
 

 

 ŚWIĄTECZNE TRADYCJE 

Grudzień 2017 

 Wigilia -"nocne czuwanie" ,Tego wieczoru cała rodzina za-
siada przy świątecznie nakrytym stole i celebruje nadchodzą-
ce święta Bożego Narodzenia  

 Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa-
Symbolizuje ono pamięć o tych, którzy nie mogą spędzić te-
gorocznych świąt razem z nami  

 Pierwsza gwiazdka -to Gwiazda Betlejemska dopro-
wadziła trzech króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do Betle-
jem  

 Choinka-choinkę powinno się ubierać dopiero 24 grudnia. 
Jej poszczególne elementy także mają swoją symbolikę: świa-
tełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbo-
lem łaski Bożej, łańcuch to symbol węża-kusiciela, a jabłka - 
grzechu.   

 Liczba potraw 12- chodzi bowiem o dwunastu aposto-
łów.   

 Sianko pod obrusem-jest ono symbolem żłobka, w 
którym leżało Dzieciątko Jezus  

 Barwy Świąt Bożego Narodzenia-zieleń jest symbo-
lem nadziei i wierności, natomiast czerwień to symbol krwi 
Chrystusa.   

 Dzielenie się opłatkiem-dzielenie się opłatkiem, o ja-
kim możemy mówić obecnie, jest symbolem wyrażenia 
wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win.   

 Śpiewanie kolęd-najwięcej bożonarodzeniowych pieśni 
powstało na przełomie XVII i XVIII wieku.   

 
 



 

   

 

  

 

 

 

 

 

Pani Ewa Dąbrowska 

 

Jak Pani Dyrektor obchodzi święta? 

Śpwięta obchodzę tylko i wyłącznie w gronie rodzinnym, z najbliż-
szymi. Uważam, że święta w dużym gronie mają swój urok, choćby z tego względu, że w 
ciągu roku żyjemy w ciągłym „biegu” i niewiele  mamy czasu na to, żeby się spotykać. 
Dlatego też szczególnie celebruję święta, a czas świąteczny przeznaczam na wspólne roz-
mowy, oglądanie filmów, spacery czy rodzinne gry. Oczywiście nie da się przeżyć świąt 
bez uroczystego obiadu. 

 

Co jest najważniejsze w święta? 

Święta Bożego Narodzenia wiążą się z różnymi tradycjami, które są dla mnie bardzo waż-
ne. Jest wieczerza wigilijna, choinka, są prezenty, kolędy… Wszystko to sprawia, że są 
one wyjątkowe. Jeśli jeszcze towarzyszy im aura prawdziwie zimowa, to chyba mamy już 
wszystko. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze w święta, to na pewno rodzinna 
atmosfera, kontakty z najbliższymi, dobre rady, zwykła ludzka życzliwość i radość życia, 
która udziela wszystkim i wszędzie w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Klimat 
jaki panuje w te święta  nie występuje w żadne inne. 

 

Co Pani uważa na temat wigilii klasowych? 

Wszelkie spotkania zespołu klasowego są bardzo potrzebne, ponieważ wpływają na inte-
grację młodych ludzi. Wigilie klasowe poza tym, że zespalają uczniów danej klasy, są tak-
że okazją do kultywowania przepięknych tradycji bożonarodzeniowych. Bywam na wigi-
liach klasowych, na których są potrawy wigilijne, uczniowie śpiewają kolędy, zapraszani 
są rodzice i wtedy najlepiej widać współpracę uczniów z danej klasy, dbałość o to by 
wszystko wyszło jak najlepiej i radość z efektów. Na pewno dużą rolę ma też w tym wy-
chowawca. Wyobrażam sobie, że właśnie tak będziecie spędzać klasowe wigilie. Mam na-
dzieję, że będziecie wtedy dla siebie bardziej życzliwi niż na co dzień i miło spędzicie czas 
w gronie kolegów i koleżanek z klasy oraz wychowawcy. 

 

Dobre rady dla uczniów 

Najważniejsze dla mnie jest Wasze bezpieczeństwo. Chciałabym, abyście wszyscy cali i 
zdrowi wrócili do szkoły po przerwie świątecznej. Mam nadzieję, że spędzicie te święta 
szczęśliwie, w gronie najbliższych, bez dziwnych pomysłów i eksperymentów. Pomóżcie 
rodzicom w obowiązkach związanych z przygotowaniem do świąt. Nie marnujcie tego 
pięknego świątecznego czasu – spędźcie go rodzinnie, na rozmowach, spacerach, z dobrą 
książką w fotelu – albo w inny Wasz  ulubiony sposób, odpocznijcie, zregenerujcie siły, by-
ście po świętach mogli skupić się tylko na nauce. 

 



 

  

 

 

 

Dyrektor Krzysztof Pachciarz 
Jak Pan Dyrektor obchodzi święta? 

Tradycją bożonarodzeniową jest to, że Święta Rodzinne, spędzam we własnym domu, przy naszej 
rodzinnej choince.  

Moja Rodzina, która wywodzi się ze Starego Konina, święta Bożego Narodzenia spędza w gronie najbliż-
szych i zawsze zaczynaliśmy od domu Babci, potem u Mamy. Moja Mama właśnie kończy 90 lat ( to piękny 
wiek – prawda!) i ponieważ jest Nas czworo rodzeństwa, każdy z Nas każdego roku (wypada co 4 lata) przy-
gotowuje spotkanie wigilijne u siebie. Wigilia ma charakter tradycyjny – spotykamy się przy opłatku, jest 12 
potraw, przychodzi Mikołaj i rozdaje prezenty no i oczywiście śpiewamy kolędy. Rodzina mojej żony miesz-
ka na Kujawach, dlatego zawsze jedno ze świąt spędzamy w Inowrocławiu. Moja teściowa ma również 90 lat 
(rodzina długowieczna), dlatego ważnym jest, aby spędzać ze sobą jak najwięcej czasu, zwłaszcza tego świą-
tecznego.   

Tradycją stało się również to, że każdego roku w okresie między świątecznym a noworocznym, wraz z przy-
jaciółmi wyjeżdżamy w polskie góry. Podobnie w tym roku – 27 grudnia jedziemy do Białego Dunajca, aby 
tam aktywnie odpocząć. Aktywnie – ponieważ jeżdżę na nartach, spaceruję po górskich szlakach, a wieczo-
rem wspólnie bawimy się, rozmawiamy, śpiewamy.  

Komentarz od dziennikarza 

"No to można powiedzieć, że sylwester ma naturę uspokajającą, rozrywkową i wyciszającą. 

Zdecydowanie wyciszający. W Sylwestra jedziemy np. na Kiry, idziemy do Schroniska, odwiedzamy Dolinę 
Kościelisk. Nowy Rok zwykle witamy wysoko w górach, po zejściu czeka już samochód i wiezie nas do Gó-
rala na zabawę sylwestrową, a przede wszystkim na góralską kwaśnicę. Pyszna, ostra i kwaśna zupa, bardzo 
rozgrzewająca, oczywiście jest też czas na symboliczną lampka szampana z okazji powitania Nowego Roku. 

Co Pan uważa, za najważniejsze w święta?  

Myślę, że chyba mimo wszystko tradycja. Wigilia, choinka, najbliższa rodzina. Ten rok jest szczególny, po-
nieważ moja córka mieszka w Australii, dlatego znaczną część świąt spędzimy na łączach rozmawiając ze 
sobą, z uwzględnieniem różnicy czasowej – 9 godz.  Święta w Australii są zupełnie inne niż u nas. W Austra-
lii, w Sydney jest lato, a temperatura sięga 350C, a zamiast choinki, rodziny idą na plażę  rozpalają grilla. Na-
sze myśli będą krążyć wokół córki przez całe święta.  

   

Jak ocenia Pan wigilie klasowe?  

Powiem Wam tak, moje szkolne wigilie klasowe, były realizacją propozycji Pani, która planowała, że 
uczniowie będą sobie nawzajem robili paczki. Wcześniej odbywało się losowanie wśród uczniów ca-
łej klasy, każdy z nas miał kogoś wylosowanego i dla niego przygotowywał prezent.  

Dobre rady dla uczniów na święta. 

Kochani, życzę Wam spokojnych, poukładanych świąt. Pamiętajcie o swoich rodzicach, zamiast sie-
dzieć przed komputerem czy telewizorem, pomóżcie swoim rodzicom, zwyczajnie ich zaskoczcie.   
Przygotujcie upominek dla swoich najbliższych, nie musi być drogi, ważne żeby był od Was. 
Święta spędźcie aktywnie – wyjdźcie na spacer, na sanki, łyżwy, po prostu – wyjdźcie z domu.  

 



Prof. Aneta Szumigalska 
Jak Pani obchodzi święta ? 

Co roku święta spędzam tradycyjnie, czyli  odwie-
dzając rodzinę. Za najpiękniejszy uważam  jednak okres przedświąteczny, w 
którym przychodzi pora na kupowanie prezentów. Nastrój zbliżających się 
świąt i ich zapachu jest niepowtarzalny. Osobiście wolę obdarowywać pre-
zentami niż je dostawać, dlatego ogarnia mnie zakupowe szaleństwo i wy-
obrażam sobie uśmiechy na twarzach bliskich. Rok  na święta zdarzyło mi 
się wyjechać do Zakopanego, lecz wspominam wyjazd  jako czas tęsknoty za 
najbliższymi mi osobami…  Odwiedziłam ich dopiero po świętach, ale  to już 
nie to samo co opłatek , łzy i życzenia w dzień Wigilii 

Co Pani uważa za najważniejsze w świętach? 

Za najważniejsze uważam tradycję, atmosferę ,ale  również to,  iż możemy 
wspólnie pobyć,  porozmawiać, bo dzisiejsze czasy dają ku temu  zbyt mało 
okazji. Możemy wtedy   śpiewać kolędy, czasami obejrzeć wspólnie film i nie-
koniecznie jest to  „Kevin sam w domu”.  

Co Pani uważa na temat wigilii klasowych ? 

Uważam, że to bardzo dobra forma spędzenia wspólnie przedświątecznego 
dnia w szkole . To świetna tradycja…  Moi uczniowie  mieli w tym roku  po-
mysł ,aby  wigilię klasową spędzić przy  pizzy, nie zgodziłam się, bowiem 
uważam , że wigilia, choćby nawet ta  klasowa, powinna być nieco bardziej 
tradycyjna i uroczysta  . Myślę , że nadal nie są zachwyceni tym zakazem, 
mam jednak nadzieję, że nie będą żałowali , że nie spędzili tego czasu jak co 
dzień… Sądzę, że kultywowanie tradycji,  również w szkole,  ma wielkie 
znaczenie. Jest to czas,  w którym młodzież ma możliwość zintegrowania się 
ze sobą oraz nauczycielami, kolędowania , a także zajadania się smakołyka-
mi, które przygotowały koleżanki i koledzy z klasy. 

Dobre rady dla uczniów na święta? 

Życzę im,  aby odpoczęli , by w styczniu wrócili z wielkim zapałem do pracy . 
Życzę im także wielu, zwłaszcza książkowych, prezentów . A tak napraw-
dę ,mam nadzieję , że  im spełnią im się  wszystkie marzenia  ( maturzystom 
zwłaszcza tych o zdanym egzaminie). 
 



Pan Andrzej Mikołajczyk 

Jak Pan obchodzi święta? 

Święta spędzam w domu, w rodzinnej ciepłej atmosfe-
rze. W kolejne dni świąt Bożego Narodzenia odwie-
dzam bliskich, wspólnie kolędujemy. Spotykam się z 
rodziną i dzielimy się opłatkiem, rozmawiamy. 

Co Pan uważa za najważniejsze w święta? 

Za najważniejsze uważam spokój oraz tradycję, ale 
niestety w dzisiejszych czasach one zanikają. Kiedyś 
święta były prawdziwe pełne tradycji. W obecnym 
czasie najbardziej kultywowane one są na wschodzie. 
Coraz częściej młode osoby na święta wyjeżdżają w 
tropiki. 

Co Pan sądzi na temat wigilii klasowych? 

Wigilia klasowa jest bardzo dobrym pomysłem. Jest 
to czas kiedy można podzielić się opłatkiem z koleżan-
kami i kolegami. Osobiście do dnia dzisiejszego mam 
kontakt z przyjaciółmi ze szkoły podstawowej.  

Dobre rady dla uczniów na święta? 

Życzę aby dziewczyny uczyły się coraz lepiej, a chło-
pacy stawali się prawdziwymi mężczyznami. 



  

 
Do wykonania takiej dekoracji użyłyśmy: 
- malowanych pierników 
- atłasowych kokardek 
- białe gałęzie 
- gałązki z jodły 
- srebrny coler / szklany wazon 
- malowana serwetka (DIY) 
- lampki LED-owe  

Do wykonania świecznika świątecz-
nego potrzebne będą: 

 pomarańcza 
 goździki 
 świeczka typu tealight (używanej w 

lampionach czy podgrzewaczach) 
 ołówek 
 nożyk, 
 łyżeczka 

Zamiast łańcuchów zakupionych w skle-
pach, można stworzyć własne np. z szy-
szek. Świąteczny klimat gwarantowany, do 
tego wspaniały efekt, mimo dość oszczędnej 
formy.  



 

Sylwester w kinie  

A może chcesz spędzić sylwestra inaczej niż zwykle?  

Wiele kin organizuje maratony filmowe w sylwestra.  

Bilet nie jest najtańszy, jednak zaoszczędzisz sobie potwornego kaca w Nowy Rok. 

Sylwester z sąsiadami  

O ile mieszkasz w bloku to skrzyknij wszystkich o go-
dzinie 23 na klatce na wspólne odliczanie i świętowa-
nie Nowego Roku. 

Zorganizuj domówkę  

Nie tylko ty nie masz co robić. Zadzwoń do znajomych lub  

załóż wydarzenie na Facebooku.  

Zobaczysz, że znajdzie się kilku chętnych na domówkę. 



 

 

 

  

Sukienki na sylwestra zgodne z trendami? Czerwone, 
metaliczne, z odkrytymi plecami. Do mody powróciły także 
sukienki z cekinami udającymi rybie łyski. Jeśli wybieracie 
się w sylwestra 2017/2018 na elegancką kolację, koniecznie 



 

   

Wydawać by się mogło, że mężczyźni nie mają tak dużego pola do popi-
su jak kobiety, jeśli chodzi o sylwestrowe stylizacje. Nic bardziej myl-
nego! Wystarczy trochę wyobraźni, aby stworzyć coś naprawdę cieka-
wego! Panom sugerujemy elegancję. Jasna koszula, ciemny garnitur, 
albo chociaż ciemna marynarka i wzorzysta poszetka oraz musz-
ka będą znakomitym, stosownym do okazji wyborem.  

PANOWIE ! 

ZASKOCZCIE  

SWOJE  

PANIE ! 



Białe wąsy, biała broda  

Tylko śniegu nie ma - szkoda 

 Iskry sypią się z pod sań  

Po asfalcie pędzi drań  

Spieszył się bo pusto w worku,  

Ale teraz stoi w korku 

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  

wszystkiego co najlepsze w każdym dniu  

nadchodzącego Nowego Roku!  
 

 


