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III Miejski projekt konkursowy Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce 

 

Honorowy patronat nad konkursem objęli: 

 Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze 

oraz  

o. Wojciech Węglicki OSCam,                                           

proboszcz rzymskokatolickiej parafii OO. Kamilianów p.w. św. Kamila 

w Zabrzu. 

 

Regulamin Miejskiego  projektu  konkursowego                                                     

Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce   

organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

Niniejszy  regulamin   określa  warunki,  na  jakich  odbywa  się  Miejski projekt  

konkursowy Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce, skierowany do uczniów 

zabrzańskich  szkół gimnazjalnych,  zwany dalej projektem  konkursowym. 

                                                            
 

1. Organizatorem konkursu  jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Zabrzu. Koordynatorami  konkursu w szkole są:   Anna 

Nowińska, Bożena Parchańska, Beata Rogut, Krystyna Zalewska i Anna 

Znajomska.  

2. Informacje dotyczące konkursu  znajdować się będą na stronie internetowej 

organizatora:  www.zso13zabrze.pl  w zakładce Konkursy. 

3. Cele konkursu:  

Cele główne: 
 

  zachęcenie młodzieży do poznania tradycji i zwyczajów  świątecznych,  

  bogacenie wiedzy o elementach tradycji polskiej. 
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Cele szczegółowe: 
 
Uczeń: 

 zna funkcjonowanie motywu Bożego Narodzenia w różnych  dziedzinach 

kultury polskiej, 

 zna pojęcia: zwyczaj, obrzęd, kolęda, pastorałka, szopka, jasełka, 

 wyszukuje w różnych źródłach potrzebne informacje, 

 dokonuje selekcji wybranego materiału, 

 łączy wiedzę z różnych dziedzin (język polski, historia, sztuka,  religia), 

 w interesujący sposób prezentuje zebrane wiadomości, 

 gra i śpiewa wybraną kolędę lub pastorałkę. 

 
 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

Zasady organizacyjne konkursu: 
 

1. Nauczyciele do projektu konkursowego zgłaszają maksymalnie trzech uczniów                 

z danej szkoły i   wysyłają zgłoszenie konkursowe (załącznik nr 1) oraz 

oświadczenie (załącznik nr 2)  do 20 listopada  2015 r.  

2. Wyboru uczniów do etapu szkolnego opiekunowie dokonują  sami  według 

własnych ustaleń. 

3. Wybrani przez nauczyciela w danej szkole trzej uczniowie tworzą szkolną drużynę 

konkursową. 

4. Prezentacja  projektu konkursowego,   uroczystość ogłoszenia wyników projektu 

konkursowego  i wręczenie nagród nastąpi  w dniu  15 grudnia  2015  roku                   

w   ZSO nr 13 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zabrzu przy ul. Wajdy 7. 

5. Laureaci projektu konkursowego otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody,                  

a przygotowujący ich do konkursu nauczyciele  –  podziękowania. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian podanych terminów i ewentualnych 

zmian w regulaminie, o których powiadomi drogą mailową. 

7. O udziale w projekcie konkursowym decyduje kolejność zgłoszeń. 
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Wymagania konkursowe: 

1. Po zgłoszeniu się szkół do  projektu konkursowego Tradycje bożonarodzeniowe 

w Polsce,  zostanie przeprowadzone losowanie tematów projektowych dla każdej 

zgłoszonej szkoły.  

2. Wraz z tematem drużyna reprezentująca szkołę otrzyma zakres oczekiwań, który 

pomoże jej w przygotowaniu prezentacji projektowej.  

 
 

TEMATY  I  OCZEKIWANIA:  
 
Temat 1 : Szopki w polskiej tradycji. 
Oczekiwania: wytłumaczenie pojęcia „szopka”, rola  św. Franciszka z Asyżu                        
w historii powstania szopki, historia  szopki polskiej, prezentacja zdjęć lub 
reprodukcji albumowych przedstawiających szopki z różnych regionów Polski                        
z uwzględnieniem istotnych różnic; prezentacja szopki. 
  
 

Temat 2: Boże Narodzenie w literaturze polskiej (proza, dramat,  poezja, 
przysłowia). 
Oczekiwania: przygotowanie kserokopii z fragmentami  wybranych tekstów 
(proza, dramat, poezja, przysłowia),  krótka prezentacja tematu: Rola Bożego 
Narodzenia dawniej   i dziś z odwołaniem do fragmentów tekstów. 
  
Temat 3:  Tradycyjne polskie potrawy wigilijne. 
Oczekiwania: omówienie zwyczajów związanych z tradycyjną  wieczerzą wigilijną, 
podanie z ilu dań składa się kolacja wigilijna, wymienienie tradycyjnych potraw 
wigilijnych;  prezentacja przygotowanych przez uczniów potraw wigilijnych. 
 
 

Temat 4: Boże Narodzenie w muzyce ze szczególnym uwzględnieniem kolęd. 
Oczekiwania: wyjaśnienie pojęć: kolęda, pastorałka, zaprezentowanie historii 
śpiewania kolęd w naszym kraju, podanie przykładu dawnej kolędy (historia 
powstania, słownictwo), wskazanie różnych form muzycznych kolęd, kolęda 
współczesna a dawna, prezentacja wybranej kolędy. 
         
Temat 5: Symbolika tradycyjnego chodzenia po kolędzie. 
Oczekiwania: wyjaśnienie kto i kiedy chodzi się po kolędzie,  jakie są tradycyjne 
rekwizyty kolędników ( gwiazda kolędnicza,  turoń), stosowane formy 
obdarowywania  przebierańców; prezentacja grupy kolędników (zwrócenie uwagi 
na dobór  obsady, treść przedstawienia, kostiumy i dekoracje). 
 
Temat 6: Tradycja przygotowywania stołu wigilijnego. 
Oczekiwania: przedstawienie zwyczajów związanych  z przygotowaniem stołu 
wigilijnego (sianko pod obrusem,  puste miejsce przy stole, pierwsza gwiazdka), 
nakrycie stołu,  rodzaje potraw wigilijnych, symbolika łamania się opłatkiem, 
prezentacja odświętnego wystroju stołu wigilijnego. 
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Temat 7: Tradycyjne zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe.  
Oczekiwania: wytłumaczenie pojęć: „zwyczaj” i „obrzęd”, omówienie wróżb 
bożonarodzeniowych, przedstawienie   zwyczajów wigilijnych z podziałem na:                  
1) zajęcia i przesądy całego dnia  wigilijnego, 2) obrzędy związane z samą 
wieczerzą wigilijną, 3) czynności wykonywane po zakończeniu wieczerzy. 
 

 

Temat 8: Boże Narodzenie w sztukach plastycznych (polskie  malarstwo, rzeźba, 
freski). 
Oczekiwania: prezentacja wybranych dzieł (zdjęcia,  reprodukcje, slajdy), 
omówienie na wybranych przykładach  (z uwzględnieniem podziału na epoki) 
różnic w sposobie ujęcia tematu, pokazanie charakterystycznych tendencji, 
ewolucji tego motywu w sztuce; prezentacja własnych prac o tematyce  
bożonarodzeniowej. 
 

Temat 9: Tradycja strojenia choinki w Polsce. 
Oczekiwania: omówienie „przybrań”, które dawniej  zastępowały choinkowe 
drzewo (jutka, jeglijka, sad, wiecha, podłaźniczka), wyjaśnienie z jakiego kraju 
„przywędrował” do nas zwyczaj ubierania choinki, symbolika drzewka, ozdoby 
choinkowe, zwyczaj obdarowywania prezentami; prezentacja przyozdobionej 
choinki. 

 

3. W dniu prezentacji konkursowej drużyny będą miały 10 minut na przedstawienie 

efektów swojej  pracy.  W przypadku przekroczenia limitu czasu komisja 

konkursowa przerywa prezentację. 

4.  Każda drużyna sama określa sobie formy pracy, spośród podanych                                  

w regulaminie: inscenizacja, drama, prezentacja multimedialna, pokaz, plakat, 

makieta, gawęda, własna forma. Uczestnicy projektu konkursowego mogą łączyć 

formy pracy. 

5. Komisja konkursowa ocenia  prezentację każdej drużyny według następujący 

kryteriów: 

 samodzielność i swoboda podczas prezentacji, 

 zaangażowanie grupy, 

 szerokie ujęcie tematu, 

 wykorzystanie różnych źródeł informacji, 

 estetyka projektu, 

 poprawność językowa. 
 

    Każde kryterium będzie punktowane od  0 do 2 punktów. 
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6. Po zakończeniu prezentacji konkursowych drużyny odpowiadają na trzy pytania 

sprawdzające znajomość tematu oraz wykonują zadanie manualne.  

7. W przypadku drużyn, które otrzymają taką samą liczbę punktów zostanie 

przeprowadzona dogrywka,  sprawdzająca ogólną znajomość tradycji 

bożonarodzeniowych w Polsce. 

8. Organizator zamieszcza poniżej proponowaną bibliografię  (w wyborze) do 

wykorzystania przy opracowaniu tematu projektu konkursowego. 
 

 
WYDAWNICTWA ZWARTE I ARTYKUŁY W CZASOPISMACH 

 

Adamowski Jan, O typach i odmianach gatunkowych kolęd polskich, „Twórczość Ludowa” 2002 nr 4. 

Beckett Wendy, Historia malarstwa. Wędrówki po historii sztuki Zachodu, Warszawa 2000. 

Borejszo Maria, Boże Narodzenie w polskiej kulturze, Poznań 1996. 

Bóg się rodzi ...: 100 najpiękniejszych kolęd i pastorałek: melodie i teksty. Oprac. R. Mazurkiewicz, 

Kraków 1992. 

Ciołek Tadeusz, Olędzki Maciej, Zadrożyńska Anna, Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce, 

Warszawa 1976. 

Czyżewski T., Pastorałka, Warszawa 1982. 

Dąbrowska Grażyna, Dramat i teatr obrzędowy, [w:] Folklor Górnego Śląska, pod red. D. Simonides, 

Katowice 1989. 

Dąbrowska Grażyna, Obrzędy i zwyczaje doroczne jako widowisko, Warszawa 1971. 

Dobrzycki Stanisław, Kolędy, [w:] Z historii literatury polskiej, Warszawa 1986. 

Gerlich Halina, Gerlich Marian G., Sacrum, rodzina, tradycje. Świętowanie roku kościelnego                           

w tradycyjnej kulturze plebejsko -  miejskiej Górnego Śląska, Katowice 1995. 

Godula Róża, Od Mikołaja do Trzech Króli. O roli daru w obrzędzie,  Kraków 1994. 

Historia sztuki, przekł. Jacek Dębicki, Warszawa 1998. 

Hryń- Kuśmierek Renata, Śliwa Zuzanna, Encyklopedia tradycji polskich, Poznań 1999. 

Hryń- Kuśmierek Renata, Zwyczaje i obrzędy. Rok polski, Poznań 1998. 

Jurga I., Staropolskie wigilie, „Biblioteka w Szkole” 1996 nr 10, s.12-13. 

Kapełuś Helena, O turze złotorogim. Szkice kolędowe, Warszawa 1991. 

Kolędy, ilustrował J.M. Szancer, oprac. P. R. Thor, Poznań 2002. 

Kolędy górnośląskie,  wybór  i oprac. K. Turek, Katowice 1995. 

Kolędy polskie, wybór i oprac. J. Bartmiński, R. Sulima, wstęp R. Sulima, posłowie J. Bartmiński, 

Warszawa 1991. 

Kolędy polskie, red. J. Węcowski, Warszawa 2001. 

Komorowska Jadwiga, Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście, Warszawa 1984. 

Kossak Zofia, Rok polski. Obyczaj i wiara, Warszawa 1997. 
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Krzysztofowicz-Kozakowska Stefania, Stolot Franciszek, Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000. 

Marcinkowa Janina, Sobczyńska Krystyna, Pieśni, taniec i obrzędy Górnego Śląska, Warszawa 1973. 

Ogrodowska Barbara, Krągły rok, komentarz metod. K. Kubiak,  I. Domańska- Kubiak, Warszawa 

1997. 

Ogrodowska Barbara, Wigilia polska, Warszawa 2002. 

Ogrodowska Barbara, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2000. 

Okas Wojciech, Doroczne obrzędy i zwyczaje religijne, Tuszyn 1999. 

Pełka Leonard, Polski rok obrzędowy. Tradycja i współczesność, Warszawa 1980. 

Pełka Leonard, Rytuały, obrzędy, święta, Warszawa 1989. 

Polskie kolędy ludowe. Antologia, zebrał, wstępem, komentarzami i przypisami opatrzył J. Bartmiński, 

Kraków 2002. 

Pośpiech Jerzy, Obrzędy i zwyczaje doroczne, [w:] Folklor Górnego Śląska, pod  red. D. Simonides, 

Katowice 1989. 

Pośpiech Jerzy, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1987. 

Rochowiak J., Wieczerza wigilijna z elementami obrzędowymi. „Inspiracje” 1990 nr 11, s. 16-24. 

Simonides Dorota, Najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy górnośląskie,  Katowice 1995. 

Smolińska Teresa, Religijne aspekty współczesnego kolędowania, [w:] Religijne inspiracje kultury na 

Górnym Śląsku, red. nauk.W. Świątkiewicz, ks. J. Wycisło, Katowice 1998. 

Smolińska Teresa, Symbolika kolędowania. Tradycja i współczesność, [w:] Duktem czasów. Księga 

pamiątkowa ku czci Profesora Mariana Kaczmarskiego (1934-1994), red. nauk. M. Bratuń, S. Gajda, 

J. Neuberg, Opole 1996. 

Smolińska Teresa, Śląska wigilia, „Kalendarz Opolski” 1993, s. 194-197. 

Szołtysek Marek, Elementarz śląski, Rybnik 2001. 

Szołtysek Marek, Żywot Ślązoka poczciwego, Rybnik 1999. 

Szymanderska Hanna,  Polska Wigilia, Warszawa 1990. 

Śląskie uciechy i zabawy (materiały etnologiczno- folklorystyczne),  red. I. Bukowska- Floreńska, 

Bytom 1991. 

Tradycje wigilijne, wybór tekstów R. Wróbel, M. Grzegorczyk,  Warszawa 2003. 

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy, oprac. T. Smolińska,  Opole 1994. 

Wigilia polska, Warszawa 1993. 

Zadrożyńska Anna, Powtarzać czas początku, cz. I: O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce, 

Warszawa 1985. 

Zadrożyńska Ann, Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce,  Warszawa 2000. 

Zadrożyńska Anna,  Świętowanie polskie. Przewodnik po tradycji,  Warszawa 2002. 

Zawitkowski Józef, Dzielę się z wami opłatkiem. Symbole, znaki, zwyczaje  i tradycje świętowania 

Wigilii, Częstochowa 2002. 

Ziółkowska Maria, Szczodry wieczór, szczodry dzień. Obrzędy, zwyczaje, zabawy, Warszawa 1989. 
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Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich, pod red.  T. Budrewicza, S. Koziary, 

J. Okonia, Tarnów 1996. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

1. Zastrzeżenia uczestników konkursu, ich rodziców (prawnych opiekunów), 

dotyczące formalnego przebiegu konkursu powinny zostać złożone do 

Organizatora w ciągu dwóch dni od daty ogłoszenia wyników. 

2. Skargi wniesione z naruszeniem terminu dwóch dni roboczych od daty ogłoszenia 

wyników nie będą rozpatrywane. 

3.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w III Projekcie konkursowym 

Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce w przypadku naruszenia przez Uczestnika 

postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, 

uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia konkursowe. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące 

problemami z komunikacją, przesyłaniem zgłoszeń konkursowych bądź 

w  jakikolwiek inny sposób wpływające na  wynik III  Projektu konkursowego 

Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują 

Organizatorzy projektu. 

 

 

 

 

 


