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Słodkie Mikołajki 
 

Według tradycji chrześcijańskiej św. Mikołaj był biskupem Miry - krainy znajdującej się na terenie 

obecnej Turcji. Był on pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. 

W całej Polsce utarło się, że w nocy z piątego na szóstego grudnia Mikołaj odwiedza najmłodszych 

i przynosi prezenty, które wkłada do wyczyszczonych i przygotowanych butów. Dzieci 

i młodzież naszej szkoły również odwiedził Mikołaj oraz jego pomocnice. Okazało się, że wszyscy byli bardzo 

grzeczni w minionym roku i świetnie wywiązywali się z powierzonych obowiązków. Każde dziecko 

otrzymało pysznego Mikołajka! Baaa! Nawet dorośli nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Wszyscy mieli 

znakomity humor, a to nie koniec niespodzianek. Na lekcjach chemii, p. Daria Menard wręczyła bony  

Mikołajkowe, które pozwolą na otrzymanie dodatkowego punktu na sprawdzianie lub zwolnienie                           

z odpowiedzi. Klasa VIII b podczas godziny wychowawczej upiekła gofry, którymi podzieliła się 

ze wszystkimi pracownikami naszej szkoły. To był bardzo słodki dzień. 

 
                                                                                                                                                  Magdalena Piernicka 
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA  W KRAJACH  

ANGLOJĘZYCZNYCH 

                    

Wielka Brytania 

       Podobnie jak u nas  również w UK święta zaczynają się już 24 grudnia, jednak nie są tak bardzo ważne 

jak polska Wigilia. W wigilijny wieczór angielskie dzieci zawieszają na kominku lub łóżkach specjalne, 

bożonarodzeniowe skarpety z nadzieją, że następnego dnia znajdą w nich prezenty od Świętego Mikołaja.   

Dla Świętego darczyńcy zostawiane są słodkości   i  na rozgrzanie wiśniówkę, oraz marchewkę dla reniferów. 

Dorośli często spędzają Wigilię  w gronie przyjaciół na zabawie w pubach. Uroczysty posiłek jada się                 

w Wielkiej Brytanii 25 grudnia. Daniem głównym jest wtedy pieczony, nadziewany indyk podawany                                      

z ziemniakami i warzywami . Na deser, w większości tradycyjnych domów, serwuje się Christmas Pudding 

czyli słodki pudding polewany brandy, który znalazł się na angielskich stołach za sprawą męża królowej 

Wiktorii – Alberta, który wprowadził go do menu. 25 grudnia to również czas prezentów, również pochodzi 

z epoki wiktoriańskiej. 26 grudnia w Wielkiej Brytanii to Boxing Day. W dawnych czasach 26 grudnia był 

początkiem obchodów Bożego Narodzenia, które trwały 12 dni i kończyły się w Trzech Króli. Według 

zwyczaju w tym czasie stale musiał palić się ogień w piecach – co miało przynieść szczęście  i pomyślność 

na cały rok. 

 

Irlandia  

  Boże Narodzenie w Irlandii to najważniejsze święto obok Dnia Św. Patryka i Nowego Roku. 

Czynności bożonarodzeniowe rozpoczynają się w Irlandii długo przed grudniem. W wigilię w domach zapala 

się kominek i pali torf, wiesza skarpety w oczekiwaniu na prezenty. Ciekawą sprawą są łakocie i mała szklanka 

whiskey zostawiana w podzięce  dla Św. Mikołaja. Irlandzka kolacja bożonarodzeniowa to przede wszystkim 

indyk, choć zdarza się gęś. Wraz z indykiem serwowana jest pieczona szynka. Jako przystawkę podaje się 

wędzonego łososia lub krewetki i zupę z melona. Do głównego dania serwuje się ziemniaki - smażone, 

duszone, chleb oraz sos, np. żurawinowy lub chlebowy, Ana deser Plum Pudding. 
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USA 

           Święta w USA trwają tylko jeden dzień - rozpoczynają się i kończą 25 grudnia. Cały okres 

przedświąteczny, który zaczyna się w dzień po największym święcie Ameryki - Święcie Dziękczynienia  jest 

właściwym okresem świąt - to tak jakby święta przed świętami. Najbardziej odczuwa się to na ulicach miast 

i w sklepach, gdzie pełno jest sztucznego śniegu, św. Mikołajów, sań zaprzężonych w renifery i 

rozbrzmiewających z głośników kolęd. Ludzi ogarnia szał kupowania gwiazdkowych prezentów. Oczywiście 

obowiązkowo jest choinka, stroiki na drzwiach i tradycyjny pieczony indyk. 

 

Kanada 

         Kanada to kraj wielonarodowościowy, w którym tradycje i kultury przenikają się wzajemnie. Ma to też 

wpływ na obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Około północy, przed wyjściem do kościoła   

na świąteczną mszę, pod choinką umieszczany jest żłóbek - symbol narodzenia się Chrystusa. Po powrocie     

z kościoła rodzina zasiada    do uroczystego posiłku. Tego wieczoru dzieci rozpakowują prezenty, schowane 

w wielkich skarpetach przez Świętego Mikołaja! Do świątecznej tradycji należy wieszanie w domu gałązek 

jemioły, przyozdobionych dzwoneczkami. Jemioła symbolizuje pomyślność i szczęście, którymi zostaną      

obdarowani ci, którzy się pod nią pocałują. 

                                                                                  

  Opracowanie redakcja 
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Świąteczne konkursy językowe rozstrzygnięte! 
  

           Wzorem ubiegłego roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w naszej odbyły się konkursy 

językowe o tematyce świątecznej. Ich celem było poszerzenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów                       

i obchodów Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii oraz w krajach niemieckojęzycznych, a także 

wzbogacenie słownictwa dotyczącego świąt.  

Do konkursu z języka angielskiego przystąpili uczniowie klas IV - VIII zaś w konkursie  

z języka niemieckiego uczestniczyli uczniowie klas VII – VIII.  

 

W kategorii języka angielskiego najlepsi okazali się: 

Szymon Pellowski z klasy VIII b - I miejsce, 

Magdalena Makowska z klasy IV b - II miejsce, 

Klaudia Nakielska z klasy V b - III miejsce. 

 

W kategorii języka niemieckiego zwycięzcami są: 

I miejsce – Szymon Pellowski z klasy VIII b, 

II miejsce – Krzysztof Nadolski z klasy VII c, 

III miejsce – Karolina Leszczyńska z klasy VII c. 

 

Jak na świąteczny czas przystało oba konkursy przebiegły w bardzo miłej atmosferze. Serdecznie dziękujemy 

za udział i raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom!  

 

                      Joanna Marcinczyk,  Anna Morawiec 
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ŚWIĘTA NA KOCIEWIU 

 

Od Niepokalanego Poczęcia NMP, które przypada 8.12 na Kociewiu przygotowywano się do obchodu 

"Gwiazdorów", "Gwizduchów", "Gwiżdży" lub "Gwizdek", czyli odwiedzin kolędników w domowych 

zagrodach. Kolędowanie lub też inaczej chodzenie po Gwizdówce rozpoczynało się od trzeciej niedzieli 

adwentu. Zespół przebierańców liczył od kilku do nawet kilkunastu osób. Najważniejszymi z nich byli 

Gwiazdor lub Gwiazdka, którym towarzyszyły liczne zwierzęce maszkary : koza, kozioł, koń, wilk, bocian, 

niedźwiedź, krowa, byk zwany inaczej turoniem. Jak i również postacie ludzkie : anioł, diabeł, śmierć, która 

koniecznie musiała występować z kosą. Artystom towarzyszył zespół muzykantów. Pochód przebierańców 

odwiedzał każdą zagrodę, czynili różne figle, tańce, śpiewy, a przy tym zbierali datki. Ominięcie jakiegoś 

domu było dla jego gospodarza wielkim dyshonorem i złą wróżbą, ponieważ nie był on godzien 

przedświątecznych pozdrowień i życzeń powodzenia w nadchodzącym, nowym roku. Jednak takich 

przypadków nie było wiele, gdyż kolędnicy szukali adwentowego pojednania. 

           Wieczerza wigilijna to najbardziej podniosłe i uroczyste stołowanie w całym roku, z którym 

nierozerwalnie związana jest tradycja łamania się opłatkiem. Wypiek jest pomysłem z XVIII wieku, który 

zastąpił dawne obrzędowe podpłomyki. Te pieczone z przaśnego ciasta, czyli bez zakwasu. Przygotowywane 

były podobnie jak późniejsze opłatki z niewielkim dodatkiem soki. Miały duże, nieregularne kształty i robiono 

je możliwie najcieńsze .Były one głównym posiłkiem wigilijnego obiadu, najczęściej podawano je do słonego 

śledzia. Największy podpłomyk, znaczony krzyżem, służył do podziału między wszystkich domowników. 

Nazywano go "Osuchem" lub "Proskurą", aby życie było słodsze, smarowano go miodem. Częstowano nim 

nawet wędrowców i przybłędów. Odmowa takiego poczęstunku była poważną obrazą. Wigilijny opłatek             

i wcześniejszy podpłomyk są odległym zwyczajem liturgicznego przełamania chleba - na znak jedności               

i chrześcijańskiej wspólnoty. Rytuał wigilijnego stołu i wieczerzy, dzisiaj jest to najbardziej znany zwyczaj 

spośród wielu pielęgnowanych na Kociewiu. Przy nim, w ten wyjątkowy wieczór zasiada cała rodzina, łamie 

się opłatkiem, składa świąteczne życzenia, śpiewa kolędy i dostojeństwem spożywa wigilijne potrawy. 
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         Stół jest  tradycyjnie pokryty śnieżnobiałym obrusem, pod którym kładzie się siano. Znajduje się                 

na nim Pismo Święte, opłatek, świeca wigilijna, świąteczny stroik własnej kompozycji, zastawa stołowa              

i jedno puste miejsce z nakryciem przeznaczone dla nieobecnych wśród żyjących, samotnego gościa, który 

zapukać może do drzwi w wigilijny wieczór lub zagubionego wędrowca. Dawniej przygotowywano potrawom  

w liczbie  nieparzystej. Kiedyś w zależności od zasobności rodziny było ich trzy, pięć, siedem... Dzisiaj 

najczęściej potraw jest dwanaście dla upamiętnienia liczby Jezusowych Apostołów. 

Źródła: kuznia.smetowograniczne            

         kuchnia.kociewie.eu 
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Kto przynosi prezenty na święta? 

                                                                                 

   Powszechna praktyka wzajemnego obdarowywania się prezentami (zwłaszcza dzieci) związana była 

pierwotnie z kultem i życiorysem św. Mikołaja, biskupa diecezji Bari (Włochy), wielkiego jałmużnika 

żyjącego w IV wieku. Jego niezwykła hojność, troska    o biednych, stały się symbolem i uosobieniem miłości 

każdego bliźniego. Właśnie w okresie świąt bożonarodzeniowych znalazła swoje logiczne uzasadnienie i to 

już w średniowieczu. Dzisiejszą tradycję wręczania świątecznych prezentów zawdzięczamy Marcinowi 

Lutrowi, który w 1535 roku domagał się, aby protestanci zaniechali zwyczaju "św. Mikołaja",                                    

a prezenty dawali swoim dzieciom jako dar samego "Dzieciątka Jezus". Z czasem wszystkie kraje 

chrześcijańskie, także katolickie przyjęły tę praktykę.  

W Polsce  Święty Mikołaj przynosi nam prezenty 6 grudnia, czyli w dzień swoich imienin, zaś 24 

grudnia, w wigilię w  Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej, na Kujawach, Kaszubach czy Warmii prezenty 

przynosi Gwiazdor. Na Śląsku 24 grudnia prezenty dostaje się od Dzieciątka. W PRL-u próbowano                    

na wszelkie sposoby zastąpić Świętego Mikołaja Dziadkiem Mrozem, lecz ostatecznie się to nie udało. 

W Anglii tradycyjnie święta Bożego Narodzenia uosabiał Father Christmas – wesoły, starszy 

mężczyzna z siwą brodą. Pod koniec XIX wieku jego postać stopniowo zaczęła zlewać się ze swoim 

kontynentalnym odpowiednikiem  (St. Nicholas), a obecnie (tak jak stało się to u nas w przypadku biskupa 

Mikołaja) Father Christmas jest już właściwie utożsamiany z postacią „współczesnego” Świętego Mikołaja. 

W Anglii Święty Mikołaj przychodzi w noc wigilijną – wchodzi przez komin, a prezenty zostawia                         

w tradycyjnej pończosze (Christmas stocking) zawieszonej przy kominku lub na łóżku. 

W USA oczywiście króluje Santa Claus. Prezenty rozwozi w nocy z 24 na 25 grudnia, pędząc przez 

przestworza na saniach ciągniętych przez dziewięć reniferów, których imiona zna oczywiście każde 

amerykańskie dziecko.  

Do niemieckich dzieci Święty Mikołaj przychodzi zazwyczaj dwa razy – pierwszy raz 6 grudnia, jako 

uosobienie prawdziwego świętego Mikołaja (der heilige Nikolaus). Ma wtedy na sobie długie czerwone szaty 

i czerwoną czapkę podobną do biskupiej mitry. Towarzyszy mu pomocnik – Knecht Ruprecht (zakapturzony 

mnich z kijem wędrowca), który oprócz worka   z prezentami ma także przy sobie rózgę (eine Rute)                   

dla niegrzecznych dzieci. Z kolei  w Wigilię (am Heiligen Abend) przychodzi Świąteczny Gość 

(Weihnachtsmann), który wygląda właśnie tak, jak Święty Mikołaj przedstawiany współcześnie. Ale i tutaj 

nie ma zgody! 

 



 

 

MAŁY PINCZYN TO MY                                                                                                  Nr 3 2021/2022 

Weihnachtsmann jest bowiem popularniejszy w północnych, środkowych i wschodnich Niemczech, podczas 

gdy w południowych i zachodnich Niemczech w Wigilię prezenty przynosi Dzieciątko (Christkind) – jak        

na Śląsku. 

We Francji dzieci otrzymują prezenty w noc wigilijną – nie przynosi ich jednak Święty Mikołaj, lecz 

Bożonarodzeniowy Dziadek (Père Noël). Prezenty wkłada on do pantofli (les souliers) ustawianych pod 

choinką (le sapin de Noël). W niektórych rodzinach katolickich prezenty przynosi Dzieciątko (l’Enfant Jésus). 

We Włoszech dzieci tradycyjnie czekają na wiedźmę Befanę, która jednak prezenty przynosi dopiero 

w nocy z 5 na 6 stycznia – w wigilię Trzech Króli (Epifania). Niegrzecznym dzieciom może – zamiast prezentu 

– przynieść węgiel lub cebulę. Oczywiście postać Świętego Mikołaja jest już tak popularna na całym świecie, 

że i do Włoch w Wigilię dociera Bożonarodzeniowy Dziadek (Babbo Natale) lub Dzieciątko (Gesù Bambino), 

ale la Befana  i tak jest najważniejsza!  

W Hiszpanii dzieci również muszą cierpliwie czekać na prezenty aż do święta Trzech Króli                      

(la Epifanía), 6 stycznia. Jednak tam prezenty przynosi jeszcze ktoś inny – właśnie Trzej Królowie (los Reyes 

Magos). Oni także – podobnie jak włoska Befana – niegrzecznym dzieciom zostawiają węgiel… Co prawda 

pod wpływem globalizacji i do Hiszpanii zawitał Bożonarodzeniowy Dziadek (Papá Noel), który odwiedza 

domy w Boże Narodzenie, ale jest to dość nowy zwyczaj, a każde dziecko i tak najbardziej wyczekuje Trzech 

Króli. 

A Rosja? Tu jeszcze na razie trzyma się Dziadek Mróz ,choć Święty Mikołaj szturmuje coraz mocniej. 

W czasach ZSRR przeniesiono jego przyjście z okresu świąt Bożego Narodzenia na Nowy Rok (bo przecież 

nie można było odebrać go dzieciom zupełnie!). Szaty i broda Dziadka Mroza są dłuższe niż u Świętego 

Mikołaja , a rozdawać prezenty pomaga mu Śnieżynka. 

                                                                                                                               Opracowanie redakcja 
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Wyróżnienie w XXX Kociewskim Konkursie Plastycznym  

na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową 

 

 

 
Uczeń klasy II a Kacper Banasiak odebrał 15 grudnia 2021 r. w Galerii Neptun  w Starogardzie Gdański 

nagrodę w Kociewskim Konkursie Plastycznym na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową organizowanym 

przez Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko” oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej                       

w Starogardzie Gdańskim. Kacper zdobył wyróżnienie w kategorii klas I – III szkół podstawowych.                   

Do konkursu zgłoszono wiele prac, więc tym bardziej ogromne gratulacje dla ucznia naszej szkoły! Brawo! 
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KLASOWE WIGILIE 

FOTORELACJA 

                         

 

                    

 Klasa VIIc                                                                              klasa Vb 

 

                   

Klasa II a                                                                             klasa IVb 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


