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Święta Bożego Narodzenia to czas radości dla większości ludzi. 
Sprzątamy dom, stroimy choinkę i kupujemy karpia. Każdy ma jakieś 

zajęcie, dzięki któremu może jeszcze bardziej uświetnić tę 
uroczystość. Gdy przychodzi czas na kolację wigilijną ,wszyscy 

składamy sobie życzenia łamiąc opłatek. Zasiadamy do kolacji, po 
której zaczynamy rozpakowywać prezenty. Łapiemy podarunki, 

rozrywamy opakowania i cieszymy się jak małe dzieci. Przebywając w 
otoczeniu bliskich czujemy ogromną radość w spędzaniu wspólnych 

chwil.
W tym momencie większość z nas nie myśli o innych. Nie zawsze 

pamiętamy o tych, którzy nie mogą spędzić świąt tak jak my. 
Niektórzy z powodu braku środków finansowych, inni z powodu braku 

rodziny czy domu.
Pomyślmy także o nich i dajmy im nadzieję na normalne święta.
Święta to czas bliskości, postarajmy się więc w tym czasie nie 

przechodzić obojętnie obok osób potrzebujących.
Święta to czas współczucia i otwartego serca dla tych, którzy mają 

znacznie mniej… którzy nie mają nikogo. Brak pieniędzy, pracy, 
bliskich, czy perspektyw na życie –  to ich codzienność. Sprawmy, aby 

w tym czasie również na ich twarzach pojawił się uśmiech.
Spróbujmy –  zapewniam Was, że warto !

Święta? Pomyśl o innych 
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ŚWIĘTA OCZAMI UCZNIÓW
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Święta Bożego 
Narodzenia to jedne z 
najważniejszych świąt 
obchodzonych na świecie. W 
tradycji chrześcijańskiej są one 
upamiętnieniem narodzin 
Jezusa Chrystusa. Rozpoczynają 
się 25 grudnia, lecz ich magię 
można odczuć dużo wcześniej. 
Boże Narodzenie to czas 
o wyjątkowej atmosferze, 
przejawiającej się m.in. 
kolorowymi światełkami na 
budynkach i choinkach, 
bombkami oraz prezentami. 
Często mówi się, że to czas 
przebaczania i spotkań 
rodzinnych. Są to święta na 
które z utęsknieniem czekają 
dzieci, oczekując św. mikołaja z 
prezentami. 

Wiele osób uważa, że 
święta te nie mają żadnych 
wad. Postanowiliśmy jednak 
sprawdzić opinię na ten 
temat wśród uczniów naszej 
szkoły. W tym celu 
przeprowadzono ankietę pt. 
„Wady i zalety Bożego 
Narodzenia”. Jak wynika z 
ankiety, według 
zdecydowanej większości 
uczniów, a dokładnie 168 
osób, największą zaletą 
świąt są prezenty. Dotyczy to 
zarówno prezentów 
otrzymywanych jak i tych 
dawanych. Zaleta ta 
przedstawia nas jako 
materialistów, jednak już 
drugie miejsce na naszej 
liście z liczbą 131 głosów 
miały świąteczne spotkania z 
rodziną, co nieco poprawia 
nasz wizerunek. Jest to 
tradycja, która jest obecna w 
wielu polskich domach. 
Wiele osób specjalnie na ten 
okres przyjeżdża
z drugiego końca kraju 
spędzając długie godziny 
w pociągach i samochodach.

Wymieniając zalety 
tych świąt wielu uczniów 
zwraca również uwagę na 
przerwę świąteczną, czyli 
dni wolne od szkoły. Przez 
sporą grupę osób bardzo 
ceniona jest również 
typowa dla tych świąt 
atmosfera, tradycyjne 
ubieranie choinki oraz 
śpiewanie kolęd. Z tym, że 
kolędy przez niektórych 
uważane są za wadę, a 
atmosfera za sztuczną. 
Święta nie byłyby świętami 
bez tradycyjnych potraw, 
które również zostały 
wspomniane w naszej 
ankiecie. Uczniowie 
zwracali uwagę na m.in. 
krokiety, pierogi, karpia, 
mandarynki, pomarańcze i 
suma  na patelni. 

Święta te nie są 
jednak całkowicie 
pozbawione wad. Wielu 
uczniów skarży się na 
nadmiar pracy 
towarzyszącej w 
przygotowaniu świąt. 
Uskarża się na to 48 
uczniów biorących udział w 
ankiecie. Za wadę uważają 
również duże wydatki 
towarzyszące kupowaniu 
prezentów, dekoracji oraz 
przygotowywaniu potraw. 
Wadą jest również fakt, że 
reklamy świąteczne 
pojawiają się już w 
listopadzie, a same święta 
często są kojarzone tylko z 
prezentami. 

Jak widzimy,  święta 
Bożego Narodzenia mają 
swoje wady i zalety.  Po 
prostu cieszmy się magią 
tych świąt. Życzymy 
wesołych świąt!  

Aleksandra Ohirko
Monika Dutkowska



 

Święta oczami innych krajów
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Indie
  Jest taki zwyczaj, iż zarówno 
chrześcijanie, jak i hindusi czy 
muzułmanie kupują dla siebie 
nowy, odświętny strój na ok. 10 
dni przez świętami. Wtedy 
zaczynają się wielkie 
przygotowania. Z ciekawszych 
praktyk możemy wyróżnić: 
malowanie kolorowych wzorków 
na podłogach oraz przed 
domami, wystawianie bogato 
zdobionej szopki do ogrodu, 
która jest oceniana przez 
specjalną parafialną komisję. Po 
uroczystej mszy, przed 
kościołem trwają różnorodne 
loterie całonocne, a dzieci 
chodzą od domu do domu 
niczym kolędnicy, prosząc o 
upominki i błogosławieństwo.

Australia
Tutaj święta wyglądają 
naprawdę 
nieprawdopodobnie, 
oczywiście z powodu 
tamtejszego klimatu.
W Wigilię mieszkańcy 
gromadzą się na lokalnych 
plażach, rozkładając na piasku 
obrusy (konieczne białe). Takie 
improwizowane stoły są 
następnie suto zastawiane 
potrawami, wśród których nie 
może zabraknąć pieczonego 
indyka, ciasteczek z bakaliami, 
puddingów owocowych, jak i 
specjalnego ciasta 
przypominającego dobrze nam 
znany keks. Następnego dnia 
dzieci znajdują pod choinką 
prezenty zapakowane w 
ogromną, wełnianą skarpetę. 
Jest tu także zwyczaj 
prezentowania otrzymanych 
kartek świątecznych na 
honorowym miejscu pod 
świątecznym drzewkiem.

Stany Zjednoczone 
Ameryki
   Niestety, święta w USA 
trwają tylko jeden dzień - 
zaczynają się i kończą 25 
grudnia. Okres 
przedświąteczny jest z kolei 
stosunkowo długi, rozpoczyna 
się w dzień Święta 
Dziękczynienia - ostatni piątek 
listopada. Już wtedy królują 
motywy kojarzące się z zimą 
czy świętami: sztuczny śnieg 
leży dosłownie wszędzie, ze 
sklepowych wystaw wyglądają 
podobizny mikołajów, bogato 
zdobione choinki przed 
każdym domem, 
rozbrzmiewające z głośników 
kolędy na każdym rogu...  Jest 
jednak i druga strona medalu, 
a mianowicie niesławny 
"Czarny Piątek". Następuje 
dokładnie tydzień po Święcie 
Dziękczynienia i jest 
początkiem sezonu 
zakupowego. Wiele punktów 
sprzedaży czynnych jest w 
dodatkowych godzinach, 
niekiedy nawet całą dobę, 
oferując jednodniowe okazje i 
zniżki. Tego dnia rokrocznie 
dochodzi do niezliczonych 
bójek i starć pomiędzy 
szalejącymi konsumentami, 
nierzadko kończących się 
śmiercią spowodowaną 
sporem grupki osób o 
wyjątkowo atrakcyjny produkt.

Grecja
   Podobnie jak w pozostałe dni 
w roku, Grecy wieczór wigilijny 
najchętniej spędzają poza 
domem, spotykając się z 
przyjaciółmi w barach, klubach 
i restauracjach. Domowa 
wieczerza wigilijna spożywana 
jest o bardzo późnej porze. 
Najważniejszym daniem jest 
faszerowany indyk, z 
pikantnym, ryżowo - mięsnym 
nadzieniem. Boże Narodzenie 
trwa tutaj chyba najdłużej na 
świecie, bo aż 12 dni. 

 Aż dwukrotnie w tym czasie Grecy 
obdarowują się nawzajem 
nieprawdopodobną liczbą prezentów: 
w wieczór wigilijny i w noc 
sylwestrową. Nic, tylko 
pozazdrościć...
Szwecja
  Okres Bożego Narodzenia 
rozpoczyna się tutaj podobnie 
jak w Polsce, czyli z pierwszym 
dniem Adwentu - na 4 tygodnie 
przed Wigilią. Szczególnie 
uroczyście obchodzi się dzień 
13 grudnia – tzw. Świętą Łucję. 
Wczesnym rankiem tego dnia 
wyrusza pochód dzieci-
przebierańców. Dziewczynki 
ubierają się w proste, białe, 
długie sukienki. Niektóre z nich 
mają na głowie koronę ze 
świeczek, inne srebrny 
łańcuszek, a w rękach trzymają 
świeczki. Chłopcy przebierają 
się za krasnale i pierniczki, lub 
zakładają długie koszule z 
papierowym, białym rożkiem na 
głowie, a w ręku mają gwiazdę. 
Tradycyjnymi smakołykami są 
pierniki i szafranowe bułeczki o 
różnych kształtach. Dzień przed 
Wigilią rodzina spotyka się 
wspólnie na tzw. „dopp i 
grytan”, gdzie spożywają 
upieczony specjalnie na ten cel 
chleb maczany w podgrzanym 
sosie. Podczas Wigilii znaleźć 
można różnorodne potrawy, 
umieszczone na stole. Jakim?  
Szwedzkim, oczywiście. Śledzie 
przyrządzane na różne sposoby, 
wędzony łosoś i węgorz, 
galaretka cielęca, kiełbaski, 
pasztety, szynka i małe kulki z 
mielonego mięsa, różnego 
rodzaju kapusty oraz mnóstwo 
słodkości. Jak widać Wigilia 
luterańska nie jest postna – 
jedyną tego typu potrawą jest 
tzw. lutfisk – specjalnie 
przyrządzona i podana ryba. 
Natomiast po kolacji przychodzi 
czas na mikołajkowe prezenty, 
śpiewy i tańce wokół choinki.

Igor Dąbkowski



Potrawy Wigilijne

  

Joanna Paczkowska
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Dzisiaj liczbę 12 wigilijnych 
potraw tłumaczy się liczbą 
miesięcy w roku lub liczbą 
apostołów Jezusa Chrystusa. 
Najpiękniejsze jest to, że nadal 
kultywuje się tradycję dwunastu 
dań na wieczerzy wigilijnej i 
każda gospodyni dba aby jej 
goście spróbowali ich chociaż 
po trochu. Zapewnia to bowiem 
przychylność losu w 
nadchodzącym roku oraz 
szczęście i pomyślność.

Dlaczego jest 12 potraw i 
dlaczego trzeba spróbować 
każdej z nich?

Lista najpopularniejszych 
wigilijnych potraw
1. Śledź
2. Ryba po grecku
3. Ryba w galarecie
4. Zupa grzybowa z łazankami
5. Barszcz z uszkami
6. Karp smażony
7. Kapusta z grzybami
8. Kapusta z grochem lub bigos
9. Pierogi z kapustą I grzybami
10. Kutia
11. Kompot z suszu
12. Makowiec

Skąd się wziął Święty 
Mikołaj?

Nie jest zaskoczeniem, iż co 
roku w wieczór wigilijny pod 
choinką znajdują się prezenty, 
przyniesione przez rzekomego 
Mikołaja. Taka tradycja trwa 
już od pokoleń. Kto przyczynił 
się do jej zapoczątkowania?

Święty Mikołaj, biskup z Miry, 
który według legend znany był 
z dobrych uczynków (m. in. 
rozdał cały majątek biednym), 
został pierwowzorem 
ówczesnego Mikołaja, 
rozdającego prezenty. 
Przedstawiany jest jako starzec 
z długą brodą, workiem 
prezentów, pastorałem i 
pękiem rózg. 6 grudnia 
obchodzimy mikołajki (rocznica 
śmierci św. Mikołaja). W tym 
dniu, wierzymy, iż grzecznym 
dzieciom przynosi on prezenty, 
a niegrzecznym – rózgi.

Współcześnie, wizerunek tego 
darczyńcy owiany jest 
czerwoną barwą tajemnicy. 
Charakterystyczny strój 
(czerwony płaszcz i czapka) 
spopularyzował koncern Coca 
Cola w roku 1930.

Według różnych legend 
zamieszkuje on wraz z elfami 
biegun północny lub Laponię.

Na podane poniżej adresy 
można wysłać list z życzeniami. 
Kto wie? Może właśnie Twój 
trafi w ręce świętego 
mikołaja! :D

Drøbak w południowej Norwegii: 
Julenissen’s Postkontor, 
Torget 4,
1440 Drøbak, Norwegia

Rovaniemi w Finlandii
Santa Claus Office
Joulumaantie 1
FI-96930 Napapiiri

Kanada
Santa Claus, North Pole,
Canada, H0H 0H0 
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