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 Wydanie Bożonarodzeniowe 

Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce grudniowy numer gazetki szkolnej w całości 

poświęcony Bożemu Narodzeniu. 

Życzymy przyjemnej lektury  

Redakcja 
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Wojtek Muskalla, Olivier Janas 

 

Świąteczne potrawy:  

Barszcz czerwony z uszkami 

 

Świąteczna zupa grzybowa 

 



3 
 

 

Pierogi z kapustą i grzybami

 

Pasztet świąteczny 

 

Świąteczne pierniczki
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Mielna Kałuża, Wiktoria Kunce 

 

Kolędy 

U nas co roku w święta nie może się obejść 

bez tych kolęd: 

1. ,,Cicha noc, święta noc” 

2. ,,Lulajże Jezuniu” 

3. ,,Do szopy, hej pasterze” 

4. ,,Mędrcy świata, monarchowie” 

5. ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki” 

6. ,,Bóg się rodzi, moc truchleje” 

7. ,,Bracia patrzcie jeno” 

8. ,,Oj, maluśki, maluśki” 

9. ,,Mizerna cicha, stajenka licha” 

10. ,,Dzisiaj w Betlejem” 

11. ,,Gdy się Chrystus rodzi” 

12. ,,Gdy śliczna panna” 

13. ,,Gore gwiazda Jezusowi” 

14. ,,Hej kolęda, kolęda” 

15. ,,Hojka” 
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16. ,,Jezus malusieńki” 

17. ,, Jezusa narodzonego” 

18. ,,Nie było miejsca dla Ciebie” 

19. ,,O gwiazdo Betlejemska” 

20. ,,Radujmy się bracia mili” 

21. ,,Skrzypi wóz” 

22. ,,Przybieżeli do Betlejem pasterze” 

23.  ,,Śliczna Panienka Jezusa zrodziła” 

24. ,, Świeć gwiazdeczko świeć” 

25. ,, Triumfy Króla Niebieskiego” 

26. ,,W dzień Bożego Narodzenia” 

27. ,,W żłobie leży” 

28. ,,Wesołą nowinę” 

29. ,,Wśród nocnej ciszy” 

30. ,,Z Narodzeniem Pana” 
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Oliwia Böhm, Marta Wolny 

 

>ŚWIATECZNE TRADYCJE< 

1. Łamanie się opłatkiem 

Dzielenie się opłatkiem to przede 

wszystkim symbol pojednania                         

i przebaczenia. Historia tej tradycji 

wywodzi się już od pierwszych 

Chrześcijan, którzy dzielili się chlebem. 

W części polskich domów dzielenie się 

opłatkiem poprzedza modlitwa                    

oraz czytanie fragmentu Ewangelii wg św. 

Łukasza. Podczas łamania się opłatkiem, 

bliscy składają sobie także życzenia 

bożonarodzeniowe. Następnie zasiadają 

do kolacji wigilijnej 
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2.Dawanie Prezentów 

Nieodłącznym elementem jest 

także obdarowywanie się prezentami.  

Na tę część wieczoru szczególnie czekają 

dzieci. Prezenty kładzie się pod choinką, 

a otworzyć można je dopiero po wieczerzy 

wigilijnej. Zależnie od zwyczajów 

panujących w domu i regionu 

zamieszkania, dzieciom mówi się,                   

że prezenty przyniósł Mikołaj, Śnieżynka, 

Aniołek, Dzieciątko, Gwiazdka. 

 

https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/prezenty-swiateczne-dla-dzieci-do-30-zl-2671-r3/
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3.Śpiewanie kolęd 

Jedną z polskich tradycji jest 

także śpiewanie kolęd. Najsłynniejsze               

z nich to między innymi „Przybieżeli              

do Betlejem pasterze’’, „Cicha noc’’, „Gdy 

śliczna Panna”. Są to pieśni, które opisują 

narodzenie Jezusa. Wspólne kolędowanie  

z rodziną podczas świąt stwarza magiczną 

atmosferę, uwielbiają je także dzieci. 
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4.Pierwsza gwiazdka na niebie 

Wyjątkowym momentem Wigilii jest 

oczekiwanie przez dzieci na pierwszą 

gwiazdkę. Gdy pojawi się na niebie – 

można wtedy zasiąść do wigilijnej kolacji. 

Wypatrywanie na niebie pierwszej 

gwiazdki jest symbolicznym nawiązaniem 

do Gwiazdy betlejemskiej, która 

zwiastowała narodziny Jezusa.  
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5. Ubieranie choinki 

 

W Europie zwyczaj ubierania 

choinki zapoczątkowali Niemcy. 

Przystrajanie drzewka jest symbolem 

świąt Bożego Narodzenia. W niektórych  

domach robi się to dopiero w Wigilię,  

w innych – już kilka tygodni wcześniej. 

Bożonarodzeniowe drzewko ubiera się  

w zależności od preferencji domowników 

– niekiedy jest ono kolorowe,  

z mnóstwem ozdób, a czasem 

przystrojone minimalistycznie w jednym 

kolorze. Można również 

wykonać własnoręcznie ozdoby 

świąteczne, np. łańcuchy, aniołki                

z papieru — to też jest swoistą tradycją 

świąteczną! 

 

 

https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/tradycja-ubierania-choinki-30502-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/tradycja-ubierania-choinki-30502-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/ozdoby-swiateczne-zrob-je-razem-z-dzieckiem-27751-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/ozdoby-swiateczne-zrob-je-razem-z-dzieckiem-27751-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/lancuch-na-choinke-11-najlepszych-pomyslow-filmy-27500-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/jak-zrobic-aniolki-z-papieru-1399-r3/
https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/jak-zrobic-aniolki-z-papieru-1399-r3/
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6.Sianko pod obrusem  

 

Wigilijny stół – przykrywamy go białym 

obrusem, pod który wkładamy sianko – 

symbol skromności oraz ubóstwa, w jakim 

na świat przyszedł Jezus. Według 

wierzeń tym samym siankiem gospodarze  

zapewniają sobie dostatek i powodzenie 

na kolejny rok. 

 

7. Dwanaście potraw 

 

Polacy tradycyjnie serwują na 

świątecznym stole 12 potraw. Zwyczaj 

https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/znaczenie-sianka-wigilijnego-dlaczego-wkladamy-je-pod-obrus-w-wigilije-39095-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/znaczenie-sianka-wigilijnego-dlaczego-wkladamy-je-pod-obrus-w-wigilije-39095-r1/
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ten odnosi się do 12 apostołów, którzy 

spożywali z Jezusem ostatnią wieczerzę. 

Żeby w nadchodzącym roku mieć 

szczęście – należy spróbować wszystkich 

dań. Tradycyjne potrawy wigilijne to: 

 barszcz czerwony z uszkami 

 pierogi z kapustą i grzybami 

 ryba po grecku 

 karp smażony 

 kutia 

 kapusta z grzybami 

 zupa grzybowa 

 śledzie 

 kompot z suszu 

 makowiec 

 groch z kapustą 

 paszteciki z kapustą i grzybami. 

 

Na świątecznym stole często pojawia się 

także sałatka jarzynowa, karp                    

w galarecie i inne potrawy, w zależności 

od rodzinnej i regionalnej tradycji. 

https://mamotoja.pl/rodzina/przepisy/barszcz-z-uszkami-na-kwasie-buraczanym-36151-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/przepisy/swiateczne-makielki-przepis-dla-dzieci-35124-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/przepisy/bigos-swiateczny-37209-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/przepisy/zupa-grzybowa-37217-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/przepisy/makowiec-z-jablkami-36505-r1/
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8.Dodatkowe nakrycie przy wigilijnym 

stole 

Na stole ustawia się dodatkowe nakrycie 

– o jeden talerz więcej, niż jest 

wszystkich uczestników kolacji. Obecnie 

ma to symbolizować otwartość                    

na zbłąkanego wędrowca, którego w ten 

sposób zaprasza się do stołu i wspólnego 

świętowania. Kiedyś dodatkowe nakrycie 

przy stole zostawiało się dla zmarłych. 

 

9. Prezenty pod choinką 

 

Zwyczajem wigilijnym jest również 

rozpakowywanie prezentów. Oczywiście 

dopiero po pojawieniu się na niebie 

pierwszej gwiazdki. 
 

 
*** 

Redaktor naczelny tego numeru: 
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OlivieOpieka nad redakcją: p. Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź 

soby internetowe. 
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Redaktorzy: Oliwia Böhm, Olivier Janas, Milena 

Kałuża, Wiktoria Kunce, Wojciech Muskalla, Marta 

Wolny, Adrij Tkach 

 

 Redaktor główny Olivier Janas 

 

Opieka nad redakcją: p. Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź 

 

*W gazetce wykorzystane zostały zasoby internetowe. 

 


