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Gazetka Samorządu Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Wałbrzychu 

Obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 

Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto 
upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to 
stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 
grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem 
trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech 
niedziel), zwanego adwentem. Boże Narodzenie 
obok Wielkanocy jest najuroczyściej obchodzonym 
świętem. Jest to święto rodzinne, przeważnie 
spędzane w gronie najbliższych ludzi - sięga 
tradycjami dawnych czasów. Zachowały sie nawet 
ślady obrzędów z czasów słowiańskich. 
 

 

Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe: 

zielenie się opłatkiem. Do wieczerzy wigilijnej 

zasiadano z zapadnięciem zmroku, z chwilą ukazania sie 
pierwszej gwiazdy pilnie wypatrywanej przez dzieci. 

Zaczynano od dzielenia się poświęconym  opłatkiem 

połączonym ze składaniem sobie życzeń. Piękny ten zwyczaj 
zachował sie w Polsce  

do czasów obecnych. 

Staropolskie opłatki były 
różnokolorowe i bardzo 

ozdobne. Dziś opłatki są białe i 

ozdobnie wytłaczane. Nazwa 
"opłatek" pochodzi od 

łacińskiego słowa "oblatum", czyli „dar ofiarny”. Tradycją jest także 

ustawianie dodatkowego nakrycia na stole. Dzielenie się opłatkiem w 
trakcie wigilii jest zwyczajem praktykowanym wyłącznie w Polsce. 

 

wanaście potraw. Potraw powinno dwanaście, co 

odpowiada dwunastu apostołom albo dwunastu miesiącom. 

Czasami przygotowywało się tylko siedem dań, czyli tyle, ile 
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jest dni w tygodniu. W staropolskim menu na stole królowały ryby, 

symbol chrześcijaństwa; podobnie jest zresztą i dzisiaj, gdzie 

najważniejszym daniem wigilijnym jest karp. Do wigilijnych potraw 

zaliczało się od zawsze wszelkie owoce lasu, czyli grzyby, jabłka  

i orzechy, które miały zapewniać siłę, bogactwo i urodę. 

Przygotowywano również dania z dodatkiem miodu oraz przeróżne 

wypieki. Zwierzęta domowe karmiono po zakończeniu wieczerzy 

resztkami potraw wigilijnych.  

odczas wigilijnej wieczerzy pod obrusem kładzie się odrobinę 

sianka, które ma symbolizować ubóstwo Świętej Rodziny  

i tym samym ma być życzeniem na przyszły rok,   

aby ustrzec się przed głodem i biedą. 

hoinka. Na wigilie Bożego Narodzenia niemal 

każda polska rodzina umieszcza w swoim 

mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna  

z najmłodszych tradycji wigilijnych. Drzewko 
to miało chronić dom i jego mieszkańców od 

złych mocy. Choinka w obecnej formie przyjęła 

sie w Polsce dopiero w XVIII w. i zwyczaj ten 
przeniósł sie z Niemiec. Choinka 

symbolizuje biblijne drzewo dobra i zła, 

które rozpoczyna historię całej ludzkości, bo z 
tego drzewa właśnie Ewa zerwała zakazany 

owoc.  
 

olęda. Nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia 

jest kolęda. Nazwa kolęda pojawiła się dawno temu. Wywodzi 

się ona od słowa "calendae", tak bowiem Rzymianie nazywali 

początek każdego miesiąca. Owe kalendy, szczególnie 
styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili 

bardzo radośnie, bawili się, śpiewali, 

składali sobie życzenia i obdarowywali 
prezentami. Kościół katolicki zniósł stary, 

pogański zwyczaj obchodzenia kalend, 

zachowała się jednak tradycja śpiewania 
pobożnych pieśni, sławiących narodziny 

Chrystusa, odwiedzania się w domach, 

kupowania świątecznych podarunków. 
Najstarsza kolęda na świecie – „Cicha noc” 
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po raz pierwszy wykonana podczas pasterki w 1818 roku,  

w austriackim Oberndorf bei Salzburg. Autorem oryginalnych słów 
niemieckich Stille Nacht był Joseph Mohr

 
 

asełka. Pierwsze jasełka urządził dawno temu, w roku 1223, 

wielki miłośnik Dzieciątka Jezus - św. Franciszek z Asyżu  

w skalnej grocie w Greccio. Ojcowie i bracia z Zakonu zwyczaj 
ten ponieśli na cały świat, w tym także do Polski, gdzie już pod 

koniec XIII wieku pojawiły się 

figury przedstawiające całą scenę 

Bożego Narodzenia. Nadszedł 

jednak czas, gdy ludziom znudziło 
się coroczne oglądanie drewnianych 

czy kamiennych figur. Pomysłowi 

bracia zakonni zaczęli więc 
wystawiać najpierw ruchome 

figury, później zaś kukiełkowe  

i właśnie takie widowiska zaczęły 
gromadzić wielkie tłumy ludzi. Nazwa - jasełka pochodzi od słowa 

"jasła", czyli żłób bydlęcy w stajni. Od tego "żłobu" powstał żłóbek,  

a od "jasła" - jasełka, w których głównym elementem jest żłóbek  
z małym Dzieciątkiem.  

asterka to bardzo uroczysta msza święta, która odprawiana 

jest o północy z 24 na 25 grudnia. Jest to pierwsza msza 
święta w Boże Narodzenie. Pasterka ma na celu 

upamiętnienie oczekiwanie i modlitwę pasterzy, którzy jako pierwsi 

złożyli hołd małemu Jezuskowi. W Polsce organizowane są pasterki 
dla dzieci i młodzieży, które najczęściej odbywają się w wigilijne 

popołudnie, a w coraz większej ilości kościołów, zamiast o północy 

pasterka odprawiana jest np. p 21:00 lub 22:00. Chodzenie na 
pasterkę wraz z całą rodziną jest uważane za jeden  

z najpiękniejszych zwyczajów świątecznych. 

rezenty. Boże Narodzenie nie może się obejść bez wręczania 

prezentów najbliższym osobom. Jednak wybór odpowiedniego 

podarku może być sporym kłopotem. Jeśli nie chce się jednak 

ryzykować z prezentami 

można zdecydować się na 
bardziej neutralne książki, 

albumy czy ręcznie robione 

notatniki. 
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Wigilia ośrodkowa odbędzie się dnia 20.12 2012 o godzinie 

16 w Sali gimnastycznej . 

Dyrekcja i Samorząd Wychowanków z panią Martą Gerlach-

Malczewską  zaprasza na jasełka pod tytułem: 

 „Opowieść wigilijna„ 

 

Ktoś na trąbce pięknie gra, 

tę melodię każdy zna 

Cicha noc, święta noc... 
Każdy sobie ją tak nuci,  

Serce nasze też się wzruszy, 

że już nadszedł piękny czas, 
który kocha każdy z nas. 

Tam w stajence na nizinach, 

na świat przyszła ta dziecina. 
Wszyscy pokłon jej składają 

i królowie przybywają. 

Tak niech wszystkie te radości, 
dziś ogarną nasze troski. 

A Bóg zdrowia, siły daje 
i w Rok Nowy nie przestaje 

 

Gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie - pomyśl życzenia - 

a spełnią się dla Ciebie. 

Pachnącej choinki, cynamonowych pierników, 

Bombek kolorowych i bakaliowych serników. 

Brzmienia kolędy, prezentów bez końca, 

W Wigilię białych płatków śniegu,  

 w Nowym Roku tylko promieni słońca! 
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Wywiad z Tobiaszem Wajdą – słynną Śpiącą Królewną 

Adrian – Witam Cię o Śpiąca Królewno i dziękuję za udzielenie wywiadu dla 

naszego pisma. Czy możesz realizować swoje marzenia? 

Śpiąca Królewna – Nie, dlatego, że jestem w ośrodku i nie mogę spełniać swoich 

marzeń, jedyne co mogę to spać. 

Adrian – Czy czujesz się w ośrodku bezpiecznie? 

Śpiąca Królewna –Tak, czuję się bezpiecznie. 

Adrian – Czy macie jakieś wyjścia, wycieczki? 

Śpiąca Królewna – Tak, ale mało wyjść do kina. 

Adrian – Dlaczego? 

Śpiąca Królewna –Bo Dyrekcja nie ma pieniędzy, bo jest za dużo zniszczeń. 

Adrian – Chciałbyś to zmienić? 

Śpiąca Królewna –Chciałbym ale sam nie mogę nic zdziałać aby inni nie niszczyli 

rzeczy. 

Adrian – Jakie masz rozwiązanie tego problemu? 

Śpiąca Królewna –Jakieś nagrody dla grupy, która będzie miała najmniej 

zniszczeń. 

Adrian – Co sądzisz o wychowawcach i nauczycielach, których lubisz 

najbardziej? 

Śpiąca Królewna –Lubię pana Mirka Sopickiego, dlatego że da się z nim pogadać 

i pośmiać.  

Adrian – czy spóźniasz się na lekcje? 

Śpiąca Królewna –Nikt nie musi wiedzieć, że się spóźniam. 

Adrian – Dlaczego nazwano Cię Śpiącą Królewną? 

Śpiąca Królewna – Dlatego, że śpię na lekcjach.  

Adrian – Dlaczego śpisz na zajęciach szkolnych? 

Śpiąca Królewna –Uważam, że są nudne i mało interesujące. 

Adrian – Myślisz, że możesz nie spać w szkole? 

Śpiąca Królewna –Tak, jak tylko się wyśpię. 

Adrian – Dziękuję za wywiad. 

Śpiąca Królewna - Dziękuję 
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UWAGA WAŻNE!!!! 

 

1 grupa motywacyjna może wykorzystać 2 dni nagrodowe. 

2 grupa motywacyjna może wykorzystać 1 dzień nagrodowy. 

Przepustki będą rozpatrywane indywidualnie. 

W szczególnych przypadkach będzie możliwe uzyskanie dodatkowego dnia 

nagrodowego!!! 

Więc drodzy koledzy bierzcie się do roboty!  

 

 

 

 

 

 Zespół redakcyjny:  

 Adrian Basiński 

 Paweł Agaciak 

 Kamil Klim 

 

Mamy nadzieję, że podobał Wam się pierwszy numer naszej gazetki. 

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów i ciekawostek. 

Każdy może zostać autorem tekstu umieszczonego w gazetce, liczy się 

inicjatywa i pomysł.  

Zapraszamy do kolejnego numeru gazetki!!! 


