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Św Mikołaj

Święty Mikołaj urodził się w Licji w Azji Mniejszej około roku 280. Już za 

młodu odznaczał się pobożnością toteż brat matki Mikołaja - biskup Patary wyświęcił

go na prezbitra. Rodzice Mikołaja zmarli ok. roku 300 podczas zarazy, która w tym 

czasie nawiedziła Licję. Otrzymany spadek Mikołaj przeznaczył na pomoc biednym i

potrzebującym. Jak głosi legenda dary podsuwał anonimowo, stąd pochodzi tradycja 

podkładania prezentów pod poduszkę. Mimo wyświęcenia na biskupa Miry pozostał 

człowiekiem niezwykle skromnym, wszystkie posiadane dobra rozdawał biednym. 

Zmarł 6 grudnia około roku 345.

Współcześnie znana nam postać świętego Mikołaja powstała prawdopodobnie 

w latach dwudziestych naszego wieku na zlecenie koncernu Coca-Cola. Jest to 

grubasek ubrany w czerwony strój z czarnymi butami, passem 

i rękawiczkami. Na głowie nosi czerwoną czapkę z białym pomponem.

Lata w saniach zaprzężonych w magiczne renifery i ma  w nich worek 

z prezentami dla każdego dziecka na świecie. Jego siedzibą jest Biegun Północny 

i tam właśnie powstają prezenty ktore dostajemy w dniu mikołajek.Dla naszego 

Mikołaja pracują elfy. Są to małe stworzenia z dużymi nosami i najczęściej 

przedstawiane są w zielono białych strojach. Mikołaj bardzo lubi mleko oraz 

ciasteczka. Więc kiedy nadejdzie czas pamiętaj by go nimi poczęstować. 
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Mikołajki

Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa 

Miry. Zwyczajem w tym dniu jest obdarowywanie dzieci prezentami. Odbywa sie to 

często w nocy z piątego na szóstego, a polega na podkładaniu prezentów pod 

poduszkę lub umieszczaniu ich w  dużej, wełnianej skarpecie. Święto Mikołaja 

znane jest na całym świecie pod nazwami: 

 Santa Clause (USA), 

 Babbo Natale ( Włochy), 

 Heilige Nicolaus (Niemcy), 

 Mikulas (Czechy), 

 Julemanden (Dania).
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Wigilia Świat Bożego Narodzenia

24 grudnia to dzień poprzedzający dzień narodzin Jesusa. Nie jest ona 

świętem, ale w Polsce jest tak obchodzona. W dzień ten zasiadamy z rodziną do 

uroczystej kolacji zwanej Wigilią. Sa kraje, w których wigilii sie nie obchodzi. 

W tradycji chrześcijańskiej jest to dzień kończący okres adwentu. Początki tej 

tradycji sięgają prawdopodobnie obchodów Saturnaliów w starożytnym Rzymie, 

gdzie rozwijało się chrześcijaństwo.

Podstawowymi potrawami wigilyjnymi są między innymi:

-Barszcz Wigilijny z uszkami

-Karp smażony 

-kapusta z grochem lub z grzybami 

-makowiec 

Każdy dom ma inne potrawy ale jedna potrawa powinna być w każdym domu 

czyli karp lub inna ryba.  

 W tym roku z powodu pandemii częśc osób spędzi Wigilie i święta samotnie. 

Mimo tego, że nie można jeździć i spedzać świąt w dużym gronie pamiętajcie o 

rozmowach z bliskimi. 

4



Dania na wigilijnym śląskim stole   

  

Dlaczego12 dań powinno znaleźć  się na wigilijnym stole?

Tradycja, jaką jest 12 potraw na Wigilię, nie jest do końca znana. Dla wielu

osób  pierwszym  skojarzeniem  z  dwunastoma  potrawami  jest  liczba  apostołów,

których także było dwunastu. 

Dawnym  zwyczajem,  było  serwowanie  7  potraw  na  wigilijny  stole.

Symbolizowały one  liczbę dni  w tygodniu.  Nasi  przodkowie wierzyli  ,  że  liczby

nieparzyste są liczbami magicznymi, stąd właśnie 7 dań. 

Jakie potrawy najczęściej znajdują się na naszych stoła

Lista dań jest inna w każdym regionie. Na Śląsku, na stole wigilijnym zawsze 

powinny się znajdować:

Zupa rybna + grzanki  

 

Rodzaj zupy, której podstawowym składnikiem jest wywar z głów z karpia oraz ości 

ryb. Często zastepowana jest zupą grzybową i barszczem z uszkami. 
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Karp smażony

 

W 1947 roku, rybę tą reklamowało hasło ,, Karp na każdym wigilijnym stole w 

Polsce”. Ryba ta była wtedy na naszych stołach głównie z przyczyny, iż była wtedy 

dostępna. 

          Kapusta z grzybami

 

Kapusta z grzybami jest klasycznym dodatkiem, który bardzo często pojawia się na 

rodzinnym stole, nie tylko podczas wyjątkowych uroczystości. Zgodnie z 

wierzeniami ma zapewniać nie tylko siłę i zdrowie, ale również pomyślność.
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Panczkraut

 

Inaczej nazywana ciapkapustą. Jej składniki to ziemniaki i kiszona kapusta.

Kompot z suszu

 

Przyrządzany jest z suszonych owoców. Początkowo serwowano go do niedzielnego 

obiadu zimą, gdy za oknem było zimno, teraz zaś pojawia się na stole wigilijnym. 

Najczęściej znajdują się w nim figi, gruszki, morele, jabłka, śliwki oraz rodzynki 

( wszystko suszone)
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Moczka

 

Przygotowywana z specjalego rodzaju piernika. Jest bardzo gęsta, ponieważ znajduje 

się w niej wiele łakoci: migdały, rodzynki, orzechy laskowe, suszone morele, figi, 

gruszki i daktyle.

Makówki

 

Podstawowe składniki śląskich makówek to mak, bułki kanapkowe mleko lub woda, 

cukier oraz bakalie 
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Święta Bożego Narodzenia

Historia świąt Bożego Narodzenia należy do największych zagadek 

w dziejach wczesnego chrześcijaństwa i żaden starożytny tekst nie opisuje dokładnie 

powstania tych świąt.

Najstarsza wzmianka o obchodach w Betlejem święta Bożego Narodzenia 

pochodzi z 335 r., (z listu biskupa Jerozolimy Makariosa, było to jednocześnie święto

narodzenia i chrztu Chrystusa).

Pierwsze, pełniejsze świadectwo obchodów narodzenia Chrystusa 

w Betlejem pozostawiła pątniczka Egeria, która przebywała w Ziemi Świętej 

w okresie 381-384. Nosiło ono nazwę Epifanii i było obchodzone 6 stycznia. Termin 

ten jest pochodzenia greckiego (epifaneja), gdzie znaczył: ,”Objawienie, ukazanie 

się”. Używano go w świecie antycznym, by określić np. uroczyste publiczne wejście 

władcy albo też ”objawienie” pojmowane w sensie ściśle religijnym.

 Najpierw odbyła się krótka ceremonia w miejscu, gdzie według tradycji 

pasterze usłyszeli dobrą nowinę o narodzinach Jezusa. Gromadzono się tam około 

16.00. Śpiewano psalmy i czytano fragment Ewangelii św. Łukasza. Następnie 

wszyscy szli do Betlejem, do groty w bazylice Narodzenia – tu także śpiewano 

psalmy i czytano fragment Ewangelii z opisem narodzenia Jezusa. Wreszcie 

przechodzono do samej bazyliki Narodzenia, gdzie miała miejsce główna, najdłuższa 

część wigilii. Po Eucharystii mieszkańcy Betlejem, zwłaszcza duchowni i mnisi, 

nadal czuwali w Bazylice Narodzenia, śpiewając do rana hymny i antyfony. 

Natomiast wierni z Jerozolimy, wraz z biskupem tego miasta, mnichami i 

duchownymi, wyruszali śpiewając psalmy do Jerozolimy, gdzie docierali przed 
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wschodem słońca. Gdy procesja przybyła do Świętego Miasta, kierowała się na 

Golgotę do kościoła Anastasis, i po pobłogosławieniu zebranych przez biskupa 

wszyscy udawali się do domów.

O 8 rano zaczynały się właściwe uroczystości, które odbywały się 

w głównej bazylice Jerozolimy, położonej na Golgocie. Obejmowały Eucharystię 

z kazaniem i śpiewem hymnów. Cała uroczystość trwała około 4 godzin, do samego 

południa. Wieczorem odprawiano nieszpory, które łączono 

z obrzędem światła: psalmy i antyfony śpiewano przy zapalonych licznych 

pochodniach i świecach. Święto Epifanii obejmowało kolejne dni aż do 13 stycznia. 

Niemal w tym samym czasie, w Rzymie powstało święto narodzenia Jezusa, 

obchodzone 25 grudnia. Zachód wybrał datę 25 grudnia nie z tego powodu, że wtedy 

obchodzono święto pogańskie, ale dlatego, że w liturgicznym roku chrześcijańskim 

ważna była symbolika astronomiczna – w kalendarzu juliańskim na 25 grudnia 

przypadała data przesilenia wiosennego, a więc wtedy światłość ,”przezwyciężała” 

ciemność. Wiemy, że od 336 roku w Rzymie układano listę wspomnień liturgicznych 

od Bożego Narodzenia, które obchodzono 25 grudnia. Celebracja narodzin Chrystusa

w tym dniu po raz pierwszy została poświadczona w rzymskim kalendarzu 

(Chronograf Filokalusa z 354 r.,) gdzie czytamy: 25 grudnia Chrystus narodzony 

w Betlejem Judzkim.

W sposób naturalny pojawiła się także wigilia przed świętem narodzenia 

Chrystusa, wyrosła ona z pragnienia aby uczcić chwilę, kiedy pasterze usłyszeli 

śpiew aniołów, co według ewangelicznego opisu stało się nocą. Nocne czuwanie 

przed świętem narodzenia Chrystusa powstało w Betlejem, co opisała Egeria ok. 383 

r. Na Zachodzie pojawiło się innego rodzaju przygotowanie do święta. Było to, jak 

wspomina biskup Hippony Augustyn w liście z 402 r. ”dzień postu”. W Rzymie od V 
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wieku, odbywały się wigilie w kolejne soboty grudnia, w ramach tzw. postu 

grudniowego – przez cały miesiąc wierni z soboty na niedzielę przychodzili na nocne

czuwanie w bazylice na Watykanie.

Po raz pierwszy istnienie pasterki w noc Bożego Narodzenia potwierdza papież 

Grzegorz Wielki (590-604). Na święta 25 grudnia przewidywał 3 celebracje: najpierw

w nocy, następnie o świcie i trzecia w dniu święta Narodzenia. Kolejne msze święte 

papież sprawował w 3 różnych miejscach Rzymu. W nocy odbywała się w bazylice 

Matki Boskiej Większej na Eskwilinie, gdzie istniała krypta, mająca stanowić kopię 

groty betlejemskiej. Tam też złożono relikwie, które według tradycji stanowiły 

pozostałość żłóbka Chrystusa. O świcie papież udawał się do kościoła św. Anastazji, 

położonego w centrum dzielnicy Rzymu, w dzień święta msza była natomiast 

sprawowana w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Obchody narodzenia Chrystusa 

rozszerzyły się na następne dni, zwłaszcza na najbliższe 8 tworząc oktawę.  Był to 

dowód ważności tego święta w roku liturgicznym, co nastąpiło w VI wieku.
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Świeta w czasach pandemii

Święta tuż tuż…, a my dalej nie wiemy, czy będziemy je spędzać, tak jak co 

roku w gronie rodzinnym. Czy będziemy śpiewać kolędy przy wspólnym stole, czy 

będziemy zasiadać do niego z całą rodziną.  Wiemy jedynie to, że te święta na pewno

będą inne….

Wszystko uzależnione będzie od tego, ile osób dziennie zachoruje na korona-

wirusa, ile osób umrze na tę dziwną chorobę. 

 W tym okresie  przedświątecznym,  jako młodzi ludzie  powinniśmy starać się,

poprzez swoje zachowanie nie narażać bliskich, szczególnie naszych dziadków.  Jeśli 

możemy zostać w domu to zostańmy, bo przecież spotkanie z koleżanką nie jest tak 

ważne jak ich życie.  Nośmy maseczki, myjmy ręce, dbajmy  o zdrowie.

Jeśli okaże się, że w Wigilię  nie będzie  niestety wszystkich przy stole, 

połączmy się z  nimi przez Internet, zróbmy dla nich  sami świąteczne kartki, z 

pomocą rodziców przygotujmy dla nich podarunki.  

Bo przecież ten zły czas kiedyś minie i znowu będzie tak jak kiedyś...



Wszystko  o bombce

Co to jest „bombka”?

Ozdoba choinkowa, wykonana zazwyczaj 

z cienkiego szkła. Bombki często są ręcznie 

malowane i posrebrzane od wewnątrz.

Historia bombki

Pierwsze bombki pojawiły się w 1847 roku w mieście Lauscha w Niemczech. Ich 

twórca to Hans Greiner. Dzięki pomysłowi fabryka, która była bliska bankructwa 

stanęła na nogi, a świąteczne ozdoby są w niej produkowane do dzisiaj.

Kształty bombek

 Zwierzątka

 Jedzenie

 Pojazdy

 Kwiatki 

 Choinki

 Mikołaje

 Aniołki 
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Fabryki bombek w Polsce:

 Fabryka Bombek w Krakowie

 Kadpol - Fabryka bombek i ozdób choinkowych 

 GabiGlass - Fabryka bombek i producent ozdób choinkowych

 Bolglass - Fabryka bombek i ozdób choinkowych

 Fabryka Bombek – Fabryka bombek

 Koronex. Fabryka Bombek Choinkowych
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Pomagaj !!!!

Istnieje wiele form pomagania ludziom np. Szlachetna Paczka lub Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy.

SZLACHETNA PACZKA

Co to Szlachetna paczka?

 Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów 

społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się  robieniem paczek. 

Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają 

Rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. 

Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania 

systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu 

człowiekowi.

 Szlachetna Paczka to również jeden z najlepiej zorganizowanych projektów 

społecznych w Polsce. Know-how i nowoczesne technologie. Biedni i bogaci. 

Media i ukryta bieda. Serce i logistyka. Szlachetna Paczka łączy to wszystko. 

Komu pomaga Szlachetna paczka?

 Od 2001 roku Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z 

potrzebującymi, przychodzą do ich domów, docierają do prawdziwej biedy. 

Dopiero gdy dogłębnie poznają indywidualną sytuację rodziny, podejmują 

decyzję o jej włączeniu do projektu.
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 Dla rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Szlachetnej 

Paczki kontakt z Wolontariuszem i pomoc materialna stają się impulsem do 

zmiany.

 Tylko w ciągu ostatnich 5 lat odwiedziliśmy ponad 160 tys. Rodzin!

 Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej 

sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Docieramy do 

prawdziwej biedy – tej niezawinionej, ukrytej, a nie tej, która krzyczy, domaga 

się i żąda pomocy. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo 

słabości walczą o zmianę swojej sytuacji, nie są bierni, nie czekają na 

jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami – ubodzy seniorzy 

czy niepełnosprawni. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach,

przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Pomagaj!! Otwórz oczy. I serce.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Czym zajmuje się Wielka orkiestra świątecznej pomocy?

 Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja, której 

podstawowym celem według statutu jest: „działalność w zakresie ochrony 

zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci 

i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na 

rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

 Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska 

impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana 
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Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem 

Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się 

w całej Polsce (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód 

przeznaczany jest na cele Fundacji, oraz inne wydarzenia organizowane w 

ramach finału, jak np. różne imprezy kulturalne i sportowe. W czasie Finału 

organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których 

najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast (a także wsi) prowadzona

przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry 

ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci

i seniorów.
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Kartki Bożonarodzeniowe

Nasza szkoła wzięła udział w akcji „ … NIEBO ZIEMI, NIEBU ZIEMIA,

WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA...” III EDYCJA 

BOŻONARODZENIOWA organizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Rybniku. W ramach akcji uczniowie naszej szkoły zrobili kartki 

Bożonarodzeniowe, które zostaną przekazane bezdomnym i samotnym osobom.

W galerii możecie pooglądać większość z nich. Na rzecz potrzebujacych 

przekazalismy ponad 80 kartek. 
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Zdrowych, spokojnych

i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku 

życzą 

Pracownicy SP1 

oraz Szkolne Koło Wolontariatu
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