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Rok szkolny 2021/2022 czasu pandemii 

Witamy w nowym roku szkolnym 2021/2022 – kolejnym roku pandemii, ale i nadziei, że tym 

razem będzie to już ostatni rok z tak licznymi ograniczeniami. 

Zapraszamy wszystkich uczniów V LO im. Adama Mickiewicza oraz ich rodziny 

 i przyjaciół do zerknięcia na łamy nowego numeru „Info-Micka”.  

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. 

 

Kartka z kalendarza 1 września 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją 1 września jest inauguracja nowego roku szkolnego i tak też stało się 

tego roku. Uczniowie klas pierwszych od „a” do „f” zebrali się w sali gimnastycznej Liceum  

na spotkanie z Dyrekcją i wychowawcami. Przedstawiciele klas pierwszych – uczniowie  

z najwyższą sumą punktów uzyskanych w trakcie rekrutacji złożyli ślubowanie, po którym każda 

klasa, wraz z wychowawcą, pozowała do pamiątkowej fotografii. 



 

Klasa Ib wraz z Dyrekcją i wychowawczynią 

mgr M. Janik, mgr Justyna Rakus 

Cztery strony świata wakacji 

Wakacje… Najbardziej wyczekiwana przez uczniów część każdego roku szkolnego. Lato, słońce, 

woda, spotkania z przyjaciółmi, czas wolny od obowiązków szkolnych. Jak uczniowie klas: IIb  

i IIIh spędzali tegoroczne wakacje? Oto kilka historii. 

Emilia i Wiktoria Pokora (IIb) miło wspominają festyn w Mykanowie, a właściwie piknik 

patriotyczno-rockowy: „Były pokazy szermierki, a ich uczestnicy przebrani byli w stroje z XVIII 

wieku. Goście pikniku mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku lub szydełkowaniu.  

Na zakończenie był zjawiskowy pokaz fajerwerków”.  

Popularnym kierunkiem tegorocznych wakacji było wybrzeże Morza Bałtyckiego. W Łebie 

odpoczywała Oliwia Kołodziejczyk (IIb). Jedną z atrakcji była wycieczka na ruchome wydmy: 

„część trasy pokonaliśmy Melexem, ale znaczny odcinek drogi trzeba było przejść pieszo, co było 

sporym wyzwaniem dla mojego rodzeństwa. Muszę przyznać, że warto było. Ujrzeliśmy 

przepiękny, niezapomniany pustynny krajobraz”. W Dźwirzynie, jako wolontariuszka – 

ratowniczka WOPR pracowała Wiktoria Poch z IIIh: „była to dla mnie świetna forma spędzania 

wolnego czasu połączona z nauką. Przez 10 dni, wraz z innymi goprowcami, wykonywałam 

zadania, które dla nich były codziennością, a dla mnie praktyką po wcześniej zdanym egzaminie.” 

Sarbinowo i okolice odwiedziła Julia Mirczak (IIIh): „Jednego dnia wybrałyśmy się  

do miejscowości Dobrzyca, w której znajdują się piękne ogrody kwiatowe pod nazwą Ogrody 

Tematyczne Hortulus i Ogrody Hortulus Spetcabilis. Zajmują one powierzchnię około 5 ha,  

na której prezentowanych jest 28 różnych typów ogrodów, np. Ogród Angielski, Ogród Białych 

Kwiatów. Gdy pojawiłyśmy się w parku, byłyśmy zaskoczone tą dbałością o każdy najmniejszy 

szczegół. Każdy ogród tematyczny był wspaniale urządzony, a kwiaty, które się tam znajdowały, 

były przepiękne. Gdy spacerowałyśmy po parku, zawsze towarzyszyła nam piękna woń kwiatów. 

Podczas naszego pobytu trafiłyśmy na Festiwal Jadalnych Kwiatów, na którym częstowano daniami 

przygotowanymi z użyciem jadalnych kwiatów”. 

Uczniowie zwiedzali również Europę. Julia Kulisz (IIb) opisała Rimini wraz z jego zabytkami,  

np. Łukiem Triumfalnym wzniesionym na cześć Augusta Cezara, miejską fortecę wraz z antycznym 

mostem, którego budowę ukończono w 21 r. n.e. Jeśli Rimini, to oczywiście też Mirabilandia – park 

rozrywki z rollercosterami, karuzelami i wodnymi zjeżdżalniami oraz wyprawa do stolicy 

słonecznej Italii – Rzymu (Roma). „To był dzień pełen wrażeń. Zobaczyliśmy zabytkowe 



Koloseum (Teatr Flawiuszy) z Forum Romanum, Fontannę di Trevi, Hiszpańskie schody oraz 

Bazylikę św. Piotra (…) A w drodze powrotnej była Wenecja z Pałacem Dożów, Canale Grande  

z wodnymi tramwajami i plac z Bazyliką św. Marka.  

Nadia Unton (IIIh) spędziła niezapomniane wakacje na greckiej wyspie Korfu. Stolica wyspy – 

miasto Korfu „wywarło na mnie ogromne wrażenie. Otoczone lazurowym morzem z zachwycającą 

architekturą, w stylu bardziej włoskim niż greckim.” Inną atrakcją wyspy jest letni pałac 

austriackiej cesarzowej Sisi z kolekcją jej strojów i biżuterii. A jeżeli chodzi o kulinaria, to Nadia 

„do dziś czuje smak przepysznych słodko – cierpkich lodów kumkwatowych”. 

 
Pałac cesarzowej Sisi 

 
Brzeg morski na Korfu 

 

Wakacje można spędzić też w rodzinnym domu, odbywając ciekawe wycieczki po najbliższej 

okolicy, o czym pisała Anna Kaim (IIIh). „W tym roku nie dane było mi jechać ani nad morze, ani 

w góry. Większość czasu spędziłam w domu, zajmując się psem, odpoczywając i nabierając energii 

na nowy rok szkolny. Od czasu do czasu spotykałam się z koleżankami. Chodziłyśmy wspólnie do 

kina oraz na lody. Często też wybierałyśmy się na wycieczki rowerowe po Częstochowie  

i okolicach. Nie zabrakło również kąpieli w basenie, weselnej zabawy, małej wyprawy nad wodę 

oraz rowerków wodnych. Postanowiłam też zacząć biegać, lecz mój zapał skończył się wcześniej 

niż lato”. 



 
Wyprawa nad wodę   Park rozrywki 

Jak śpiewali członkowie kabaretu Otto: „jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, 

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i znów…będą wakacje”. 

 
Wiktoria Poch z grupą ratowników WOPR 

 

Opracowanie: mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

Jak nas widzą, tak nas piszą uczniowie klasy Ib 

Poprosiłyśmy uczniów klasy pierwszej (konkretnie Ib) o zaprezentowanie wrażeń na temat V LO. 

Lektura prac pisemnych była ciekawa, spostrzeżenia „pierwszaków” także. Zaprezentowali  

w swoich wypowiedziach nie tylko powód wyboru naszego liceum, ocenę budynku, ale również 

swoje obawy i „małe strachy” związane z inauguracją roku szkolnego w nowej szkole. 

Zaczniemy od przedstawienia wypowiedzi uczniów na temat wyboru Liceum: Zofia Urbaniec  

tak to opisała „zainteresował mnie szeroki wybór profili, języków obcych oraz zajęć 

pozalekcyjnych”. Podobną opinię zaprezentował Maciej Górecki – „Do wyboru tej, a nie innej 

szkoły przekonały mnie również profile klas (…), a ponadto dwie sale gimnastyczne oraz 

nowoczesne boisko”. Zuzanna Stanek wypowiada się w następujących słowach:  

„W V LO im. Adama Mickiewicza czuję się naprawdę dobrze. Szybko zaaklimatyzowałam się  



w nowym otoczeniu. Nauczyciele są sympatyczni i wyrozumiali (…)Szkoła jest przyjazna  

i przytulna, dzięki czemu czuję się w niej pewnie”. 

Wielu uczniów pisało na temat wyglądu szkoły, podkreślając jej estetykę, np. Jakub Dziurski  

tak ją opisał: „Budynek jest olbrzymi; na szczęście udało mi się w nim nie zgubić. Widać, że jest 

świeżo po remoncie – ściany są czyste, drzwi do sal – nowe. Bardzo dobrze się czuję w tych 

estetycznych ciepłych wnętrzach. Pracownia informatyczna jest doskonale wyposażona w wysokiej 

jakości sprzęt, co bardzo mnie cieszy”. Sporo wypowiedzi dotyczyło nauczycieli i pracowników 

szkoły: wg. Katarzyny Fatalskiej „Nowi nauczyciele wywarli na mnie pozytywne wrażenie. Każdy 

z nich jest uprzejmy i życzliwy”. Z kolei Natalia Rybak wypowiedziała się tak: „Nauczyciele 

cechują się wyrozumiałością w stosunku do nas. Wprowadzają nas w dorosłość i uczą 

odpowiedzialności w życiu”. Jagoda Tałaj przyznała, że „nauczyciele, czyli kolejna z moich 

wcześniej wspomnianych obaw, również okazali się być w porządku”, a Natalia Bzdon wyraziła 

swoją opinię następująco: „Moją wychowawczynią jest pani, która uczy j. polskiego. Bardzo mnie 

to cieszy, bo myślę, że dobrze przygotuje nas do egzaminu maturalnego. Inni nauczyciele też 

przypadli mi do gustu; przeprowadzają ciekawe lekcje, ale czuję, że oprócz nauki, przekażą nam też 

wiele wartości życiowych”. 

Dla uczniów klas pierwszych przeżyciem jest już pierwszy dzień szkoły. Kalina Bajor opisała  

go tak: „Byłam bardzo zestresowana i zagubiona. Jak się potem okazało zupełnie niepotrzebnie (…) 

Szkoła zrobiła na mnie pozytywne wrażenie”. Natalia Piskulak wyznała: „czułam przerażenie  

i strach(…)na szczęście moje obawy zniknęły już pierwszego dnia szkoły (…)Każdego kolejnego 

dnia czuję się coraz pewniej w nowej szkole. Kaja Biskup także opisała swoje obawy związane  

z nową dla niej rzeczywistością szkolną: „Na początku czułam się niepewnie, ale z każdym dniem 

było coraz lepiej(…) Sprawili to nauczyciele, którzy oprócz przekazywania ogromnej wiedzy, 

starali się mną zaopiekować i pomóc w razie potrzeby”. Optymistyczną wersję życia szkolnego 

przedstawił Krzysztof Kasperkiewicz: „Myślę, że w nowej szkole pogłębię swoją wiedzę  

i umiejętności, a pomogą mi w tym nie tylko książki, ale i nauczyciele”. 

Na zakończenie przytoczymy wypowiedź Mai Tyl: „W nowej szkole doświadczyłam wielu miłych 

sytuacji i poznałam nowych, ciekawych znajomych”. Nowa szkoła to nie tylko nowe wyznania  

w nauce, ale również nowe doświadczenia, znajomości i przyjaźnie. Miejmy nadzieję, że na całe 

życie. 

 Opracowanie: mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

Opowiadanie pt. „Noc w lesie” 

Prezentujemy próbę literacką uczennicy klasy III h – Oliwii Szlęg 

Noc w lesie 

15 sierpnia… Niby zwykła noc, a jednak dziwnie niespokojna i jakby owiana jakąś tajemnicą. 

Wtedy to, razem ze znajomymi, wybraliśmy się na nocleg do lasu, aby z leśnej polany obserwować 

zapowiadany przez astronomów deszcz meteorytów. Plecaki i torby z „niecierpliwością czekały”, 

aż po nie sięgniemy i wyjedziemy, przełamując tym samym rutynę, która towarzyszyła nam przez 

znaczną część wakacji. W końcu zapakowaliśmy „graty” do samochodu, upewniliśmy się,  

że wszystko jest zapięte na ostatni guzik i ruszyliśmy w drogę. Sama podróż przebiegła dobrze,  

nie licząc niedyspozycji Kate, która cierpiała na chorobę lokomocyjną. Dojechaliśmy na miejsce  



i po wygaszeniu samochodowych reflektorów zobaczyliśmy… ciemność. Mogliśmy się tylko 

wsłuchiwać w niepokojące dźwięki lasu – skrzypienie drzew i odgłosy zwierząt, które, co tu dużo 

mówić, przysporzyły nam nieco strachu. Jack – najstarszy z naszej grupy starał się nas uspokoić. 

Ale jak można się nie bać, kiedy staliśmy pośrodku ciemnego lasu zupełnie sami – no może  

nie licząc dzikich zwierząt?! Znaleźliśmy latarki i przystąpiliśmy do rozkładania namiotów. Kevin 

– mój chłopak – poradził sobie z tym najlepiej i w niecała godzinę namioty już stały. Jack i Kevin 

poszli po patyki potrzebne do rozpalenia ogniska, a my z Kate zajęłyśmy się przygotowaniem 

kolacji. Z rozpaleniem ogniska nie było problemów i wszyscy wpatrywaliśmy się w ciepłe 

płomienie, delikatne iskierki, które wyskakiwały sponad ognia i spokojnie opadały na ziemię 

niczym malutkie spadające gwiazdy. Towarzyszył nam również przyjemny trzask palącego się 

drzewa. Ciepło ogniska delikatnie ogrzewało nasze twarze, co sprawiło nam radość. Cały czas 

obserwowaliśmy niebo, które zapełniło się spadającymi meteorytami. Noc była ciepła, niebo 

bezchmurne, a brak wiatru tworzył niezwykle przyjemną aurę, którą, po powrocie, wspominaliśmy 

wszyscy z rozrzewnieniem. 

To właśnie była ta podróż, której każdemu z nas brakowało. W końcu każdy potrzebuje, chociaż  

na chwilę oderwać się od szarej rzeczywistości i pooglądać niebo pełne spadających gwiazd, 

pomyśleć marzenie … i może się ono spełni. 

Oliwia Szlęg IIIh 

Rajdowa immatrykulacja klas pierwszych 

W V LO im. Adama Mickiewicza odbywa się cyklicznie Rajd Otrzęsinowy. 7 października  

klasa IIF, która wygrała ubiegłoroczny rajd, zorganizowała dla pierwszoklasistów nową edycję. 

Zadania przygotowana dla „kotów” były nie tylko interesujące, ale i zabawne. Klasy od „A” do „F” 

musiały rywalizować w takich dyscyplinach jak: picie mleka przez klasowe koty, odbijanie piłki, 

szybkie pytania z wiedzy o szkole, smakowanie przypraw, kręcenie hula-hopem, bieganie z 

zamkniętymi oczami, rysowanie portretu wychowawcy, śpiewanie hymnu klasowego. Rywalizacja 

była bardzo zacięta, wszyscy walczyli o każdy punkt. Po ich podliczeniu okazało się, że wygrała 

klasa I „E” i to ona w przyszłym roku zorganizuje rajd integracyjny dla nowych klas pierwszych. 

Na zakończeni imprezy wszyscy wspólnie odtańczyli belgijkę oraz macarenę. Tegoroczny rajd 

można uznać za udany. Brawa należą się wszystkim uczestnikom, nie tylko zwycięzcom.  

Do zobaczenia w Lasku Aniołowskim za rok. 

Magdalena Dąbrowska(IIIh), Julia Operacz (IIIh) 

 

Konkurencja „Rysowanie wychowawcy” 



 

Klasa Id w gotowości do rajdu 

 

Uczestnicy rajdu, uczniowie klas I 

 

Przewodniczący klas pierwszych z dyplomami 

Opieka redakcyjna: mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

 

 

 

 



Fotoreportaż z Warszawy – zdjęcia 

 

Rezydencja królewska w Wilanowie 

 

Spacer wokół pałacu 



 

Zdjęcie grupowe uczestników wycieczki na tle pałacu w Wilanowie 

 

Wilanowski park 



 

Łazienki – pałac na wodzie kolumnada 

 

Łazienki – pałac na wodzie 



 

Park łazienkowski i jego stali mieszkańcy - wiewiórka 

 

Łazienki, pałac na wodzie od strony Agrykoli 



 

Łazienki - pomnik Fryderyka Chopina 

 

Zdjęcie grupowe uczestników wycieczki pod pomnikiem Fryderyka Chopina 



 

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

Samochód marszałka Piłsudskiego 



 

Belweder 

 

Rynek Starego Miasta i symbol Warszawy - Syrenka 



 

Widok na Stadion Narodowy w Warszawie 

 

Muzeum neonów – reklama sklepu obuwniczego 



 

Kolorowe neony 

 

Neon - kawiarnia „Jaś i Małgosia” 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

 

 



Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień Edukacji Narodowej, zwany również Dniem Nauczyciela, jest świętem polskiej 

oświaty. Ten szczególny dzień, obchodzony 14 października, upamiętnia powstanie w 1773 roku,  

z inicjatywy ówczesnego króla – Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji 

Narodowej. To właśnie tej Komisji zawdzięczamy między innymi to, że lekcje prowadzone  

są w języku polskim, a nie w łacińskim.  

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy sukcesów i zadowolenia z życia 

zawodowego.  

 

Bukiet kwiatów z okazji Dnia Nauczyciela 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

Cukierek, dynia i znicz 

31 października i 1 listopada to według odwiecznej tradycji dni poświęcone zmarłym. Popularny  

w Stanach Zjednoczonych Halloween to tak naprawdę święto poświęcone duszom zmarłych 

kultywowane parę tysięcy lat temu przez Celtów zamieszkujących Europę.  

Dzisiaj jest świętem typowo rozrywkowym i komercyjnym. Wszyscy biorący udział  

w zabawie obowiązkowo przebierają się w kostiumy nawiązujące do postaci ze znanych filmów 

grozy, zakładają na swoje głowy oryginalne nakrycia, a dzieci rozpoczynają wędrówkę od domu  

do domu z ofertą nie do odrzucenia: cukierek lub psikus.  

Typowym elementem dekoracyjnym jest świecąca się wydrylowana dynia.  

Patron naszego Liceum – Adam Mickiewicz spopularyzował święto duchów powrotników. Obrzęd 

„dziadów” odbywał się zazwyczaj w starych cmentarnych kaplicach, w godzinach wieczornych  

w tajemnicy przed duchownymi, którzy traktowali to ludowe święto jako pogańskie.  

Ciemne wnętrze kaplicy było stosownie przygotowane do obrzędu – stoły zastawiano jedzeniem  

i napojami dla dusz, gromadzono ziarna różnych zbóż, pęki ziół oraz kociołki z wódką. Obrzęd 

prowadzony jest przez Guślarza -Wołchwa. W ujęciu Mickiewicza postać ta łączy w sobie cechy 

pogańskiego kapłana odprawiającego gusła, czyli czary i barda, ludowego poety. Z punktu widzenia 

naszej religii i tradycji ważniejsze są kolejne dni, czyli 1. i 2. listopada. To wtedy odwiedzamy 

groby naszych bliskich, przyjaciół, aby zapalić na nich znicz – symbol wiecznej pamięci. Składamy 

też często kwiaty (od lat najpopularniejsze są chryzantemy) i odmawiamy słowa modlitwy (Wieczny 

odpoczynek…) za ich dusze.  



Cała chrześcijańska Europa obchodzi to święto w podobny sposób. 

Ten ceremoniał wymaga od nas zadumy, powagi i ciszy. 

 

Dynia i świece 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

103 Rocznica odzyskania niepodległości – 11.11.2021 r 

Od końca XVIII wieku, przez cały wiek XIX, aż po rok 1918 Polacy byli pozbawieni własnego 

państwa; Polska mogła istnieć jedynie symbolicznie –  jako ojczyzna duchowa. Trwała  

w marzeniach Polaków o odrodzeniu, czego najlepszym wyrazem stały się pierwsze słowa Pieśni 

legionów polskich we Włoszech Józefa Wybickiego, zapisane w 1797 roku: „Jeszcze Polska  

nie umarła, Kiedy my żyjemy”.  

Tym samym Polska istniała, ale tylko w języku i narodowej literaturze. 

Dzień 11 listopada 1918 roku to zawieszenie broni na froncie zachodnim I wojny światowej 

 i kres rozbiorowego układu politycznego – doskonały moment na realizację polskich marzeń  

o niepodległości. Europejczycy wychodzili z wojny okaleczeni, Polacy odzyskaną niepodległością  

i własnym państwem.  

Odzyskanie niepodległości to efekt politycznych rokowań zakończonych traktatem wersalskim, 

uczestnikami których byli, jako reprezentanci naszego narodu, Ignacy Jan Paderewski i Roman 

Dmowski. Z kolei do Warszawy przybył zwolniony z twierdzy w Magdeburgu – Józef Piłsudski – 

późniejszy Naczelnik Państwa, a następnie Marszałek Polski.  

Maria Dąbrowska w swoich dziennikach tak opisała dzień 11 listopada 1918 roku – „Poniedziałek. 

W nocy była strzelanina. Rano od wczesnej godziny rozbrajanie oficerów niemieckich  

na wszystkich rogach ulicy”. Częstochowa może poszczycić się tym, że biało-czerwone flagi 

załopotały na jasnogórskiej wieży na tydzień przed oficjalnym wyjściem żołnierzy niemieckich  

z miasta. 

Granice nowej Polski ukształtowały się za sprawą rozmów pokojowych w Wersalu, powstań  

w Wielkopolsce i na Śląsku, plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz wojny polsko – bolszewickiej.  

Wizerunkami zewnętrznymi państwa stały się: flaga biało- czerwona oraz godło przedstawiające 

orła w koronie, natomiast hymnem państwowym, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, została 

Pieśń legionów polskich we Włoszech, zwana Mazurkiem Dąbrowskiego. Polacy, jako jedni  

z pierwszych na świecie, przyznali prawa wyborcze kobietom. Polska oficjalnie stała się republiką 

demokratyczną. 



Odzyskanie wolności to spełnienie marzeń wielu pokoleń Polaków, którzy przez cały wiek XIX 

próbowali wywalczyć niepodległość. To także wolność sztuki i literatury, która została 

oswobodzona od narodowo-patriotycznych obowiązków i mogła skoncentrować się na problemach 

życia człowieka. Antoni Słonimski w wierszu pt. Czarna wiosna ujął to następującymi słowami: 

„Ojczyzna moja wolna, wolna… Więc zrzucam płaszcz Konrada”. 

 

Flaga narodowa 

mgr Margarita Janik, mgr Radosław Budzynowski, mgr Jarosław Sobkowski 

Dzień św. Mikołaja 

Najprawdopodobniej wszyscy słyszeli o świętym Mikołaju – starszym mężczyźnie o dobrotliwym 

wyrazie twarzy. Jego najsławniejszy wizerunek kojarzony jest z reklamą Coca-Coli. Mikołaj,  

jak co roku, z początkiem grudnia opuszcza rodzinne strony – śnieżną i mroźną Laponię i wyrusza 

w świat, aby obdarować dzieci upominkami. Te grzeczne dostają wymarzone prezenty,  

a te niegrzeczne rózgi. Święty ma do dyspozycji olbrzymie sanie, do których to zaprzężone  

są renifery, a wśród nich jest ten najsłynniejszy – Rudolf Czerwononosy – bohater gwiazdkowej 

animacji. 

Wszystkie dzieci kochają tego świętego i w każdym zakątku świata serdecznie go witają.  

Dla mieszkańców Wysp Brytyjskich jest on Father Christmas, dla Francuzów Pere Noel,  

w państwach niemieckojęzycznych mówi się o nim Heilige Nikolaus, a w Rosji jest po prostu 

Dziadkiem Mrozem. Egzotyczne wersje imienia naszego ulubionego świętego to Kanakaloka  

na Hawajach i Shengdan w Chinach. Tak oto w skrócie wygląda historia zawrotnej kariery biskupa 

Mikołaja z Miry, który zawsze służył pomocą biednym i potrzebującym. Tego roku przybył,  

po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, do V LO im. Adama Mickiewicza i obdarował 

grzecznych nauczycieli oraz uczniów prezentami. 

mgr Margarita Janik  

Boże Narodzenie w Europie 

Tradycja świąt Bożego Narodzenia jest na naszym kontynencie wielowiekowa,  

ale zróżnicowana w zakresie obyczajów i menu. Zależy to przede wszystkim od położenia 

geograficznego. 

Wędrówkę po świątecznej Europie rozpoczniemy od Wysp Brytyjskich. Tam, 24 grudnia, trudno  

w pociągach lub samolotach znaleźć wolne miejsce, gdyż wszyscy tego dnia wracają w swoje 

rodzinne strony, aby wraz z najbliższymi spędzić Christmas. Na brytyjskich stołach dominuje indyk 



oraz bożonarodzeniowy pudding. Dzieci znajdują prezenty nie pod stojącą w pokoju choinką,  

ale w skarpecie. Dostarcza je Father Christmas, który dostaje się do domów przez komin. Święta 

Bożego Narodzenia to czas odwiedzin krewnych i przyjaciół oraz składania sobie życzeń, które  

po angielsku brzmią: Merry Christmas and Happy New Year. 

Po drugiej stronie Kanału La Manche, we Francji, w większości regionów, 25 grudnia jest 

uroczystym dniem świątecznym. Tego dnia Francuzi spożywają obiad, na który składają się  

m.in. owoce morza, wędzony łosoś, pasztet z kaczych wątróbek oraz pieczony indyk w kasztanach. 

Na deser podawane jest bożonarodzeniowe ciasto – buche de Noel, które kształtem przypomina 

gałąź. Wnętrza domów dekorowane są choinką oraz figurkami świętych. Dzieci znajdują prezenty 

w skarpetach. Francuzi, składając życzenia, mówią: Joyeux Noël et Bonne Année. 

Z kolei za łańcuchem Pirenejów, w Hiszpanii, Navidad świętowane jest publicznie, na ulicach.  

Są to parady mieszkańców ubranych w stroje ludowe. Przemarszom towarzyszy muzyka. Kolacja 

wigilijna składa się z pasztetów, mięsa i różnych wędlin. Królują owoce morza oraz consome,  

czyli hiszpański rosół. W roli naszego opłatka występuje chałwa. Choinka uznawana jest przez 

mieszkańców Hiszpanii za symbol Bożego Narodzenia, ale większą sympatią darzą szopkę.  

Jej konstrukcja ma być imponująca, toteż jej budowie poświęcają i wiele czasu, i sporo pieniędzy. 

Jest ona idealnym miejscem do złożenia świątecznych życzeń: Feliz Navidad y Próspero Ańo 

Nuevo. 

W Niemczech czas Bożego Narodzenia rozpoczyna się wraz z adwentem. Jest to pora jarmarków 

świątecznych, wśród których najsłynniejszym i najstarszym jest ten organizowany w Norynberdze. 

Można tam kupić ozdoby świąteczne, skosztować wina z przyprawami korzennymi i zjeść pierniki. 

Na niemieckich stołach wigilijnych znajdują się: sałatka kartoflana, różnego rodzaju pieczona 

kiełbasa i potrawy z kapusty kiszonej oraz strucla na deser. Pod każdym talerzem umieszczany jest 

pieniążek, który ma przynieść domownikom szczęście. Choinki przystrajane są kolorowymi 

ozdobami i mnóstwem lampeczek. Prezenty dzieciom przynoszą Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. 

Niemcy życzą sobie: Fröhliche Weihnachten und Glückliches Neues Jahr.  

 

mgr M. Janik, mgr Justyna Rakus na podstawie materiałów dostarczonych przez nauczycieli 

języków obcych 

 


