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Zwyczaje świąteczne w Polsce i w Europie 
 

Nadchodzą święta. Dla wielu jest to czas radości i spotkań rodzinnych, a także pretekst, aby kupować 
i obdarowywać bliskich prezentami. Warto też w tym czasie zastanowić się nad symbolami Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Pierwsza Gwiazdka jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło 
narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze i Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela. Dziś 
oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na niebie, aby zasiąść do wigilijnej kolacji. 

Opłatek jest symbolem pojednania i przebaczenia. Dzielimy się nim przed wieczerzą wigilijną  
i składamy sobie życzenia, które powinny być szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąść 
do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami. 

Sianko wigilijne kładziemy pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną 
kolację. Symbolizuje ono miejsce, w którym przyszedł na świat Jezus.  

Choinka ubierana zazwyczaj jest 24 lub 23 grudnia. Ozdoby choinkowe powinny być związane  
z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczycie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. 
Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu się pierwszej gwiazdki. 
Dawniej dekorowano choinkę ciasteczkami, piernikami, jabłkami i ręcznie wykonanymi ozdobami, zamiast 
lampek zapalano świeczki. 

Kolędy śpiewamy przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Jezusa. 
Prezenty są najprzyjemniejszym, dla wielu, zwyczajem bożonarodzeniowm. Dziś to one głównie 

kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Prezenty otrzymujemy od św. Mikołaja.  



 

 

Stajenka - w niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas samych. Jesteśmy jak stajenka, w której 
nie zawsze jest czysto, w której dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do stajenki, a więc i do nas, 
zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życie i daje nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi się  
w nas! 

Pasterka jest mszą odprawianą w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie 
Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. To najważniejszy moment w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Czy zastanawialiście się, w jaki sposób inni ludzie obchodzą Boże Narodzenie? Chcielibyśmy podzielić 
się ciekawostkami na ten temat z Wami.  

Anglicy nie obchodzą Wigilii, a najważniejszy posiłek spożywany jest pierwszego dnia świąt.  
Na stołach króluje nadziewany indyk oraz deser christmas pudding. Prezenty przynosi Mikołaj i zostawia je 
w skarpetach pierwszego dnia Świąt. 

Dla Niemców bardzo ważny jest czas przygotowań do świąt, czyli adwent. W domach pojawiają się 
adwentowe wieńce udekorowane czterema świecami, a w każdą niedzielę adwentu zapalana jest jedna  
z nich. W większości miast niemieckich odbywają się jarmarki świąteczne. Sama Wigilia jest mniej uroczysta 
niż w polskich domach, zazwyczaj spędza się ją w domowym zaciszu z rodziną. Najważniejszy świąteczny 
posiłek jest 25 grudnia, a najpopularniejszą potrawą jest pieczona gęś. Prezenty przynosi Mikołaj lub 
dzieciątko Jezus. 

We Włoszech w Wigilię przygotowywana jest uroczysta kolacja, podczas której jedzone są typowe 
włoskie ciasta penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Wigilia jest jednak przede 
wszystkim czasem oczekiwania na pasterkę. W każdym włoskim domu najważniejszym świątecznym 
atrybutem jest szopka. Szopki budowane są w kościołach, mieszkaniach, placach czy nawet klatkach 
schodowych. 

We Francji, podobnie jak we Włoszech, bardzo popularne są szopki, a także ozdoby z ostrokrzewu 
 i jemioły. Tradycyjna bożonarodzeniowa kolacja odbywa się zazwyczaj po mszy, tzw. pasterce.  

Boże Narodzenie to najważniejsze i najbardziej uroczyste święto w Portugalii. W wigilię Bożego 
Narodzenia całe rodziny zbierają się w domach wokół choinki i oczekują nadejścia północy, by wybrać się 
 do kościoła na pasterkę. 

Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia trwa na Węgrzech kilka tygodni. Kolejne tygodnie 
poprzedzające święta, w zależności od wagi ich znaczenia nazywa się papierowym, brązowym, srebrnym 
 i złotym. Wigilia jest bardzo ważnym dniem dla Węgrów - to czas, gdy spotyka się cała rodzina.  

Ukraina, tak jak wszystkie kraje obrządku grecko-katolickiego, obchodzi święta według kalendarza 
juliańskiego. Wigilia przypada na 6 stycznia i jest celebrowana podobnie jak w Polsce. Pod stół wigilijny 
zawsze wkłada się siano, na rogach stołu układa się główki czosnku. Wieczerzę rozpoczyna  wraz  
z pojawieniem pierwszej gwiazdki. Na stole powinno być 12 lub 9 postnych potraw: między innymi gołąbki 
 z kaszą gryczaną i gołąbki z ziemniakami, sos grzybowy, ryba, kompot z suszonych owoców, barszcz, jednak 
najważniejszym z dań jest kutia. Przyrządza się ją zwykle z gotowanych ziaren pszenicy lub jęczmienia 
dodatkiem miodu, maku i bakalii. Na deser podaje się ciasto i pączki.  Przed wieczerzą domownicy dzielą się 
bułeczką cerkiewną – prosforą. Podobnie jak w polskich domach, śpiewa się kolędy – Kolyadky.  Dzieci nie 
znajdują pod choinką żadnych prezentów, dostają za to podarki od Dziadka Mroza w Sylwestra. Okres 
świąteczny kończy 19 stycznia Święto Chrztu Pańskiego, czyli popularny "Jordan", zwane też 
"Wodochreszczem", "Chreszczeniem" lub "Epifanią". W ten dzień po Mszy św. z cerkwi wyrusza procesja  
do najbliższego jeziora lub rzeki, gdzie następuje poświęcenie wody. 
(http://www.bookland.com.pl/tradycje_swiateczne) 
 

Klaudia i Natalia, klasa VII a 
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BEZPIECZNI  NA  DRODZE 

 

 Rozpoczęła się jesień, na dworze coraz ciemniej, deszczowo i mglisto. Warto zadać sobie pytanie: 
„Czy jestem widoczny w tym szaroburym świecie dla kierowców?”  Obecnie samochody są bardzo szybkie, 
a nie wszyscy kierowcy rozsądni. Istotne jest to, z jakiej odległości dostrzeże nas osoba  prowadząca 
samochód.  Oczywiste jest, że im szybciej, tym lepiej. 

Zanim, więc wyjdziemy z domu, pamiętajmy o założeniu kamizelki odblaskowej, jeżeli takiej nie mamy 
(warto się w nią zaopatrzyć), to sprawdźmy, czy na naszym ubraniu są jakieś elementy odblaskowe – im 
więcej, tym lepiej, możemy też zabrać latarkę (tylko nie świećmy nią prosto w nadjeżdżający samochód, 
aby nie oślepić kierowcy). Pamiętajmy, że  poruszamy się lewą stroną jezdni. 

Młodzież często popełnia błąd słuchając głośnej muzyki przez słuchawki, jednocześnie będąc 
uczestnikiem ruchu. Takim sposobem można doprowadzić do wypadku, ponieważ słuchając muzyki (często 
głośno), nie usłyszy się jadącego samochodu i można w ten sposób wpaść pod auto. Jeżeli chcemy słuchać 
muzyki, to powinniśmy ciszej lub zdjąć jedną ze słuchawek. 

Przestrzegając tych zasad, powinniśmy być bezpieczni. 
 

                                                                            Urszula Grobelna, klasa VII b 

 

 
 

JAK ZADBAĆ ZIMĄ O ZWIERZĘTA 
 
Zimą dbamy o zwierzęta, żeby nie zginęły i nie umarły z głodu. 

Nieraz zadajemy sobie  pytania, jak i po co pomagamy zwierzętom. Pomagamy im po, by nie 
zginęły, żeby było pięknie i przytulnie na dworze, mamy piękne krajobrazy, które ozdabiają 
zwierzęta. Dlatego pamiętajmy, by o nie dbać i je dokarmiać. Często jest tak, że nie dbamy  
o zwierzęta. Nie szanujemy tego, co mamy.  

Apeluję: dbajmy o zwierzęta. Pamiętajmy o nich, nie róbmy im krzywdy, postawmy się  
na ich miejscu.  
PAMIĘTAJ O: 
- robieniu karmników dla ptaków, 
- dokarmianiu zwierzą, by nie umarły z głodu, 
- tym, by nie wyrzucać zwierząt domowych, tylko im pomagać. 

ZRÓBCIE CHOCIAŻ JEDNĄ RZECZ DLA ZWIERZĄT, POMÓŻCIE IM. 
 

Róża, klasa VII b 
 

 

 

 



 

 

Z życia szkoły 

 Akcja ZNICZ 
 

Tradycyjnie już w naszej szkole odbyła się „Akcja ZNICZ”, podczas której uczniowie 
przynoszą do szkoły znicze. 27 października to dzień, w którym Samorząd Uczniowski, IX Drużyna 
harcerska oraz uczniowie wraz z opiekunami odwiedzają cmentarz i zapalają znicze na grobach 
księży, nauczycieli naszej szkoły i przedszkola,  pracowników administracji i obsługi oraz pamiętają 
także o niezadbanych i opuszczonych grobach. Jest to dzień naprawdę szczególny, bo w tym dniu 
uczniowie szkoły oddają hołd i pamięć tym, których już nie ma wśród nas. 

 
Nikola Zagórska, klasa VII b 

 
 

Historyczna wizyta 
 

13. 11. 2017r. do naszej parafii  
w Pinczynie przyjechał Ksiądz Biskup 
Wiesław Śmigiel. Była to historyczna wizyta, 
gdyż Papież Franciszek mianował  
dotychczasowego biskupa pomocniczego 
diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla  nowym 
biskupem toruńskim. Ks. Biskup odwiedził  
w ramach wizytacji również naszą szkołę. 
Dostojnego gościa powitaliśmy chlebem  
i solą. W sali gimnastycznej zespół „Brzady” 
pięknie zatańczył poloneza, a starsi 
uczniowie przedstawili „Legendę o diabelskim 
kamieniu”. Później głos zabrał  
Ks. Biskup, który także odpowiadał na pytania uczniów. Uczniowie chętnie je zadawali, pytali między 
innymi o to, czy dziewczęta mogą być ministrantkami.   

Po spotkaniu z uczniami w sali gimnastycznej Ks. Biskup zwiedził naszą szkołę. Sądzimy,  
że bardzo mu się podobała wizyta u nas. 
 

 Weronika Ćwiklińska, klasa VII b 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Święto Niepodległości 
 

Dla każdego Polaka jednym z najważniejszych świąt jest Święto Niepodległości, które 
obchodzimy 11 listopada. Z tej okazji 13 listopada uczniowie naszej szkoły spotkali się w sali 
gimnastycznej i obejrzeli prezentację multimedialną. 

Była to ciekawa lekcja historii, z której młodsi uczniowie dowiedzieli się, w jakich 
okolicznościach utraciliśmy, a następnie odzyskaliśmy niepodległość w 1918 r. Starsi uczniowie 
natomiast mogli sobie przypomnieć to ważne dla nas wydarzenia.  

Uroczystość była krótka, lecz bardzo pouczająca. Mamy nadzieję, że zawsze będziemy 
pamiętać o tych, którzy walczyli, abyśmy dzisiaj mogli uczyć się i żyć w wolnej Polsce. 
          

       Tatiana Bogun, klasa VII b 
 
 
 

NIEĆPA 2017 
 

24.11. 2017 r. uczniowie z klas gimnazjalnych wzięli udział w koncercie profilaktycznym 
„NIEĆPA 2017” w Gdyni w Hali Arena.  

Koncerty z cyklu "Niećpa" organizowane są już od kilkunastu lat. Jest to ogólnopolska akcja 
poświęcona profilaktyce uzależnień od narkotyków, dopalaczy, papierosów oraz alkoholu. Co roku 
w akcję angażują się też gwiazdy polskiej sceny muzycznej, które występują dla młodzieży, ale też 
edukują ją i pokazują, że dobra zabawa nie wymaga zażywania środków psychoaktywnych.  

Pierwszą częścią tegorocznej imprezy, poświęconą profilaktyce uzależnień, zwieńczył 
występ zespołu STO%. Główną atrakcją wieczoru był koncert Margaret. Margaret to polska 
piosenkarka i autorka piosenek, z wykształcenia - projektantka mody, laureatka wielu nagród 
muzycznych, m.in. Eska Music Awards czy Super Jedynki. Jest jedną z najpopularniejszych artystek 
młodego pokolenia, a jej teledyski mają miliony wyświetleń na YouTube. Artystka zaprezentowała 
swoje największe przeboje takie jak: „Elephant”, „Cool me down”.  

Podczas koncertu organizatorzy przedstawili nam dziesiątki powodów, dla których nie warto 
brać używek i narkotyków. Pokazano również skutki prowadzenia samochodu pod wpływem 
alkoholu lub innych substancji odurzających. Na scenie pojawili się m.in. przedstawiciele Polskiego 
Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Kampanii Społecznej „Stop Pijanym Kierowcom”  
oraz policji.  

Po koncercie udaliśmy się do autokaru i ruszyliśmy w drogę do domu. Emocje były ogromne. 
  

Wiktoria Freitag, Daria Niemczyk, klasa II a 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kiermasz Mikołajkowy                          
  
W ostatnich latach w naszej 

szkole w Pinczynie są organizowane 
kiermasze świąteczne, podczas 
których można zakupić prace 
wykonane przez uczniów. Kiermasz 
stał się już w szkolnej tradycji 
wyjątkowym wydarzeniem, bo łączy 
wiele osób w jego współtworzenie  
i wywołuje bardzo pozytywny odbiór. 

I tak po raz kolejny szkolna 
społeczność (uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły, rodzice) 
zorganizowali  5 grudnia  
przedświąteczny kiermasz. Można było nabyć ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, stroiki  
i upominki. Dekoracje te cieszyły się wielkim zainteresowaniem odwiedzających. 

Dużą popularnością od lat cieszą się również szkolne kawiarenki, w których można  
w świątecznej atmosferze wypić kawę, posmakować pysznych wypieków rodziców i uczniów. 

W tym roku po raz drugi odbyła się podczas kiermaszu druga edycja konkursu „Mam Talent”.  
Specjalnym gościem tegorocznej edycji była Sandra Burczyk.  Zaśpiewała ona dla nas trzy cudowne 
piosenki: „Remedium”, „Lubię wracać tam, gdzie byłem”, „To, co mam”. 

Uczniowie naszej szkoły także  zaprezentowali się w występach tanecznych, wokalnych  
i kabaretowych.  

Nagrody były przyznawane w trzech kategoriach wiekowych, tym razem o zwycięstwie 
decydowali widzowie.  

W kategorii klas I-III SP zwyciężyła klasa I a, która zatańczyła do piosenki  „Sofia”. 
W kategorii klas IV-VI SP zwyciężyła klasa VI a, uczniowie tej klasy zaprezentowali się  

w układzie tanecznym do piosenki „All I want for Christmas”. 
W najstarszej kategorii wiekowej zwyciężyła klasa VII b, zaprezentowali się w taneczno-

wokalno-kabertowym występie pt. „Dziewczyna z kebabem”. 
Chcielibyśmy podziękować  wszystkim sponsorom, rodzicom i gościom za aktywny udział  

w  Kiermaszu Świątecznym zorganizowanym  w Naszej Szkole  i zaprosić za rok.  
Impreza taka uczy nas przedsiębiorczości, zaradności, odwagi oraz dzielenia się z innymi. 

                                                           
 Mirek 

 

 

 



 

 

  


