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B o ż o n a r o d z e n i o w e                

     T r a d y c j e  

Dzielenie się opłatkiem - Przed rozpoczęciem wigilijnej wieczerzy trzeba było 

podzielić się opłatkiem (obecnie nadal kultywuje się ten zwyczaj). Dawnej skła-

dano ofiary bóstwom, bożkom, by uchroniły domostwo przed złymi siłami, pioru-

nami i innymi nieszczęśliwymi wypadkami. Dziś przy łamaniu się opłatkiem skła-

damy sobie głównie życzenia świąteczne i noworoczne. 

Kolędowanie - to kolejny zwyczaj praktykowany nadal w naszych domach. Na-

zwa pochodzi ze starożytnego Rzymu, kiedy kalendami nazywano pieśni wy-

konywane na początku miesiąca, szczególnie w styczniu, ciesząc się no-

wym rokiem. Kościół zniósł co prawda obchodzenie kalend, ale zachował się 

zwyczaj radosnego śpiewania ku czci Chrystusa czy odwiedzanie się w czasie 

Świąt Bożego Narodzenia w domach. Pierwsze kolędy w Polsce pojawiły się oko-

ło XIII wieku, a wraz z upowszechnieniem druku zaczęto je zapisywać i przekazy-

wać z pokolenia na pokolenie. 

Jasełka - Dziś kojarzą się nam z przedstawieniami szkolnymi czy kościelnymi. 

Jasełka pochodzą z XIII wieku, a zapoczątkował je Święty Franciszek, wprowa-

dzając do szopki zamiast drewnianych figur żywe postaci. Zwyczaj ten szybko 

rozprzestrzenił się po całym świecie, nadając jasełkom nowego wymiaru. 



 

 

Str. 3 Wigilia w innych krajach europejskich 

Holandia 

Jako takiej Wigilii nie obchodzi się także w Holandii oraz w Belgii. W tym drugim kraju coraz częściej wie-

czerza wigilijna zamieniana jest na śniadanie w restauracji. Wtedy też odprawiane są tutaj ceremonie reli-

gijne oraz jasełka. Pasterka jest jedyną mszą w roku, podczas której kościoły są pełne. 

Grecja 

Szczególny klimat ma Wigilia w Grecji. Od samego rana dzieci chodzą tutaj po kolędzie. Na wigilijnym sto-

le znajduje się natomiast tzw. Chleb Chrystusa – bochenki o różnych kształtach, z różnymi zdobieniami. 

Zwyczajem greckim związanym z Bożym Narodzeniem jest także zdobienie łodzi lub statku. 

Wielka Brytania 

W tym kraju w Wigilię większość osób pracuje, nie jest to dzień uznawany za szczególni istotny. Dopiero 

pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia obchodzony jest uroczyście, wtedy też wręczane są prezenty.  

Na bożonarodzeniowym stole króluje natomiast pieczony indyk z borówkami. 

Francja 

W kraju tym do samej wieczerzy wigilijnej nie przykłada się obecnie większej wagi. Najważniejszym punk-

tem Świąt Bożego Narodzenia jest tutaj obiad świąteczny, w czasie którego daniami głównymi są pasztet 

strasburski z gęsiej lub kaczej wątróbki, ostrygi i wędzony łosoś. 

Norwegia 

Wigilia po norwesku to żeberka wieprzowe i gotowane mięso owcze plus specjalne danie przygotowane  

z solonej oraz gotowanej ryby, podawanej z boczkiem. Potrawa ta nosi tutaj nazwę Lutefisk. 

 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 



Symbolika potraw Bożonarodzeniowych   

            Zacznijmy od ilości, ustawianych na wigilijnym stole, dań. Zgodnie z zasadami 

przyjętej tradycji, liczba serwowanych dań powinna wynosić ni mniej, ni więcej jak tyl-

ko 12. Dwunastka ma bowiem odniesienie zarówno do ilości uczniów Jezusa Chry-

stusa, czyli do 12 Apostołów, jak i ilości obecnych w każdym roku miesięcy. Warto 

jednak zwrócić uwagę, iż liczna 12 nie zawsze była wyznacznikiem 12 dań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 chleb - symbol dobrobytu 

 ziarna zbóż (bądź też zamiennie wypieki z mąki) - symbole życiodajnej mocy 

 ryby - uznawane już w czasach starożytnych za symbol chrześcijaństwa, przypo-

minający biesiadnikom o znaczeniu chrztu, zmartwychwstaniu oraz nieśmiertel-

ności ludzkiej duszy 

 kapusta - oznaczająca siłę, która to w połączeniu z grochem miała za zadanie 

ochronę biesiadników przed wszelkiego rodzaju chorobami 

 grzyby - nawiązujące jeszcze do zwyczajów pogaństwa i częstokroć wiązane z 

ułatwieniem kontaktu z duchami zmarłych przodków 

 mak - dawny symbol płodności 

 miód - którego obecność na wigilijnym stole gwarantować miała przychylność sił 

natury 

 jabłka oraz orzechy - chroniące rodziny przed różnego rodzaju bólami gardła i 

zębów.  



 

 

Rady na ferie 

Ferie zimowe. Jest przyjemnie, ale do czasu kiedy masz co robić. Został tydzień, dwa ty-

godnie. Znajomi i przyjaciele wyjechali do rodziny, a ty siedzisz w domu. Nudy prawda? 

Co wtedy można robić? 

• Może jednak weźmiesz się za tą książkę? Dostałeś/wziąłeś z biblioteki książkę ponad mie-

siąc temu, ale nie miałeś/aś czasu na czytanie. Teraz właśnie masz okazję. Czytanie książek 

to na pewno nie żaden obciach ani powód do wstydu. 

• Ugotuj coś. Może nie jesteś w tym dobry/a, ale może zamiast grać w gierki to wyszukaj  

w Internecie jakiś ciekawy, ale prosty przepis. Na pewno zaskoczysz swoją rodzinę! ☺ 

• Zacznij pisać pamiętnik albo wróć do tego sprzed lat. Wylej na kartkę wszystko co siedzi 

w twojej głowie! 

• Przykryj się kocem, zaparz herbatę i włącz radio. Na różnych stacjach na pewno będą le-

cieć jakieś piosenki, na pewno znajdziesz też swoje ulubione. Można tak siedzieć i nucić 

godzinami. 

• Włącz wyobraźnię i stwórz w głowie zupełnie inny wymiar. Później za pomocą przyrządu 

typu: ołówek, długopis przelej to wszystko na kartkę. Ludziom/kosmitom stworzonych 

przez siebie nadaj różne dziwne cechy charakteru. Zawsze to weselej, gdy ktoś jest przy to-

bie…nawet ten fikcyjny. 

• Pójdź do szkoły! Ale nie martw się, nie na lekcje, ale na zabawy, gry i wiele innych fajnych 

rzeczy ☺ Miło spędzony czas—gwarantowany! 

Warsztaty-Sowa 
 

Uczniowie klas piątych i szóstych wzięli udział w warsztatach organizowanych przez 

Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot w ramach projektu „Monitoring i ochrona strefowa 

sowy włochatki na obszarze Natura 2000”.  

W trakcie zajęć dzieci poznały dziewięć gatunków występujących w Polsce sów, po-

cząwszy od największego puchacza, aż do najmniejszej sóweczki. Wiele uwagi zostało po-

święcone włochatce, dla której lasy naszej gminy są ostoją. Uczniowie mieli też okazję po-

znać ciekawostki i fakty z życia tej sowy. Poznali sposoby jej ochrony oraz przyczyny 

zmniejszania się liczebności tego sympatycznego ptaka. 

Warsztaty zostały uatrakcyjnione filmami, na-

graniami głosów ptaków oraz możliwością przyjrzenia 

się piórom sów ich wypluwkom, a także zobaczenia z 

bliska sowy włochatki. Zajęcia zostały przeprowadzo-

ne przez panią Annę Białomyzy. 



 

♦GOBLIN KSIĄŻKOWY♦ 

 

1.  Fantastyczny klimat, doskonały humor i wartką akcję gwarantuje kolejna 

część cyklu o przygodach trójki przyjaciół rozwiązujących niesamowite zagad-

ki. Powieść Felix, Net i Nika oraz Klątwa Domu McKillianów jest trochę ste-

ampunkowa, trochę wiktoriańska i horrorystyczna. Bohaterowie książki Rafa-

ła Kosika starają się poznać sekret pewnego starego szkockiego klanu i jego 

klątwy. W tle wydarzeń jest więc szkocki zamek i Londyn spowity mgłą. Już 

sama sceneria wakacji spędzanych na Wyspach przez trójkę przyjaciół wywo-

łuje dreszczyk emocji... Przekonajcie się jak bardzo Felix, Net i Nika oraz Klą-

twa Domu McKillianów wciąga w niebezpieczną i tajemniczą grę. 

 

 

2.  Ten dziennik został stworzony dla ludzi z ogromną wyobraźnią i pomysła-

mi! Keri Smith połączyła kreatywność z destrukcją i stworzyła coś fenomenal-

nego! Interpretacja jest dowolna i jak odbierzesz polecania tej książki zależy 

tylko od ciebie! Ale pamiętaj o jednym: musisz ją zniszczyć! Na pewno rzuca-

jąc książkę w błoto albo drzewo będziesz ubolewać nad jej losem lecz z cza-

sem się przyzwyczaisz i takie dziwactwa będą sprawiały ci przyjemność. 

 

 

 

 

3.  Nate ma dziesięć lat. Przed początkiem nowego roku szkolnego wraz z 

rodzicami przeprowadza się do miasteczka Colson. Zaprzyjaźnia się tam z 

trójką rówieśników - Trevorem, Gołębiem i Summer - i wstępuje do ich klu-

bu poszukiwaczy przygód. W tym samym czasie przy głównej ulicy zostaje 

otwarty Słodki Ząbek, nowy sklep ze niezwykłymi słodyczami. Jego właści-

cielka, pani White, urocza staruszka, chętnie wynagradza dzieci cukierkami 

w zamian za drobne przysługi. Cukierki okazują się magiczne: pozwalają 

unosić się w powietrzu, zmieniać wygląd, porażać prądem, przechodzić 

przez lustra albo wmawiać ludziom dowolne bzdury. Kłopot w tym, że zlece-

nia pani White stają się coraz bardziej podejrzane. Tymczasem w miasteczku 

pojawia się stary lodziarz, pan Stott. Słodkości z jego sklepu także mają niezwykłą moc. Dlaczego ci ta-

jemniczy cukiernicy tak nagle pojawili się w Colson? Jakiego skarbu poszukują? Kim jest mężczyzna w 

płaszczu i fedorze, który śledzi naszych bohaterów? I przede wszystkim: komu można zaufać, a kto ma 

http://merlin.pl/Zniszcz-ten-dziennik-Kreatywna-destrukcja_Keri-Smith,images_big,21,978-83-64853-00-5.jpg
http://merlin.pl/Wojna-cukierkowa_Brandon-Mull,images_big,7,978-83-7881-593-8.jpg


 

 

Uroczyste obchody Święta Szkoły odbyły się 7 listo-
pada 2014r. W tym roku odbywały się one pod ha-
słem „Muzyka łączy pokolenia”. 
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Zespół redakcyjny:  

Gabriela Ciuńczyk, Julia Deryng, Sonia Sulżyk, Wiktoria Sadowska, Karolina Leszczyńska pod 

opieką p. Haliny Popławskiej  

 

Konkurs multimedialny "Przyjaciel Lasu" 

 

Skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych. 

Na konkurs można zgłaszać prace na temat:  

 „Kto jest przyjacielem lasu” - uczniowie klas IV - VI 
Szkół Podstawowych prezentują kto - w ich ocenie - 

jest przyjacielem lasu i dlaczego. 

 

Pracę należy przedstawić w formie prezentacji multimedialnej - maksy-
malnie 10 slajdów. Maksymalny rozmiar pracy to 5 MB. 

Prace przesyłamy pocztą elektroniczną na adres:  

hpoplawska@gazeta.pl  

lub przynosimy na pendrive do p. Haliny Popławskiej  

do dnia 27 lutego 2015 roku. 

  


