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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
 
 

 

Całą noc padał śnieg 

cichy, cichy, cichuteńki. 

Przyszedł świt, a tu świat 

cały biały, bielusieńki, 

jakby ktoś świata skroń 

gładził chłodem białej ręki 

i powiedział szeptem doń: 

Nic się nie bój, mój maleńki. 

 

Niech cię głowa już nie boli, 

niech cię smutna myśl nie trapi, 

bo od dziś, bo od dziś –  

pokój ludziom dobrej woli. 

Otwórz oczy, znów się zbudź 

z mroku czarnej melancholii 

i ptaszęcym głosem nuć –  

pokój ludziom dobrej woli. 

 

Tak po cichu i powoli 

białym śniegiem nuci mu… 

Choćby dziś, w tym jednym dniu 

Pokój ludziom dobrej woli… 
 

M. Hemar „Całą noc padał  śnieg” 
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Boże Narodzenie jest świętem obchodzonym na całym świecie. To okazja 

do przebywania razem, do obdarowywania siebie nawzajem miłością i prezentami. Wokół 

uroczystości religijnych rozwinęły się różne zwyczaje. Wyjątkowe miejsce w historii kultury polskiej 

zajmuje piękna i wzruszająca kolęda. Jej wielka popularność na przestrzeni wieków sprawiła, że jest 

ważnym elementem obchodów Świąt Bożego Narodzenia. W niektórych okresach historycznych kolędy 

były nie tylko pieśniami religijnymi, ale także pełniły rolę pieśni patriotycznych i symboli polskości.  

Pierwsze zachowane łacińskie utwory kolędowe pochodzą z końca XIV wieku. Dwie najstarsze 

polskie kolędy to: Chrystus nam się narodził (powstała przed 1435 r.) i Anioł pasterzom mówił 

(z połowy XVI wieku). Teksty kolęd śpiewanych do dzisiaj w większości tworzyli anonimowi twórcy 

oraz sławni poeci (Franciszek Karpiński, Teofil Lenartowicz). Fryderyk Chopin wykorzystał motyw 

Lulajże, Jezuniu… w środkowej części Scherza h-moll op. 20., a Witold Lutosławski opracował 20 

polskich kolęd, które przetłumaczono na język angielski.  
 

*** 

Wszyscy śpiewamy kolędy, ale czy znamy dobrze ich teksty? Sprawdź swoją wiedzę i wstaw brakujące wyrazy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Przybieżeli do …………… pasterze, 

grając skocznie Dzieciąteczku na lirze: 

Chwała na wysokości,  

chwała na wysokości, 

a pokój na ziemi! 

3 

W ……….. leży, któż pobieży 

kolędować Małemu, 

Jezusowi Chrystusowi, 

dziś nam narodzonemu? 

 
 

Jako Panu naszemu! 
 

2 

Lulajże, Jezuniu, moja ……………, 

lulaj, ulubione me pieścidełko. 

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj! 

A ty Go, Matulu, w płaczu utulaj. 

4 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi 

Anieli grają, króle witają, 

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

……….,  ……….. ogłaszają. 

5 

………. …….., święta noc, 

pokój niesie ludziom wszem, 

a u żłóbka Panna Święta 

czuwa sama uśmiechnięta 

nad Dzieciątka snem. 

6 

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki; 

powitajmy ……………… i Maryję, Matkę Jego. 
 

Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, 

od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. 
 

7 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. 

Wstańcie, ……………, Bóg się nam rodzi! 

Czym prędzej się wybierajcie, 

do Betlejem pospieszajcie 

przywitać Pana. 

8 

Bóg się rodzi, moc truchleje, 

Pan niebiosów obnażony; 

ogień krzepnie, …………..  ciemnieje, 

ma granice Nieskończony. 
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Arcydzieła malarstwa 
 

  

Ilustracją książkową może być dzieło malarskie, 

rysunkowe lub graficzne. Ma ono za zadanie uzupełnić, 

objaśnić lub ozdobić tekst, do którego jest dołączone. W tym 

numerze opowiem o człowieku, który był nazywany „królem 

ilustratorów”, „malarzem dziecięcych marzeń” – Janie 

Marcinie Szancerze. Był wspaniałym gawędziarzem, 

człowiekiem renesansu, obdarzonym poczuciem humoru, 

nieprzeciętną wyobraźnią, licznymi talentami i pasjami. 

Zilustrował ponad 200 książek (m.in. Akademię Pana Kleksa, 

Pinokia, Dziadka do orzechów, Baśnie Andersena), wykładał 

na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracował jako 

kierownik artystyczny Państwowego Instytutu 

Wydawniczego, był pierwszym szefem artystycznym 

Telewizji Polskiej oraz współtwórcą tygodników dla dzieci: 

„Przygoda” i „Świerszczyk”. Trudno znaleźć kogoś, kto nie 

podziwiałby owoców jego współpracy z Janem Brzechwą, 

Julianem Tuwimem i innymi wybitnymi pisarzami. Ilustracje 

do Lokomotywy, Pana Kleksa, Baśni Andersena, Pinokio to 

tylko nieliczne z niezapomnianych, wspaniałych dzieł 

wielkiego mistrza ilustracji. 

Z czasem artysta wykształcił własny, łatwo 

rozpoznawalny, „szancerowski” styl. W jego dziełach 

dominują brązy i bogata kolorystyka. Cechuje je odważna 

kompozycja. Ilustrator często stosował ujęcie z żabiej lub 

ptasiej perspektywy, co wymagało od niego dużej sprawności 

warsztatowej. Bohaterowie to zazwyczaj szczupłe postaci, 

chude dziewczyny o ogromnych oczach i chłopcy ubrani 

w wąskie spodnie, często w dekoracyjnych teatralnych 

pozach lub gestach. Rysownik znakomicie potrafił oddać 

szczegóły historycznych kostiumów czy miejskich kamienic. 

Z łatwością wczuwał się w klimaty różnych epok. Obok 

prezentujemy ilustracje Jana Marcina Szancera do zbioru 

kolęd Chwała na wysokości a pokój na ziemi!  
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 

Zagadka pani Izy 
 

Do wigilijnego stołu w domu Zuzi zasiada tylu chłopców, co dziewcząt.  

Czy Zuzia ma więcej sióstr czy braci?  
 

A) więcej braci, o jednego 

B) ma tyle samo braci i sióstr  

C) więcej sióstr, o jedną  
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Biblioteka poleca… 
 

 

Lubicie czekoladę? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. Zapraszam Was zatem 

na tabliczkę czekolady w wydaniu literackim. To będzie trochę gorzka czekolada, 

ale taka podobno jest najzdrowsza. Ponadto zapewniam, że to smakołyk warty 

polecenia. „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” to 15 

historii o wartościach, takich jak odwaga, uczciwość, odpowiedzialność, szacunek, 

życzliwość, sprawiedliwość itp. 

A wartości to rodzaj życiowego kompasu, który nadaje życiu sens, ułatwia 

podejmowanie decyzji, poprawia relacje między ludźmi. Spotkacie tu swoich 

rówieśników, którzy muszą się zmierzyć z problemem akceptacji przez 

środowisko, rozwodem rodziców, problemami finansowymi, osiąganiem celu 

poprzez kłamstwa i manipulacje, czy z podejmowaniem ważnych decyzji. Może w ich losach 

odnajdziecie samych siebie. Może to opowieści o problemach, z którymi i wy się zetknęliście. A może 

skorzystacie z doświadczeń bohaterów i będzie to rodzaj poradnika, jak postąpić w określonej sytuacji 

czy zdarzeniu losowym. No i obiecuję, że nie będzie tylko smutno… 

„Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” to książka, która powstała na 

zamówienie z okazji 15. rocznicy działania kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Do napisania 

opowiadań poproszono znanych polskich autorów. Książka wciąga i intryguje, warto po nią sięgnąć 

i poczytać w blasku choinkowych lampek. 
Opracowała Joanna Brandys 

*** 

Mamo, pobaw się ze mną! 
 
 

„Ojej cóż za zapach 

cynamon goździki 

coś mi się wydaje 

że ktoś upiekł pierniki...” 
 

Anna Bednarek „Świąteczne pierniki” 

 

Uwielbiam czas przedświąteczny, kiedy sama przez chwilę mogę być małym dzieckiem. Jak co roku 

przed świętami, piekę z dziećmi pierniczki. W tle słychać piosenki świąteczne, a Michasia i Mikołaj 

zagniatają ciasto na pierniki. Rodzinna atmosfera wszystkich wprawia w dobry nastrój. Ciasto można 

zrobić ze sprawdzonego przepisu lub tak jak my kupić gotową mieszankę do wypieku. 
 

Potrzebne nam będą: 

 mieszanka na ciasto, 

 mąka, jajko, 100 g masła, 

 wałek, stolnica, foremki, papier do pieczenia, blacha, 

 lukier i ozdoby do dekorowania. 
 

Do mieszanki dodajemy miękkie masło, jajko i ugniatamy podsypując mąką. Formujemy w kulę 

i chowamy na 15 min. do zamrażalnika.  

Następnie wyjmujemy na posypaną mąką stolnicę lub blat ciasto i rozwałkowujemy je cieniutko na 

ok. 2 mm. Odciskamy foremkami różne kształty i przekładamy na blachę wyłożoną papierem do 

pieczenia. Pieczemy ok. 7 minut w 175 st.  Po wystygnięciu wraz z dziećmi dekorujemy pyszne 

pierniczki.  

Wszyscy byliśmy wysmarowani lukrem, ale w dobrym humorze. 

Smacznego i Wesołych Świąt! 
Monika Culepa 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano:  

- wiersz M. Hemara „Całą noc padał  śnieg”” 

- informacje ze stron internetowych: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/jan-marcin-szancer-krol-ilustratorow-malarz-dzieciecych-marzen-ilustrator/,  

http://www.edukacja.edux.pl/p-35955-koledy-polskie.php, http://www.mapakultury.pl/art,pl,mapa-kultury,455.html 
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