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Fot. Maja Dębska 

O tym, dlaczego dawniej rzucano jedzeniem, skąd się 

wzięły bombki i jakie jest znaczenie wigilii Bożego 

Narodzenia rozmawiam z Panią Anną Pawlak, 

etnografem z wykształcenia, a na co dzień naszą 

Panią bibliotekarką. 

Co to jest adwent i czemu służył ten czas? 

Słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego słowa, które 

oznacza przybycie, jest to zatem czas przed przybyciem 

Pana Jezusa i przed wigilią. Adwent zaczynał się  

w niedzielę przypadającą po andrzejkach. W czasie 

adwentu nie można było organizować hucznych przyjęć, 

czy wesel. Był to czas, kiedy wszyscy skupiali się  

na przygotowaniu do świąt. Oprócz przygotowań 

duchowych ludzie wykonywali wspólnie pewne czynności 

i było to okazją do spotkań towarzyskich, choć nie tak 

hucznych jak przed adwentem. To też czas,  którym 

chodzono na roraty – nabożeństwo odbywające  się 

zawsze przed świtem. Na ołtarzu paliła się jedna świeca 

– maryjna - przewiązana kokardą. Ponieważ dawniej nie 

było  oświetlenia na ulicach, ludzie, idąc do kościoła brali 

świece z domu w takich specjalnych, zrobionych przez 

siebie lampionach Potem wracali z tym ogniem z kościoła 

i był on symbolem adwentu. 

 A co oznacza słowo wigilia? 

Adwent kończyła wigilia, która jest okresem oczekiwania. 

Samo słowo pochodzi z języka łacińskiego i oznacza 

„czuwać”.  W tym wypadku czuwanie związane było  

z oczekiwaniem na narodziny Jezusa, ale można także 

obchodzić wigilię urodzin lub innych wydarzeń. W wigilię 

obowiązywał post ścisły, co oznacza, że nie jedzono nic 

do wieczerzy wigilijnej a podczas wieczerzy nie jedzono 

mięsa.  

Dlaczego święta wypadają pod koniec grudnia? 

Kościół katolicki adaptował zwyczaje i terminy 

uroczystości, z czasów,  kiedy w Polsce nie było jeszcze 

katolicyzmu a jedynie wierzenia słowiańskie. Pod koniec 

roku ludzie obserwowali, że dni stawały się coraz krótsze 

a noce dłuższe, zaś później, noce się skracały a dni 

wydłużały – to był znak, że jeden rok spotyka się  

z drugim. W tym czasie ludzie wykonywali wiele 

czynności, by zaskarbić sobie przychylność bogów,  

np. w kwestii zbiorów. I ten moment wykorzystał kościół 

katolicki, by zacząć obchodzić święta Bożego 

Narodzenia – nadejście czegoś nowego wraz  

z narodzinami Jezusa. Produkty żywnościowe, które  

są wykorzystywane podczas wigilii były   związane  

z  rytuałem     odnowy    życia.  Wigilia     była          także  
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wykorzystywana do wróżb - na przykład, jeżeli gospodyni 

wyszła w wigilię przed dom i zobaczyła drugą 

gospodynię, która szła z pustymi wiadrami to była zła 

wróżba, zaś gdy wiadra były pełne – to była dobra 

wróżba.  W tym dniu nie karcono też dzieci, bo uważano, 

że jeżeli będzie się je w wigilię karcić, to będą 

niegrzeczne cały rok i cały rok trzeba będzie je karcić.  

W wigilię nie wolno było niczego pożyczać, gdyż jeżeli 

się pożyczyło to oznaczało, że będzie się pożyczało 

przez cały rok. W słowiańskich domach wieszano także  

u sufitu zielone ozdoby, na przykład gałęzie, które 

ozdabiano jabłkami, orzechami, kółeczkami wycinanymi  

z opłatka, ale także czosnkiem, czy cebulą. Taką 

„choinkę” nazywano podłaźniczką. I ten zwyczaj także 

wykorzystała religia katolicka.  

Od około 150-200 lat forma wigilii się nie zmieniła – 

zmieniły się stroje, ale sam rytuał ubierania choinki oraz 

wspólna kolacja pozostały te same. Choinka przyszła  

do Polski w XIX wieku z Niemiec. Zanim się pojawiła,  

w izbach wiejskich stawiano albo rzucano pod stołem 

snop siana zakończony kłosami. To również później 

wykorzystał kościół katolicki jako symbol narodzin Jezusa 

w stajence. Gdy pojawiła się choinka, dekorowano  

ją podobnie jak zielone gałęzie, które wcześniej wieszano 

pod sufitem. Przyczepiano do niej także świeczki. 

A skąd się wzięły bombki? 

Historia bombek jest niezwykle ciekawa - podobno 

gdzieś w Niemczech był pan, który pracował w hucie i był 

tak biedny, że nie stać go było na kupienie jabłek  

na choinkę. Ponieważ w hucie zostawały szklane 

rureczki, to postanowił je rozgrzać i nadmuchać. 

Powstały kule, które pomalował farbami i zaniósł do 

domu, by ozdobić dzieciom choinkę. To bardzo 

spodobało się sąsiadom, więc mężczyzna zaczął 

produkować bombki.  

Wróćmy do samej wigilii i przygotowań do niej. 

Dlaczego kolacja wigilijna jest tak ważna? 

Jest to duża kolacja z pewnymi powtarzającymi się  

co roku daniami. Na wigilię zaprasza się całą rodzinę  

i przyjmuje się, że wszyscy powinni pomagać  

w przygotowaniach, bo inaczej sama gospodyni nie 

dałaby sobie rady. Przyjęło się także rozpoczynać 

uroczystą kolację wraz z pokazaniem się pierwszej 

gwiazdki, którą to gwiazdkę podobno zobaczyli trzej 

królowie nad Betlejem. Dawniej wigilię spożywano przy 

ławie – stół służył do tego, by ustawić na  nim ołtarzyk  

(figura    Matki    Boskiej,   krzyże   i    świece).    Potrawy  
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spożywano z jednej miski, jedynie łyżkę każdy miał 

swoją. Oczywiście inaczej wigilia wyglądała w dworku 

magnackim a inaczej u biednego chłopa.  

Jednym z bardzo ważnych elementów stołu wigilijnego 

jest opłatek. Początkowo wspólnoty chrześcijańskie 

dzieliły się chlebem, ale z czasem zamieniono chleb  

na opłatek wypiekany w specjalnych formach. Zazwyczaj 

na opłatku jest przedstawiona scenka 

bożonarodzeniowa. Oprócz białych opłatków robiono 

również kolorowe opłatki, którymi po wigilii gospodarz 

dzielił się ze zwierzętami. W ogóle uważano, że opłatek 

ma dziwną moc i na przykład zostawiono kawałki opłatka 

na stole, na którym stawiano miski z jedzeniem i jeżeli 

opłatek się przyczepił do którejś miski to oznaczało,  

że będzie urodzaj tego produktu (na przykład grochu lub 

maku). Wierzono też w oczyszczające właściwości 

opłatka i na przykład czasami okruszki opłatka wrzucano 

do studni, żeby oczyścić wodę. 

Tradycyjnie przy stole zostawia się  wolne miejsce. 

Różne są tego wyjaśnienia – najczęściej mówi się,  

że to miejsce dla wędrowca. Inne wyjaśnienie odnosi się 

do historii Polski - przez długie lata, kiedy Polska była  

w niewoli niektórzy członkowie rodziny byli gdzieś daleko 

i uważano, że ten dodatkowy talerz ma symbolizować 

osoby, które nie mogły być z rodziną na wigilii. Starano 

się także, by była parzysta liczba osób do spożywania 

wieczerzy wigilijnej. Nieparzysta liczba oznaczała,  

że w ciągu nadchodzącego roku jedna z osób umrze. 

Na wigilię powinny być podawane plony pól, lasów i rzek. 

Głównym plonem lasów są grzyby, które mają moc 

magiczną, gdyż ich korzeń czerpie siłę z tego,  

co nieznane. Karp symbolizuje plony rzek. W czasie 

wigilii podawany jest też barszcz czerwony, którego 

kolor symbolizuje życie i witalność. Warto wspomnieć,  

iż dawniej były różne tradycje związane z potrawami 

wigilijnymi w zależności od regionu Polski – podawano 

zupę rybną, zupę z soczewicy czy maczankę.  

A jakie są inne wigilijne potrawy i ich symbolika? 

W czasie wigilii bardzo często używana jest kapusta, 

groch i mak, gdyż jest ich wiele i są one symbolem 

przyszłego dostatku – w kapuście jest dużo liści,  

w strąkach grochu dużo ziaren a w makówce dużo 

ziarenek maku. Popularny był też kompot z suszu  

– o tej porze roku nie było świeżych owoców, a suszenie 

było jedną z metod ich konserwacji. Nie mogło zabraknąć 

ciasta z makiem, gdyż  mak  symbolizował  dostatek.     
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Ważnym elementem świąt były pierniki. Jednym z jego 

składników jest miód, który ma zapewnić dobrobyt 

ludziom. Zaś piernikowe przyprawy mają pobudzić 

witalność. Dawniej pierniki były traktowane jak lekarstwo 

ze względu na zawartość takich przypraw gałka 

muszkatołowa, ziele angielskie i cynamon. Ciekawe, ile 

trzeba było ich zjeść, żeby osiągnąć efekt leczniczy… 

Inną popularną potrawą była kutia – mak z bakaliami, 

pszenicą, miodem i kluskami. Służyła ona także  

do wróżenia – w czasie wigilii nabierało się na łyżkę 

trochę kutii i rzucało do sufitu. Wierzono, że na to, co się 

przyklei do sufitu będzie urodzaj. 

A czy dawniej do dzieci przychodził Święty Mikołaj? 

Tak, jednym z takich bardzo ważnych elementów wigilii 

było przybycie Świętego Mikołaja z prezentami. Święty 

Mikołaj był w rzeczywistości biskupem w tureckim 

mieście Mira i wsławił się tym że rozdał swój majątek 

biednym i ufundował posagi biednym pannom  

na wydaniu. Przez lata chodził w stroju biskupa. W 

tradycji świąt Bożego Narodzenia Święty Mikołaj 

przychodził do dzieci i grzecznym dzieciom przynosił 

prezenty a niegrzecznym dzieciom przynosił rózgi.  

Jakie prezenty dostawały dzieci? 

Prezenty pod choinkę kiedyś były zupełnie inne niż 

obecnie - dzieci dostawały owoce, pierniki, orzechy  

a także jakieś drewniane zabawki zrobione przeważnie 

przez rodziców lub przez rzemieślników. Bardzo 

wyczekiwanym prezentem były słodycze, bo dzieci nie 

miały ich na co dzień i to był dla nich rarytas.  

Jak się kończyła wigilia? 

Po zakończonej wieczerzy wigilijnej ludzie szli  

na pasterkę, która rozpoczynała właściwy okres świąt 

Bożego Narodzenia. Katolicy chodzili do kościoła  

w pierwszy i drugi dzień świąt, w innych religiach jak 

prawosławie, czy grekokatolicyzm wigilia wypada dwa 

tygodnie później. W czasie wigilii odsłaniana jest szopka, 

której centralnym punktem jest Maryja z Józefem  

i dzieciątkiem. Oprócz tego w szopce pokazywano różne 

scenki z życia nawiązujące często do aktualnych 

wydarzeń. Niektóre szopki były ruchome. 

Bardzo dziękuję za wywiad. 

Rozmawiała Anna Wieczorkowska 

 



 

 

  

 

UWAGA!  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW  

 
Fot. Anna Ber 

Strona 5 I BIEG MIKOŁAJKOWY  
Dziękujemy za liczny udział w I Biegu Mikołajkowym! Jury wyłoniło 

następujących zwycięzców: 

1.miejsce Zuzia Miązek 10,31 km 

2.miejsce Maciek Kaźmierczak 9,50 km 

3.miejsce Amelia Canert 6,57 km 
Wyróżnienia zdobyli także uczniowie, którzy  pokonali najdłuższą trasę 

marszobiegiem: 

1. Julia Puchała i Karolina Kuśmirek 

2. Kacper i Karol Kubiak 

Gratulujemy i zapraszamy zwycięzców od 16.12.2020 do szkolnej 

biblioteki, gdzie będą czekać dyplomy i drobne upominki. 

Ada Piegat i Karina Andrysiak 

 Fot. Maja Dębska 

KONKURS LITERACKI NA OPOWIADANIE 

ŚWIĄTECZNE 

Rozstrzygnięto także konkurs na najciekawsze 

opowiadanie o tematyce świątecznej. Dziękujemy za 

udział w konkursie i gratulujemy wszystkim uczestnikom 

świetnych opowiadań. Jury wyłoniło dwóch laureatów: 

w klasach 7-8 

JAKUB WOŹNIAK (KL. 7B) 

w klasach 4-6 

JACEK MICHALAK (KL. 6B) 

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród 

zakupionych przez Radę Rodziców do szkoły, do biblioteki 

bądź sekretariatu. 

A na następnych stronach możecie przeczytać zwycięskie 

opowiadania. 

 

 



 

 

  

 

Kącik rozrywki       

Strona 6 

Krzyżówka 

Proponujemy Wam trochę rozrywki na ten świąteczny czas! 

  

1. Wiesza się je na choince. 

2. W stajence leżał w nim Jezus. 

3. Znajdziesz je pod choinką. 

4. O północy w kościele. 

5. Czerwony z uszkami. 

6. Pod świątecznym obrusem. 

7. Mają farsz z kapusty i grzybów. 

8. Wigilijna ryba. 

9. Pieśni Bożonarodzeniowe. 

10. Ozdobiona bombkami i światełkami. 

11. Z jaką gwiazdą szli trzej królowie? 

12. Po świętach. 
. 

Autorki: Zuzanna Dobroszek i Aleksandra Graczyk 



 

 

  

 

Warsztat Świętego Mikołaja 
Kuba Woźniak 7B 

 Strona 7 
Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze komputerów i telefonów, żył sobie pewien 

zabawkarz o imieniu Mikołaj. Prowadził on spokojne, samotne życie w chatce nieopodal pewnej 

wioski. Mikołaj znany był ze swojego dobrego serca oraz chęci dzielenia się z innymi.  

Pewnej chłodnej, grudniowej nocy, stary zabawkarz przechadzał się po pobliskim lesie 

w poszukiwaniu dobrego, dębowego drewna, z którego mógłby wyrabiać zabawki. Mikołaj, idąc, 

zauważył królika, który zabrał mu jego ulubioną przekąskę, laskę cukrową. Zwierzę pomknęło w 

stronę jednego z uschniętych krzewów róż, a nasz zabawkarz ruszył za nim w pogoń. Gdy 

oboje dotarli do rośliny ,królik przeobraził się w małego, niebieskookiego chłopca.  

-Kim jesteś przyjacielu? Co robisz samemu w tym lesie? – zapytał Mikołaj. 

Minęła chwila ciszy, a chłopiec dalej się nie odezwał. Mikołaj dał zziębniętemu chłopcu 

koszyk swoich ulubionych lasek cukrowych. Po chwili chłopcu wyrosły duże szpiczaste uszy, a 

sam się skurczył.  

-Dziękuję – powiedziało dziecko.  

-Kim jesteś i co robisz sam w lesie? – spytał ponownie Mikołaj.  

-Jestem elfem i nazywam się Jack. Od lat czekam tu na człowieka o dobrym sercu, aby móc 

wraz z nim dawać szczęście w Święta Bożego Narodzenia – odparł chłopiec.  

Po chwili przed oczami Mikołaja ukazała się ogromna gwiazda, która swoim blaskiem 

mogłaby oświetlić całą Ziemię. Nagle jej światło zamigotało, a nasz zabawkarz wraz z elfem 

znaleźli się w chłodnym miejscu, pełnym śniegu i lodu.  

-Gdzie my jesteśmy? – zapytał Mikołaj.  

-To Biegun Północny. Gwiazda przysłała cię tu, abyś mógł w spokoju pracować i nieść radość 

dzieciom na całym świecie – odparł Jack. 

 Mikołaj bez zastanowienia wziął leżące na śnieżnej zaspie deski, gwoździe oraz młotek i zaczął 

budować swój warsztat.  

Jack zwołał swoich braci i siostry i wraz ze staruszkiem założył Miasto Świętego Mikołaja. I tak 

do dziś Mikołaj wraz z elfami robią zabawki i uszczęśliwiają dzieci na całym świecie. 

Plany na nowy rok 

Aenean eget nulla. Vestibulum neque nisi, bibendum vitae, semper in, placerat vel, purus. Proin 

consectetuer purus sed leo. Aliquam et tortor. Integer vehicula pulvinar odio. Quisque ac quam id 

lectus elementum euismod. Quisque orci neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat eu, tortor. Integer 

enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  

Quisque orci neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat eu, tortor. Integer enim. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit. 



 

 

  

 

Tajemnicze Święta Bożego Narodzenia 
Jacek Michalak, 6B 

 Strona 8 

Już od dawna rodzice planowali przeprowadzkę. Chcieliśmy mieć dom, taki z 

ogródkiem, żebym mógł mieć psa. Nasze marzenie spełniło się tuż przed świętami Bożego 

Narodzenia. Dom był piękny, ale przede wszystkim było w nim dużo miejsca do zabawy z 

psem! Jack to wspaniały towarzysz zabaw-dostałem go kilka dni przed wigilią. Jaka wielka 

była moja radość, miałem psa, nowy dom, a na dworze było mnóstwo śniegu. Rodzice pięknie 

udekorowali dom lampkami, a ja ulepiłem okazałego bałwana. Takie święta to jest coś! W 

wigilię czekałem na to, że może Jack przemówi ludzkim głosem, ale nic z tego. Nie widziałem 

jeszcze, że kolejne dni świąt będą takie ciekawe. 

W pierwszy dzień świąt, wstając od stołu po obiedzie, potknąłem się o wystającą 

deskę. „Hmmm, przecież podłogi były naprawiane” -pomyślałem. Poczekałem, aż rodzice 

odejdą i wyjąłem deskę. Zobaczyłem schody w dół. Byłem zdziwiony, ale nie powiem, trochę 

też się bałem. Rodzice zaczęli oglądać Kevina w telewizji, więc miałem trochę czasu. Żeby się 

zmieścić, musiałem oderwać jeszcze dwie deski. Wziąłem latarkę i zszedłem do piwnicy. 

Rozejrzałem się, ale było pusto. Z lewej strony w kącie zauważyłem jednak skrzynię. Była na 

niej kłódka, aby ją otworzyć, trzeba było wpisać kod. Do końca dnia chodziłem po domu i 

szukałem, niestety nic nie znalazłem. Następnego dnia znów wszedłem do piwnicy, aby 

jeszcze raz obejrzeć skrzynię. Nagle coś przykuło moją uwagę. Na spodzie kufra była 

przyklejona karteczka. Starłem kurz i zobaczyłem napis – 752890. To kod! Zabrałem skrzynię 

do swojego pokoju. Podekscytowany wpisałem cyfry i kłódka odpuściła. W środku był 

dokładny plan domu z zaznaczoną kropeczką. Na odwrocie była data „grudzień 1885 rok”. 

Ktoś podpisał się jako „ytęiwŚ jałokiM”. Kiedy po obiedzie znów wróciłem do planu, 

zauważyłem pewien szczegół. Pierwsze litery imienia i nazwiska były małe, a ostatnie wielkie. 

Przeczytałem wspak i wyszło „Święty Mikołaj”. Pomyślałem, że musi być jeszcze jakaś 

wiadomość. Rozebrałem skrzynię. Trochę się napracowałem, ale było warto. Pod jedną z 

desek była kolejna karteczka. Przeczytałem: ,,W tym roku nie będzie tak łatwo. Maju i Michale, 

prezenty musicie odnaleźć sami’’. „Aaa, pewnie rodzice zrobili dzieciom niespodziankę” -

pomyślałem. Ale czy prezenty zostały odnalezione? Kim byli Maja i Michał? Nie znalazłem 

odpowiedzi na te pytania. Niestety dom wyglądał teraz inaczej niż na planie, kropka była w 

miejscu, gdzie jest ściana. Pomyślałem, że jeszcze wrócę do tej zagadki. 

Kolejnego dnia, gdy piłka wpadła mi pod łóżko i  chciałem ją wyjąć, skrzyni nie było 

już tam, gdzie ją zostawiłem… 
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UWAGA – KONKURSY!!! 

 
Strona 9 KONKURS NA WIERSZ DLA KLAS 4-8 

„PODARUJ RADOŚĆ BABCI I DZIADKOWI” 

Kochani, zbliża się Dzień Babci i Dziadka. Uczcijcie ich pisząc dla nich wiersz. Wymagania: 

 Tekst nie powinien przekraczać 25 wersów; 

 Wiersz musi być rymowany.  

Na Wasze dzieła do 10 stycznia 2021 roku czeka Pani Anna Lewandowicz. Wysyłacie swoje prace 

na adres a.lewandowicz@sp11.elodz.edu.pl. 

Zwycięskie prace zostaną opublikowane w gazetce. 

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 1-3 

„PORTET BABCI I DZIADKA” 

Dla naszych najmłodszych uczniów także przygotowaliśmy konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Wykonajcie portret Babci lub Dziadka. Wymagania: 

 Format A4 

 Technika dowolna 

Na Wasze dzieła do 10 stycznia czeka Pani Edyta Dalecka. Wysyłacie swoje prace na adres 

e.dalecka@sp11.elodz.edu.pl 

Najpiękniejsze portrety ozdobią styczniowe wydanie gazetki i – wraz z wierszami - będą świetnym 

prezentem dla Waszych ukochanych Babć i Dziadków. 
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W KOLEJNYM NUMERZE: 

 
Fot. Facebook sp11 

[Tutaj umieść podpis zdjęcia] 

Strona 10 

TEMAT NUMERU: 

O TYM, DLACZEGO WARTO SZUKAĆ 

PRZODKÓW, CZYM JEST GENEALOGIA I JAK 

STWORZYĆ DRZEWO GENEALOGICZNE 

SWOJEJ RODZINY – wywiad z Panem 

Bartkiem Jankiewiczem 

Nie możecie tego przegapić!!! 

Ponadto: 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU LITERACKIEGO  

I PLASTYCZNEGO 

KARNAWAŁ DAWNIEJ I DZIŚ – O TRADYCJACH  

I OBYCZAJACH ZWIĄZANYCH Z BALAMI 

KARNAWAŁOWYMI 

Wypatrujcie nas po feriach!!! 

A jeśli nie macie jeszcze prezentów gwiazdkowych,  

to  zachęcamy do kupna kalendarza – cegiełki. 

Szczegóły u wychowawców i Rady Rodziców. 

Wesołych Świąt!!! 

Niech świąteczny czas będzie okresem 

wytchnienia, radości i spokoju, a nadchodzący 

Nowy Rok 2021 pozwoli nam znów cieszyć się 

bliskością, swobodnym oddechem i gładką skórą 

na dłoniach!!! 

Najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji, 

Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom składa 

Samorząd Uczniowski i Redakcja 

„Bożedajdzwonka”. 
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