mikołaj kojarzy się wszystkim z czerwonym strojem i czapką oraz z tym, że lata on z prezentami na 
wielkich saniach zaprzęgniętych przez renifery. Taki obraz świętego Mikołaja to nic innego jak fałszywa 
kreacja, którą stworzyła popkultura i branża handlowa. Jaka jest prawdziwa historia świętego Mikołaja? 
Kim naprawdę był? - 6 grudnia obchodzimy mikołajki i jest to idealny dzień, by rozwikłać wszelkie 
wątpliwości na temat tej postaci. 
Święty Mikołaj - Biskup, który pomagał ubogim  
 
Mikołaj,nazywany biskupem Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od 
najmłodszych lat biskup był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego 
rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi. 
 
Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z mieszkańców Patary popadł w biedę. Wychowywał on 
trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. Biskup Miry wrzucił im przez okno sakiewkę  
z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. Gdy został biskupem, zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca 
i gorliwy duszpasterz. Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając w 
Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia. 
 
Święty Mikołaj był orędownikiem biednych  
 
Te i wiele innych cudownych historii o życiu biskupa Miry przyczyniły się do jego beatyfikacji i na zawsze 
rozsławiły imię Mikołaja jako orędownika biednych i potrzebujących pomocy. Niewiele osób wie, że św. 
Mikołaj jest także patronem marynarzy. Podczas jego pielgrzymki do Jerozolimy na morzu rozpętała się 
potężna burza. Wokół biskupa zgromadziła się cała załoga prosząc o wstawiennictwo do Boga, który 
wysłuchał modlitw i statek ocalał. 
 
Kult świętego Mikołaja rozpowszechniony na całym świecie  
 
W całym chrześcijańskim świecie kult świętego Mikołaja zaczął szybko się rozpowszechniać. Świadczy o 
tym przede wszystkim liczba kościołów, które nazywane były jego imieniem. W samym Rzymie jest ich 11, 
natomiast w Polsce aż 327. Popularyzację wizerunku świętego Mikołaja zawdzięczamy Holendrom.  
Św. Mikołaj był patronem Amsterdamu i otaczano go tam szczególną czcią. Przedstawiany był jako stary 
człowiek w szatach biskupa, który jeździł na ośle. 
 
Od XVI wieku świętego Mikołaja wyobrażano sobie przypływającego statkiem zza oceanu i jeżdżącego na 
białym koniu. W Holandii zapiski o świętowaniu 6 grudnia pochodzą już z XIV wieku, kiedy uczniowie oraz 
członkowie chóru kościelnego dostawali kieszonkowe i mieli dzień wolny. Kiedy Brytyjczycy zajęli kolonię 
holenderską Nowy Amsterdam i założyli Nowy Jork, mieszkający tam Holendrzy w dalszym ciągu 
kontynuowali tradycję obdarowywania się prezentami. 
 
Pierwsze mikołajki odbyły się 6 grudnia 1804 roku  
 
Zwyczaj wręczania sobie prezentów w dzień św. Mikołaja przyjął się szybko także wśród innych 
mieszkańców, a 6 grudnia 1804 roku urządzono pierwsze mikołajki. Na temat tej tradycji w Polsce można 
przeczytać w tekstach z XVIII wieku. Ówczesne podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci 
dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. W miarę upływu czasu mikołajki nie 
były już kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko z rubasznym, starszym panem w czerwonym stroju. 
Taki wizerunek świętego Mikołaja narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 30. ubiegłego wieku 
 i przetrwał do dzisiaj. 
 



 

Święty Mikołaj - czy istnieje naprawdę?  
 
- W dzisiejszych czasach świecka kultura przeniknęła naszą świadomość - mówi ksiądz Tomasz Kalisz, 
duszpasterz akademicki,,Gościńca Św. Wawrzyńca" w Poznaniu. - Na jednej z lekcji religii próbowałem 
wyjaśnić dzieciom, że święty Mikołaj istniał naprawdę. Było to o tyle trudniejsze, że niektóre z nich zostały 
już uświadomione przez rodziców, że świętego Mikołaja nie ma. Niewiele osób wie, że jest to postać 
historyczna, wyniesiona przez Kościół na ołtarze. Musimy pamiętać, że obchodzenie dnia świętego 
Mikołaja ma jeden cel - niesienie radości innym. Dlatego 6 grudnia myślmy przede wszystkim o tym, żeby 
zrobić coś dobrego dla drugiej osoby. Pamiętajmy także, żeby ta potrzeba rodziła się z serca, a nie z 
kolorowych wystaw i mody na mikołajki. 
 



 

ttps://dziennikzachodni.pl/przepis-na-pierniki-jak-zrobic-swiateczne-pierniczki-sprawdzony-przepis-na-
pierniki-swiateczne/ga/1060784/zd/26732557 
 
Święta to nie tylko karp, kapusta z grzybami czy barszcz z uszkami, ale również unoszący się w całym domu 
zapach piernika. Najlepiej, kiedy świąteczne pierniki upieczemy sami, wówczas magia świąt jest jeszcze 
większa. Mamy dla Was sprawdzony przepis na świąteczne pierniki . Na pewno się Wam udadzą. Takimi 
pierniczkami można się objadać przez całe święta.  
 
Jak zrobić świąteczne pierniki ? Mamy dla Was przepis na pierniki, które zawsze się udają. To proste. 
SKŁADNIKI: 1,5 kostki masła, słoiczek miodu, 1 kg mąki, 4 jajka - to podstawa. Zobacz cały przepis na 
pyszne pierniczki świąteczne. Te świąteczne pierniki na pewno zadowolą największych łasuchów 
Składniki: 
1,5 kostki masła  
1 słoiczek miodu (taki ok. 300 g)  
1 kg mąki  
4 jajka szklanka cukru (puder, bo ci się kryształki w cieście zrobią - chyba, że lubisz)  
opakowanie proszku do pieczenia 
cukier waniliowy  
1 paczka przyprawy do piernika  
1 łyżka imbiru (jeśli lubisz, zaostrza lekko smak)  
1 łyżka zmielonych goździków (niekoniecznie)  
1 łyżka cynamonu zapach wg. uznania (ja daję pomarańczowy i rumowy)  
2-3 łyżki kakao dla ładnego koloru 
 
1. Margarynę i cukier wkładamy do garnka, i podgrzewamy do rozpuszczenia.  
2. Do rozpuszczonej masy dodajemy miód i mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji.  
3. Dorzucamy przyprawę do piernika, imbir i cynamon. Wystawiamy na balkon do przestygnięcia. 
4. Dodajemy jajka i mąkę. Wyrabiamy. 
5. Gotowe ciasto wkładamy na godzinę do lodówki. 
6. Wałkujemy na grubość ok. 0,5 cm i formujemy dowolnego kształtu pierniki. 
7. Pieczemy w temperaturze 180 st. C. Wystarczy ok. 15 minut, ale lepiej po prostu przypilnować, bo te 
cieniej rozwałkowane mogą się przypalać. 
8. Po wystygnięciu ozdabiać, a gotowe schować bardzo głęboko, bo mają tendencje do znikania w 
tajemniczych okolicznościach. 
Najlepsze po 2 tygodniach.  
W części pierników w surowym cieście możesz wyciąć dziurki, okienka, gwiazdki i wsypać w nie 
rozkruszone na miazgę landrynki (trzeba je wsadzić do woreczka, zawinąć w ścierkę i mocno potraktować 
młotkiem lub tłuczkiem do mięsa - zajęcie dla facetów). Trzeba ich wsypać sporo, zrobić taką górkę. 
Będziesz miała witraże. Ja z laskami robię domki z witrażowyki oknami i aniołki z dziurawymi brzuszkami. 
Super to wygląda. Te ciastka pieczesz na pergaminie i zdejmujesz z niego dopiero jak masa landrynkowa 
dobrze zastygnie. 
 
 

http://katolickapolonia.com/Piesni/Piesni-Modlitwy-03-Boze-Narodzenie.htm 
 

ACH, UBOGI ŻŁOBIE 
1. Ach, ubogi żłobie,                   2. Zbawicielu drogi, 
Cóż ja widzę w tobie?                 Jakżeś to ubogi, 
Droższy widok niż ma niebo,       Opuściłeś śliczne niebo, 
W maleńkiej osobie.                   Obrałeś barłogi. 
  
3. Czyżeś nie mógł Sobie,          4. Gdy na świat przybywasz, 
W największej ozdobie,             Grzechy z niego zmywasz, 
Obrać pałacu drogiego,              A na zmycie tej sprośności 
Nie w tym leżeć żłobie?              Gorzkie łzy wylewasz. 
  



 

BÓG SIĘ RODZI 
1) Bóg się rodzi - moc truchleje,       
Pan niebiosów  - obnażony!              
Ogień krzepnie - blask ciemnieje,     
Ma granice – Nieskończony! 
Wzgardzony - okryty chwałą,                        
Śmiertelny - Król nad wiekami!                     

A Słowo Ciałem się stało                              
i mieszkało między nami. 
2) Cóż masz niebo nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście swoje. 
Wszedł między lud ukochany, 
Dzieląc z nim trudy i znoje. 
Niemało cierpiał, niemało, 
Żeśmy byli winni sami. 
3) W nędznej szopie urodzony,         
Żłób Mu za kolebkę dano!                 
Cóż jest, czym był otoczony?                        
Bydło, pasterze i siano.                                
Ubodzy, was to spotkało                               
Witać Go przed bogaczami                 
4) Potem i króle widziani 
Cisną się między prostotą, 
Niosąc dary Panu w dani: 
Mirrę, kadzidło i złoto. 
Bóstwo to razem zmieszało 
Z wieśniaczymi ofiarami. 
              5) Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
             Błogosław ojczyznę miłą. 
       W dobrych radach, w dobrym bycie         
                  Wspieraj jej siłę swą siłą. 
                  Dom nasz i majętność całą, 
                  I wszystkie wioski z miastami. 

CICHA NOC 
 Cicha noc, święta noc 
 Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem.                  Pastuszkowie od swych trzód 
A u żłóbka Matka Święta      Biegną wielce zadziwieni 
Czuwa sama uśmiechnięta                      Za anielskim głosem pieni, 
Nad Dzieciątka snem,     Gdzie się spełnił cud, 
Nad Dzieciątka snem.     Gdzie się spełnił cud. 
3) Cicha noc, święta noc, 
Narodzony Boży Syn, 
Pan Wielkiego Majestatu 
Niesie dziś całemu światu 
Odkupienie win, 
Odkupienie win. 
 



 

Dziękujemy za czytanie! 
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