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Wstępniak

Drodzy czytelnicy !
Do Świąt pozostała juŜ „ostatnia prosta”. Jeszcze
kilka dni i zacznie się ten magiczny czas. Choinka,
prezenty, pierniki, karp, barszcz z uszkami, no i kilka
dni oddechu od codziennych obowiązków, szkoły, pracy.
W grudniowym numerze Nie-Boskiej Gazetki znajdziecie
wiele na temat świąt. Przepisy na boŜonarodzeniowe
pyszności, wiersze w zimowym klimacie, pełne teksty
kilku najpopularniejszych kolęd. W artykule „Przemówić
ludzkim głosem” przeczytacie o tym, jak postarać się, aby w czasie tych Świąt
nie umknęło nam to co najwaŜniejsze: rodzinna, serdeczna, ciepła atmosfera,
poczucie bliskości i wzajemnej więzi. Przeczytajcie, jak spędzić te Święta „w
świętym spokoju”.
Jak zwykle znajdziecie w gazetce recenzję, tym razem jest to recenzja
ksiąŜki „Szata”. Nie zabraknie takŜe odrobiny humoru i rozrywki na jeden lub
dwa długie zimowe wieczory.

Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecieŜ
miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na
zdrowie.
Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką!
Pod świeczek łuną jasną
śyczcie sobie - najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego szczęścia.
śyczy redakcja Nie-Boskiej Gazetki
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Nie-boskie przepisy

Wypieki pod choinkę
KaŜdego roku wszyscy czekają
na
święta
BoŜego
Narodzenia.
Podobnie jest teŜ i w tym roku. Lecz
mimo, Ŝe za kilka dni nadejdzie ten
świąteczny czas, to większość z nas
nie czuje klimatu i magii tego
okresu. Sklepy przypominają nam o
tym, gdyŜ są pięknie wystrojone w
światełka, choinki, a przy wejściu
stoi Mikołaj. W radiu nadawane są
charakterystyczne piosenki dla tego
czasu np. ”Last Christmas” lub „A
kto wie czy za rogiem”. Co prawda
śniegu i mrozu jeszcze brak, ale
pogoda nie jest najistotniejsza w
święta. WaŜne jest, jak my się
przygotujemy, jak je spędzimy. Aby
kaŜdy mógł wreszcie poczuć tę
świąteczną atmosferę mam dla Was
kilka propozycji, ale spokojnie, nie
będzie to nic typu: sprzątnijcie dom,
umyjcie okna, wytrzepcie dywany.
Proponuję coś zupełnie innego. MoŜe
w tym roku będziecie mistrzami w
kuchni? Oto kilka przepisów na
świąteczne
ciasteczka.
MoŜecie
włączyć do pomocy rodzeństwo,
rodziców, przyjaciół, bo przecieŜ
święta to czas dla bliskich. Takie
wspólne pieczenie przyniesie Wam
duŜo frajdy i zabawy. MoŜecie nawet
w pierniku zrobić ozdoby na choinkę
lub wręczyć swoje wypieki komuś w
prezencie.
śyczę
Wam
powodzenia
w
kulinarnych zmaganiach!

Rogaliki waniliowe
Rogaliki waniliowe są dla wielu
stałym elementem świąt - jak
choinka, karp czy prezenty. Przepis
na te ciasteczka jest wyjątkowo
prosty
Składniki (na ok. 100 rogalików):
- 300 g cukru pudru
- 850 g masła

-400 g zmielonych orzechów i
migdałów
- 1,25 kg mąki
- 4 paczuszki cukru waniliowego
- trochę cukru pudru do posypania
gotowych wypieków.
Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki oprócz cukru
waniliowego i cukru pudru włoŜyć do
miski, zagnieść jednolite ciasto.
Przykryć folią aluminiową i włoŜyć do
lodówki na dwie godziny.

Podzielić ciasto na części, kaŜdą
rozwałkować na koło i podzielić na
trójkąty. KaŜdy trójkąt zwinąć w
kształt rogalika.
Nagrzać piekarnik do 175°C, piec
rogaliki (partiami ułoŜone na blasze
wyłoŜonej papierem do pieczenia)
przez 20 minut.
Na
koniec
posypać
rogaliki
mieszanką z cukru waniliowego i
cukru pudru.
Uwaga, moŜna rogaliki nadziewać
powidłami lub dŜemem. Po prostu
połóŜ odrobinę nadzienia na trójkąt
ciasto i zwiń. Piecz jak wyŜej.

Pierniczki
Składniki
- pół kg miodu
- kostka masła
- cukier rozpuścić w garnku
- 3 jajka
- 12,5 dag kakao
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- 1 kg mąki
- przyprawa do piernika
Sposób przygotowania:
Miód, masło i cukier zrumienić na
patelni, jak przestygnie dodać 3
jajka, 12,5 dag kakao, przyprawę do
piernika, cynamon, imbir (ja daję na
oko tego cynamonu i imbiru, zresztą
one w przyprawie do piernika i tak
są).
W małej ilości mleka (lub ew. wody)
rozpuścić 3 łyŜeczki sody i do gara.
Mąka 1 kg , wsypać do gara a jak
będzie gęste to na stół i wyrabiać.
Lepiej wsypać najpierw mniej mąki i
potem dosypywać. A potem sobie
regulować jeszcze tą mąką gęstość
ciasta - miej w zapasie więcej niŜ kg
na wszelki wypadek.
Piec ok 8 min. 170 -180 stopni"

Moim zdaniem …
Sposób przygotowania:
Wymieszać wszystkie składniki w
duŜej misie. Odstawić ciasto na
chwile do lodówki.

Ciasto
rozwałkować,
wykroić
foremką wybrane formy.
Piekarnik
nagrzać
do
200°C,
ciasteczka kłaść na blasze wyłoŜonej
papierem do pieczenia.
Ciasteczka są gotowe po 10-15
minutach. MoŜna je polukrować,
polać czekoladą, ozdobić cukrowymi
perełkami, wiórkami kokosowymi czy
posiekanymi migdałami.
Smacznego! ☺
Milena Stawicka

Ciasteczka świąteczne
(klasyczne)
Na koniec klasyk wśród ciasteczek.
Składniki:
- 250 g masła i cukru
- 500 g mąki
- 4 jajka
- ¼ łyŜeczki proszku do pieczenia
- skórka cytryny
- paczuszka cukru waniliowego.
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Recenzja – „Szata”
Moja recenzja dotyczy ksiąŜki pt.
,,Szata” autorstwa Lloyda C. Douglasa.
Akcja utworu rozgrywa się w Rzymie (w
późniejszych
rozdziałach
równieŜ
w
Jerozolimie i okolicach) za panowania
cesarza
Tyberiusza.
Młody
trybun
Marcellus Gallio, syn senatora, będąc pod
wpływem alkoholu wyśmiewa pewnego
waŜnego
urzędnika.
Gdy sprawa
wychodzi na
jaw,
Marcellus
musi objąć
hańbiąca
posadę
legata fortu
w
Minoi,
gdzie
przebywają
ludzie,
których
państwo
chce
się
pozbyć.
Gallio
przybywa na
miejsce
w
towarzystwie
wiernego
niewolnika Demetriusza. Towarzysząca mu
załoga
jest
niedomyta,
zaniedbana,
niezdyscypli-nowana. Po pewnym czasie
Marcellusowi
udaje
się
zdobyć
jej
szacunek. Gdy nadchodzi coroczne Święto
Paschy, oddział z Minoi udaje się do
Jerozolimy, Ŝeby zadbać o porządek. W
mieście wybuchają zamieszki. Sprawa
dotyczy Jezusa z Nazaretu uwaŜanego
przez część ludzi za obiecanego Mesjasza.
Przez zawiść arcykapłanów Jezus zostaje
skazany na ukrzyŜowanie. Na nieszczęście
egzekucję
ma
przeprowadzić
oddział
Marcellusa. Gdy Ŝołnierze rzucają losy o
szatę UkrzyŜowanego, Gallio wygrywa. Gdy
po raz pierwszy dotyka tkaniny, dopadają
go
wyrzuty
sumienia,
depresja.
Natychmiast kaŜe spalić szatę, ale
Demetriusz ukrywa ją. Marcellus i
Demetriusz wyruszają do Aten. Tam Gallio
próbuje popełnić samobójstwo. Ostatecznie
powstrzymuje go widok szaty. Dotyka jej

Moim zdaniem …
ponownie i odzyskuje zdrowie. Młody
trybun postanawia poznać historię Ŝycia
oraz działalność Chrystusa. W tym celu
podróŜuje po Galilei. Zostaje chrześcijaninem. Po powrocie do domu okazuje się,
Ŝe ojciec, choć inteligentny i dobry,
sceptycznie traktuje nowe wyznanie swego
syna. Marcellus udaje się na tułaczkę
głosząc Ewangelię. Potem następuje wiele
innych zdarzeń, ale nie chcę zepsuć Wam
niespodzianki
oraz
przyjemności
z
czytania.
Moim zdanie ,,Szata” to rewelacyjna
ksiąŜka. Zawiera zarówno sceny tragiczne
jak i rozbawiające to łez. Kiedy po raz
kolejny zaczynam czytać ten utwór, to po
prostu nie mogę się oderwać. Naturalnie,
Ŝe niektóre wątki i sceny trochę mnie
rozczarowały, ale było ich na tyle mało ,Ŝe
nie miały większego znaczenia. Dawne
prawdy zawarte w ,,Szacie” są aktualne do
dziś. Zachęcam wszystkich do czytania.
Naprawdę warto! W skali od 1-10 z
czystym sumieniem stawiam 10 !

Zimowe krajobrazy
Zimowe krajobrazy
Swą bielą urzekają.
Bielutkie płatki śniegu
Na ziemię opadają.
Gałęzie juŜ nagie,
Liście spadły z drzew,
Zwierzęta zasypiają,
Ucichł ptasi śpiew.

JuŜ niedługo Święta
JuŜ nie długo Święta
Oby padał śnieg!
Zabrzmi gdzieś kolęda,
Gdzie indziej dzwonka
dźwięk.
Dzieci z uśmiechami na
twarzy czekają na prezenty,
AŜ do ich mieszkania
przybędzie Mikołaj Święty.
Do Wigilii juŜ się
przygotowujemy,
Ubogich i samotnych
ugościć gotowi będziemy.
Beata Bławat
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Przemówić ludzkim głosem…
Dawniej wierzono, Ŝe w noc
wigilijną
zwierzęta
przemawiają
ludzkim głosem. Obecnie juŜ raczej
nikt w to nie wierzy, a tego „ludzkiego
głosu” często zdecydowanie bardziej
brakuje
nam,
ludziom,
nie
zwierzętom. Święta to czas, który
niejako z definicji powinien być
spędzony w rodzinnym gronie, w miłej
i uroczystej atmosferze. Moment
składania sobie wzajemnie Ŝyczeń
świątecznych,
wspólna
wieczerza
wigilijna, nie powinny być tylko
powtarzanym
z
przyzwyczajenia,
niewiele znaczącym, „staroświeckim”
rytuałem. To chwile, które wyrwane z
kontekstu
szarej
codzienności
powinny
nam
„naładować
akumulatory” pozytywna energią. To
nie czas na kłótnie, nieporozumienia,
„wylewanie Ŝalów”. To okres, kiedy
mamy szansę uzmysłowić sobie, Ŝe
Rodzina to coś więcej niŜ tylko kilkoro
ludzi mieszkających pod jednym
dachem, a rozmowa to zupełnie coś
innego, niŜ „co w szkole?”, „lekcje
odrobione?”, „wyrzuć śmieci”, „daj na
kino”, „kup mi buty”…
ChociaŜ
wszędzie
słyszymy
Ŝyczenia „wesołych świąt, rodzinnej
atmosfery”, to jednak tak często bywa,
Ŝe ani te święta wesołe, ani ta
atmosfera rodzinna… Nawet jeśli się
staramy, to coś nie wychodzi. Sama
zastanawiałam się nad tym, bo i u
mnie w domu coś czasem zgrzytało,
jak ość z karpia miedzy zębami. I teraz
chyba juŜ wiem w czym problem.
Po
pierwsze
mimo,
Ŝe
mieszkamy razem jako Rodzina, to nie
jesteśmy
przyzwyczajeni
do
przebywania razem przez kilka dni z
rzędu nie mając praktycznie nic
istotnego do roboty. Na co dzień
szkoła, dom, paca, zadania domowe,

Co nas gryzie ?
sprzątanie, gotowanie, wyjście z
kolegami… A w święta, wszyscy siedzą
w domu, wszystko jest zrobione,
zwykle nikt nigdzie się nie spiesz, w
TV nic ciekawego, komputer jakoś
głupio włączyć, bo jednak z tą Rodziną
trzeba posiedzieć… Masakra… Bo nie
potrafimy ze sobą rozmawiać, cieszyć
się wzajemnie swoją obecnością, nie
potrafimy
po
prostu
być
razem…Smutne ale prawdziwe.. Po za
tym
święta
to
masa
stresów,

wydatków i kłopotów. Dorośli chcą za
wszelka cenę sprawić by stół uginał
się od jedzenia, by pod choinką nie
zabrakło prezentów, by kaŜde okno
zostało umyte, a kaŜdy skrawek domu
lśnił czystością. To wymaga pracy,
czasu, pieniędzy, a często i awantur
kto, co i kiedy powinien zrobić…Jak
tak się z bliska przyjrzeć, to takie
święta to mega-stres dla Rodziny…I
czy właśnie o to tu chodzi? Czy to ma
znaczenie, czy potraw będzie 6, a nie
12? Czy to waŜne , czy wypastujemy
podłogi pod dywanami, a moŜe tylko
„na rynku”? Czy to istotne, czy ciocia
Krysia
dostanie
czerwone
czy
niebieskie
kapcie
pod
choinkę?
Szczerze powiem… To wszystko jest
totalnie nieistotne, jeśli zapomnimy,
Ŝe święta to Rodzina, Ŝyczliwość,
prawdziwe rozmowy, miłe gesty,
okazywanie uczuć i wszystko to, co
składa się na prawdziwe, szczęśliwe
bycie razem. Prezent pod choinka nie
zastąpi czułego uścisku, najsmaczniejszy karp staje ością w gardle,
gdy brak w domu serdecznego
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śmiechu, umyte okno nie wypełni
pustki, w której nikt nie mówi
„kocham cię”, wypastowana podłoga
lśni na próŜno, kiedy ktoś wbija w nią
zapłakane oczy.
Czy jest szansa, Ŝeby było lepiej,
Ŝeby te święta były naprawdę
wyjątkowe, rodzinne i szczęśliwe?
Myślę, Ŝe tak. ChociaŜ moŜe wydać się
to trudne, ale chyba
warto
spróbować. Zarówno Rodzice, jak i
dzieci maja tu wiele do zrobienia. Obie
strony muszą chcieć i wtedy na pewno
się uda ☺.

Kiedy
widzisz
umęczona
świątecznymi przygotowaniami Mamę,
zapytaj w czym moŜesz jej pomóc. Na
pewno jest wiele rzeczy, które moŜecie
zrobić razem, moŜe okaŜe się, Ŝe
będziecie się przy tym świetnie bawić,
moŜe
nauczycie
się
od
siebie
nawzajem czegoś nowego? Wyłącz
komputer, wróć od kolegi, wyjdź ze
swojego pokoju, rozejrzyj się. Zobacz
co moŜesz zrobić, by Rodzice byli
mniej
zestresowani,
szybciej
zakończyli świąteczne porządki, mieli
chwilę
na
złapanie
oddechu.
Zasiadanie do stołu
zastawionego
wspólnie przygotowanymi daniami
daje naprawdę frajdę i satysfakcję.
Spróbuj, przekonaj się, to nic nie
kosztuje ☺.
Rodzicu, w wirze świątecznych
przygotowań znajdź chwilę dla swojego
dziecka. To dla niego, dla was są te
święta. Daj poŜyć karpiowi jeszcze 2

Co nas gryzie ?
minuty i w tym czasie zainteresuj się
swoim synem/córką, przytul, poproś o
pomoc, po prostu bądź Rodzicem a nie
„firmą kateringowo-sprzątajacą”.
Prezenty powinny dawać tyle
samo radości obdarowywanemu co i
obdarowującemu.
Jeśli
znasz
marzenia, zainteresowania, osobowość
itp., osoby której kupujesz prezent,
wcale nie musi być on bardzo drogi,
by był trafiony i dawał radość. Nie
oczekuj bardzo drogich prezentów,
staraj się dawać, nie tylko brać.
Okazuj wdzięczność, nawet jeŜeli
skarpetki nie są tym o czym
marzyłeś/marzyłaś po nocach.
Wraz z rozpoczynającymi się
świętami postaraj się zapomnieć o
wszelkich
Ŝalach,
kłopotach
i
rozczarowaniach. Z drugiej strony
wykorzystaj czas na odbudowanie
rodzinnych więzi, na rozmowę o tym
co naprawdę waŜne. MoŜe jeśli
spokojnie powiesz to, co do tej pory
było wyraŜane krzykiem, w końcu
stanie się cud i ktoś zrozumie o co ci
chodzi?
Oto dwanaście przykazań wesołych
rodzinnych świąt:
1. Słuchaj,
2. Mów,
3. Wybacz,
4. Zrozum,
5. Uśmiechnij się,
6. Przytul,
7. Pochwal,
8. Powiedz
„kocham”,
9. Nie krzycz,
10. Nie obwiniaj,
11. Nie kłam,
12. Nie rań.
MoŜe
czujesz
potrzebę
dodania
swojego kolejne przykazania? Zrób to!
A potem juŜ tylko przestrzegajcie ich
razem,
i
cieszcie
się
cudem
świątecznej, rodzinnej atmosfery ☺.
Magdalena Witt
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Czas na przerwę

Hej Kolęda, kolęda…
Cicha noc
1. Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom
wszem.
A u Ŝłóbka Matka Święta,
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem,
2. Cicha noc, święta
noc,
Pastuszkowie od
swych trzód,
Biegną wielce
zadziwieni,
Za anielskim głosem
pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud,
3. Cicha noc, święta noc,
Narodzony BoŜy Syn,
Pan Wielkiego Majestatu,
Niesie dziś całemu światu,
Odkupienie win,
Odkupienie win,
4. Cicha noc, święta
noc,
JakiŜ w tobie dzisiaj
cud,
W Betlejem Dziecina
święta
Wznosi w górę swe
rączęta
Błogosławi lud.
Błogosławi lud.

Pójdźmy wszyscy do stajenki
1. Pójdźmy wszyscy do
stajenki,
do J e z u s a i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.
2. Witaj, Jezu
ukochany,
od Patryarchów
czekany.
Od Proroków
ogłoszony,
od narodów
upragniony.
3. Witaj,
Dziecineczko w
Ŝłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta
mocy.

4. Witaj, Jezu nam
zjawiony;
witaj, dwakroć
narodzony,
raz z Ojca przed
wieków wiekiem,
a teraz z Matki
człowiekiem.
5. KtóŜ to słyszał takie
dziwy?
Tyś człowiek i Bóg
prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej
Osobie
dwie natury róŜne sobie.
6. O szczęśliwi
pastuszkowie,
któŜ radość waszą
wypowie!
Czego Ojcowie Ŝądali,
wyście pierwsi
oglądali.
7. O Jezu, nasze kochanie,
czemu nad niebios
mieszkanie
przekładasz nędzę,
ubóstwo,
i wyniszczasz swoje
Bóstwo?
8. Miłości to
Twojej dzieło
z miłości
początek wzięło.
Byś nas zrównał z
Aniołami,
poniŜasz się między
nami.
9. Spraw to, Jezu, Boskie
Dziecię.
niech Cię kochamy nad
Ŝycie;
niech miłością
odwdzięczamy
miłość, której doznawamy.
10. Święta Panno, Twa
przyczyna
niech nam wyjedna u
Syna,
by to Jego narodzenie
zapewniło nam
zbawienie.

Gdy się Chrystus rodzi
1. Gdy się Chrystus rodzi,
i na świat przychodz1.
Ciemna noc w jasności

promienistej brodzi
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!
2. Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych
strzegl1.
Aby do Betlejem,
czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził
Zbawiciel,
Wszego świata
Odkupiciel,
Gloria...
3. "O niebieskie Duchy,
i posłowie nieba.
PowiedzcieŜ wyraźniej
co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu Ŝyjemy".
Gloria...
4. "IdźcieŜ do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
w Ŝłobie połoŜone:
Oddajcie Mu pokłon
boski,
On osłodzi wasze
troski".
Gloria...
5. A gdy pastuszkowie
wszystko zrozumieli
Zaraz do Betlejem
śpieszno pobieŜeli
I zupełnie tak zastali
Jak anieli im zeznali
Gloria...
6. A stanąwszy na
miejscu
pełni zdumienia
IŜ się Bóg tak zniŜył
do swego stworzenia
Padli przed Nim na
kolana
I uczcili swego Pana
Gloria...
7. Wreszcie kiedy pokłon
Panu juŜ oddali
Z wielką wesołością
do swych trzód wracali
śe się stali być godnymi
Boga widzieć na tej ziemi
Gloria...
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Czas na przerwę

KrzyŜówka pod choinkę
Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 13 (w prawym dolnym rogu) utworzą hasło.

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO:

PIONOWO:

1. jedno z przekształceń geometrycznych,
liczba, którą mnoŜymy,
często popełniasz go rozwiązując zadania,
2. określasz go zaokrąglając liczbę,
rodzaj liczydła uŜywanego w staroŜytności, 3. jednostka długości (morska lub lądowa),
romb, który ma przekątne równej długości
7. 60 sztuk,
część łamanej,
8. brutto - netto,
moŜe być dodatni lub ujemny,
11. 3 miesiące,
wypisujesz je rozwiązując zadanie z treścią, 12. jeden z czworokątów,
pewnik; twierdzenie, które w danej teorii
jeden z najwybitniejszych matematyków
13.
17.
naukowej przyjmujemy bez dowodu,
staroŜytności,
4.
5.
6.
7.
9.
10.
12.
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14.
15.
16.
18.
21.
22.
23.
25.
26.
27.

dokładny opis rozwiązywania zadania,
problemu,
jednostka pojemności,
24 godziny,
okręgi, które mają wspólny środek,
prosta, która ma dokładnie jeden punkt
wspólny z okręgiem,
ma dwa końce,
dział geometrii zajmujący się badaniem
własności figur płaskich,
umowny znak słuŜący do zapisywania
liczb,
występuje w rozwinięciu dziesiętnym
nieskończonym ułamka zwykłego,
zbiór, do którego nie naleŜy Ŝaden element.

Czas na przerwę
moŜe być procentowa lub jednostka
długości,
20. wypłata po odciągnięciu potrąceń,
23. najsłynniejsza liczba niewymierna,
24. jednostka pola.
19.

Usmiechnij się ☺
Do Pinokia przyszedł Mikołaj.
Rozdał wszystkim w domu
prezenty i rozmawia z
Pinokiem:
- O! ...widzę, Ŝe nie cieszysz
się z tego zwierzątka, które ci
podarowałem.
- Bo ja chciałem pieska albo
kotka!
- Niestety zabrakło! ...inne
dzieci teŜ nie dostały.
- Ale ja się boję tego bobra!

Polisz jor inglisz ;)
-

Knock, knock!
Who's there?
Mary.
Mary who?
Marry Christmas!
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