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Szóstego grudnia dzieci w całej Polsce obchodziły 
dzień Świętego Mikołaja. W szkole w Nawojowej 
Górze Święty Mikołaj również się pojawił – no, może 
nie osobiście, ale wysłał orszak swoich wiernych 
pomocnic - Śnieżynek. Śnieżynki wszystkim 
grzecznym uczniom (a tylko tacy tutaj są ),  
rozdały bilety do kina. Młodsze klasy pojechały  
więc na seans pt. „Kraina lodu”, a młodzież  
na film zatytułowany „Czarownica”.  
W wielu klasach uczniowie zorganizowali sobie 
wewnętrzne mikołajki, obdarowując się drobnymi 
prezencikami. Wszyscy byli uśmiechnięci  
i zadowoleni z podarunków, które otrzymali   

 

Choć w kwestii Świętego Mikołaja w różnych krajach 
widać spore różnice, to jedno jest pewne – kult tej 
postaci nie słabnie. Na przykład w Holandii występuje 
on jako Sinterklaas, i w każdą ostatnią sobotę 
listopada przypływa statkiem do miasta, przywożąc 
ze sobą prezenty i souveniry.  
Włosi natomiast mają własny odpowiednik Mikołaja. 
Jest nim La Befana, zła czarownica, która obdarowuje 
grzeczne dzieci upominkami. Dzieje się to w nocy  
z 5 na 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli. 
 



https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_spo%C5%82eczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opinia_publiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Integracja_spo%C5%82eczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bariery_architektoniczne
http://kulawawarszawa.pl/


ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I… PO ŚWIĘTACH  

Wigilia dla wielu jest najważniejszym dniem świąt 
Bożego Narodzenia. A praktycznie rzecz biorąc, do dni 
świątecznych nie należy. Jednak to właśnie w wigilijny 
wieczór katolicy zasiadają do najważniejszej kolacji  
w całym roku. Właśnie z tym dniem związanych jest 
również najwięcej przesądów i wierzeń ludowych, 
mających swoje korzenie w początkach 
chrześcijaństwa.  

Wigilijne wierzenia i przesądy biorą często swój 
początek w lokalnych wierzeniach pogańskich.  
Rzecz dotyczy m.in. możności nawiązania kontaktu ze 
zmarłymi. Jeszcze w XIX wieku wierzono, że podczas 
wieczerzy wigilijnej ujrzeć można osobę zmarłą  
w bieżącym roku – byleby tylko wyjść do sieni  
i spojrzeć do izby przez dziurkę od klucza. Wówczas 
będzie można ujrzeć ją siedzącą przy stole wespół  

 z innymi.  

Znanym przesądem był również ten, że 
nieuszanowanie świętego wieczoru może wywołać 
różne nieszczęścia. Do dziś jest tak, że w czas Wigilii 
staramy się nie kłócić się i okazywać sobie wzajemnie 
życzliwość.  
 

Wolne miejsce przy stole 

U mnie w domu od zawsze dbano, aby przy stole 
pozostawić jedno wolne nakrycie - dla zbłąkanego 
wędrowca. W niektórych domach mówi się, że to 
miejsce dla bliskich, którzy już odeszli, dla ich duchów. 
Trudno ustalić genezę pochodzenia tej tradycji. 
Zdaniem etnologów, nie jest to stary zwyczaj, gdyż nie 
wspomina o nim żaden z polskich kronikarzy  

 i historyków.  



 Uchylone drzwi dla... ducha 

O tym, że właśnie w wigilijną noc dusze zmarłych 
wracają na ziemię, wierzono w starosłowiańskich 
czasach. W Wigilię pozostawiano dla nich uchylone 
furtki i drzwi wejściowe lub okna. Zostawiano im 
resztki jedzenia na stole i okruchy opłatka. A przed 
rozpoczęciem wieczerzy często przywoływano 
zwierzęta, gdyż wierzono, że mogą wchodzić w nie 
dusze zmarłych. Także z powodu obecności duchów 
zmarłych, tego dnia nie wolno było spluwać, wylewać 
brudnej wody i pomyj czy też prząść na kołowrotku. 
Ostrych przedmiotów zaś, takich jak noże, nożyce czy 
igły, można było używać tylko w razie nagłej potrzeby. 
Dlaczego? Żeby nie zranić duchów. 

 Jaka Wigilia, taki cały rok  

W całej Polsce wierzono, że przebieg dnia  
wigilijnego jest zapowiedzią całego nadchodzącego 
roku. W niektórych regionach, by zahartować dzieci, 
zmuszano je, by 24 grudnia o świcie, w samych 
koszulkach i boso, trzykrotnie obiegły dom. Dla 
zachowania urody natomiast na dnie mis do mycia 
kładziono srebrne pieniądze.  

W Wigilię nie należało niczego pożyczać, aby nie 
narazić się na utratę mienia w nadchodzącym roku. 
Żeby zaś przepowiedzieć pogodę na kolejny rok, 
krojono cebulę na 12 kawałków, symbolizujących 
wszystkie miesiące. Te kawałki, które szybko 
wilgotniały i pleśniały, zapowiadały obfite opady  
w danym miesiącu. 
 
 
 



 Dla szczęścia i dostatku  

Kiedyś wierzono, że jeśli w wigilijny poranek 
pierwszym gościem w domu będzie chłopiec, 
przyniesie to szczęśliwy rok. Znany jest także zwyczaj 
umieszczania grosika w jednym uszku w barszczu. 
Osoba, która trafiła na monetę w barszczu, miała mieć 
szczęście w nadchodzącym roku. 
Trzeba było także bardzo uważać, aby nie zranić się, 
nie poobijać i nie zachorować. Odbierano to jako 
zapowiedź kłopotów ze zdrowiem. 

Co jeszcze miało zapewnić dostatek w nadchodzącym 
roku? Tradycja, aby koniecznie spróbować każdej  
z dwunastu wigilijnych potraw – po to, aby nie 
zabrakło jej w następnym roku. Niektórzy pozostawiali 
– i wiele osób robi tak nadal – w portfelu łuski karpia, 
by zapewnić sobie szczęście i dostatek. 

 Magia opłatka  

W znanej obecnie formie opłatki zostały wprowadzone 
w X wieku, w miejsce poświęconego chleba. Opłatkom 
również przypisywano wiele właściwości magicznych  
i leczniczych. Okruch opłatka wrzucony do studni miał 
oczyszczać wodę, zapewniać zdrowie ludziom  
i zwierzętom. Wierzono, że każdy, kto w Wigilię 
podzieli się opłatkiem, przez cały rok nie zazna  
głodu i będzie mógł dzielić się chlebem i inną  

 strawą z ubogimi.  

Dzisiaj, dzieląc się opłatkiem, życzymy sobie przede 
wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także 
spełnienia marzeń. I tego właśnie życzymy wszystkim 
na Święta Bożego Narodzenia. 



 

 



 
 
 
 
 

W Polsce Dzień Babci i Dziadka przypada na 21  

i 22 stycznia, ale obchodzony jest on także  

w wielu innych krajach. W Hiszpanii dziadkowie 

świętują w samym środku lata, czyli 26 lipca,  

we Włoszech – 2 października. Są państwa,  

w których jest to święto ruchome. We Francji 

przypada zawsze na pierwszą niedzielę marca,  

a w Wielkiej Brytanii na pierwszą niedzielę 

października.  

 

U nas pomysł na ustanowienie  

w kalendarzu Dnia Babci i Dziadka  

narodził się w 1964 roku, w redakcji 

tygodnika „Kobieta i życie”, ale 

spopularyzował święto, rok później, 

„Express Poznański”, co miało związek  

z pewnym wydarzeniem kulturalnym.  

21 stycznia 1965 roku, w Poznaniu miała 

wystąpić legenda polskiego kina i teatru – 

Mieczysława Ćwiklińska.  

 



W tym dniu aktorka obchodziła swoje 85 

urodziny i grała postać babci w sztuce pt. 

„Drzewa umierają ostatnie”.  

Po zakończeniu spektaklu jeden  

z dziennikarzy, wręczając artystce  

tort oraz kwiaty, wmówił jej, że  

otrzymuje prezent z okazji Dnia Babci, 

który jest obchodzony w Poznaniu. Później 

myśl podchwycił „Express Wieczorny” i tak  

od tego czasu Dzień Babci stał się świętem 

ogólnopolskim.  

 

Dziś babcie i dziadkowie są bardziej 

nowocześni niż nam się wydaje. Potrafią 

korzystać z komputera, uczęszczają na 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, są aktywni 

i potrafią cieszyć się życiem.  

 I za to ich kochamy!  

W naszej szkole młodsze dzieci także 

uczciły zbliżający się Dzień Babci i Dziadka 

w piątek, tj. 17 stycznia. Dla naszych 

seniorów uczniowie wystawili jasełka,  

a także przygotowali piękne wierszyki, 

tańce i piosenki. Babcie i Dziadkowie nie 

 kryli wzruszenia.  

OLIWIA MAZUR 



„Eri i smok” autorstwa Jacka Inglota to 

książka dla każdego! W sam raz  

na okres ferii zimowych 

 

Emilia Noworyta 



Ferie zimowe to wspaniała okazja do odpoczynku. Dotyczy 

on całej rodziny, ale dla dziecka są szczególnie ważne.  

Czas bez szkoły poświęcić można na rozrywki na świeżym 

powietrzu. Niektórzy decydują się na wyjazd w góry, inni 

preferują spędzanie czasu w mieście. O czym należy 

pamiętać, aby było bezpiecznie? 

- przede wszystkim idąc na sanki unikajmy 

wzniesień w pobliżu ulic. Warto także pamiętać, by 

zachować bezpieczną odległość podczas zjeżdżania między 

sankami innych użytkowników. 

- rzucając się nimi, nie łączmy  

miękkiego śniegu z kawałkami lodu. Nie  

wolno także celować w twarz drugiej osoby. 

strącanie wiszących sopli z dachu stwarza duże 

 zagrożenie dla życia i zdrowia.  





 

 

 

 


