
 

 „ŚWIĘTA PACHNĄCE PIERNIKAMI”

  

  

 W dobie wszechobecnej komercjalizacji 

 i nieustającego pośpiechu dostrzegamy zanik 

„prawdziwego ducha” świąt Bożego Narodzenia 

 z jego rodzinną atmosferą i otwarciem  na 

drugiego człowieka. Od wielu lat w naszej szkole 

prowadzimy szereg działań, by zatrzymać i 

odwrócić ten smutny stan rzeczy. Jedną z naszych 

tradycji, która integruje pokolenie dziadków, 

rodziców i dzieci jest Festiwal  Pieczenia Pierników 

Świątecznych.  Przez ostatnie lata na przełomie listopada i grudnia nasza szkoła  

przepełniona była zapachem miodu i przypraw korzennych, a pracowici jak pszczółki 

uczniowie dwoili  się i troili, by wytworzyć prawdziwe arcydzieła sztuki cukierniczej. 

 W tym roku z powodu pandemii nie możemy spotkać się osobiście. Nie chcemy 

jednak pozwolić na to, by wieloletnia tradycja pieczenia pierników została przerwana. 

Święta muszą pachnieć piernikami!! W tym roku otwieramy wirtualne drzwi naszej 

szkoły i zapraszamy na wspólne pieczenie pierników świątecznych  uczniów ostatnich 

klas szkoły podstawowej, którzy szukają dla siebie nowego miejsca w życiu. Jesteśmy 

pewni, że oferta edukacyjna naszej szkoły, a także rodzinna atmosfera  

z indywidualnym podejściem do każdego ucznia może spełnić najbardziej wymagające 

oczekiwania.  

 Wirtualna rzeczywistość jest otwarta dla każdego. Korzystajmy z tego  

i kontaktujmy się poprzez Facebooka.( https://www.facebook.com/ZSZSnr6) 

Tak jak w latach poprzednich oprócz części praktycznej, proponujemy konkurs wiedzy. 

W bieżącym roku będzie on dotyczył  historii piernika. Przekażemy informacje 

(załącznik nr 1  ) i poprosimy o rozwiązanie testu oraz krzyżówki. 

W części praktycznej można upiec pierniki i przesłać zdjęcia na stronę  

https://www.facebook.com/ZSZSnr6 

Na górze strony będzie się wyświetlał aktualizowany post pod nazwą: ŚWIĘTA 

PACHNĄCE PIERNIKAMI. Zdjęcia prac prosimy umieszczać w komentarzach do tego 

posta .Prace, które uzyskają najwięcej polubień tak zwanych „lajków” zostaną 

zwycięzcami. Jeżeli  ktoś nie może upiec pierników, niech uruchomi swoją kreatywność 

i wykona piernika dowolną techniką plastyczno- techniczną. Filc, masa solna, masa 

papierowa dają wiele możliwości.   

Dzięki naszej kreatywności znowu może być wesoło, nastrojowo i bardzo, bardzo 

sympatycznie. Naszą specjalnością jest uśmiech, radość i....wymyślanie miłych 

niespodzianek.  

Prosimy by, polubić nas na FB https://www.facebook.com/ZSZSnr6 i 

śledzić post   : „Święta pachnące piernikami” 
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Na prace i odpowiedzi czekamy do ostatniego dnia nauki w tym roku kalendarzowym, 

czyli do 22 grudnia 2020. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się po feriach 22 

stycznia 2021 roku. Podczas ferii będzie można dalej „ lajkować” ulubione prace. 

 

 

INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU:.  

I. ORGANIZATOR 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach ul. Rolna 22  tel.32 254 24 19 

 

II. CELE KONKURSU: 

1. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i rozwiązywania testów 

2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w tym cyfrowych. 

3. Rozbudzanie zainteresowań kulturą i tradycją świąt Bożego Narodzenia 

4. Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, 

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz aktywności twórczej 

6. Aktywizacja uczniów, 

7. Rozwijanie zainteresowań 

III.UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej  

z orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną 

oraz zaburzenia związane ze spektrum autyzmu oraz do wszystkich uczniów Zespołu Szkół 

Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach. 

IV. ZASADY OGÓLNE 

Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach. 

• Sprawdzenie znajomości tekstu konkursowego 

• Wykonanie pierników świątecznych zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 Polubienie grupy „Święta pachnące piernikami” na Facebooku Zespołu Szkół Zawodowych 

Specjalnych nr 6 . https://www.facebook.com/ZSZSnr6 

  Przygotowanie się do konkursu poprzez zapoznanie się z materiałami przesłanymi przez 

organizatorów konkursu ( załącznik numer 1) 

  Udział w konkursie : 

 Umieszczanie fotografii prac na stronie do 22 grudnia 2020 r i oddawanie głosów na 

ulubioną pracę do końca ferii zimowych 

Przesłanie rozwiązanych testów i krzyżówek na adres mailowy korczakzsz@wp.pl  

do 22 grudnia 2020 

V. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. 

Grupa „Święta pachnące piernikami” jest dostępna dla każdego chętnego uczestnika 

Festiwalu Pieczenia Pierników Świątecznych. Każdy może umieścić tam swojego posta. Ufamy, że 

wszyscy uczestnicy wykażą się kulturą osobistą oraz szacunkiem dla siebie nawzajem. Jeżeli ktoś 

chce umieścić swój post anonimowo, niech opatrzy go wymyślonym przez siebie „nickiem”. 

Informujemy, że po zakończeniu konkursu pragniemy zachować na Facebooku oraz stronie 

internetowej szkoły efekty tegorocznego Festiwalu Pieczenia Pierników Świątecznych, czyli 

przesłane przez uczestników konkursu fotografie prac. W związku z tym prosimy, by osoby, które 

nie chcą, by po zakończeniu konkursu administrator konta na Facebooku miał prawo do 

przetwarzania  ich danych osobowych, niech to zastrzeże w odpowiednim piśmie ( załącznik nr 2), 

wysłanym na adres korczakzsz@wp.pl do dnia zakończenia konkursu, czyli do 22 stycznia 2021 

roku. 

Informacji dodatkowych udzielamy  pod  numerami telefonów: 792424207 i 695669694 
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Załącznik nr 1 

HISTORIA 

PIERNIKA 

 

„Gdy widzę słodycze to 

kwiczę” – śpiewają bracia 

Golcowie. To stwierdzenie jest 

nam bardzo bliskie. Nie znam 

człowieka, który nie lubiłby zjeść 

czegoś słodkiego. Słodycze 

wprawiają nas  

w dobry nastrój, dlatego kiedy 

jesteśmy smutni albo spotkało nas coś przykrego chętnie sięgamy po batonika 

czekoladowego.  Ciasta, torty, lody ozdabiają nasze stoły podczas  

świąt i uroczystości rodzinnych. Nie zawsze jednak tak było. Nawet Wasi rodzice 

dobrze jeszcze pamiętają czasy, kiedy słodycze były rarytasem i spożywało się je 

bardzo rzadko. Natomiast nasze babcie i prababcie oraz jeszcze wcześniejsi 

przodkowie w ogóle nie znali  batonika czekoladowego . Możecie to sobie wyobrazić? 

Wiązało się to z tym, że cukier trzcinowy był niezwykle drogi i mogli sobie na niego 

pozwolić tylko bardzo bogaci ludzie. Dopiero wprowadzenie cukru buraczanego 

zmieniło historię świata. Cukier z buraków cukrowych był  

tańszy w produkcji i uruchomił inwencję twórczą cukierników całego świata. 

Przed tym epokowym wynalazkiem ludzie mogli  słodzić tylko  miodem i cukrem 

trzcinowym.  

Dlaczego o tym tak dużo mówię? Chciałabym rozwinąć Waszą świadomość historyczną.  

Bez tej informacji nie zrozumiecie dobrze historii piernika.  

 Jak już zostało powiedziane: coś słodkiego „ małe co nieco” ( pamiętacie 

powiedzonko Kubusia Puchatka?) jest człowiekowi niezależnie od wieku bardzo 

potrzebne w życiu. Dlatego mniej więcej i w ogromnym skrócie ludzie wymyślili piernik.    

Jego  historia zaczyna się już w starożytności. Wtedy  powstały   ciastka smarowane 

miodem zwane miodownikami. W jednej z rzymskich książek kucharskich   znajduje się 

przepis na miodownik z pieprzem, bliski późniejszemu piernikowi .   

W średniowieczu miodowniki z przyprawami według  starożytnych receptur piekli   

zakonnicy, szczególnie benedyktyni. Było to możliwe dzięki wyprawom krzyżowym, 

które pozwoliły sprowadzać do Europy duże ilości przypraw. Bo oprócz miodu pierniki 

kojarzą się nam z przyprawami takimi jak: cynamon, goździki, ziele angielskie, gałka 

muszkatołową, imbir, nasiona kolendry, anyż gwiazdkowy, kardamon oraz pieprz.  I to 

właśnie od nazwy jednej z przypraw wywodzi się nazwa piernika. Domyślacie się od 

której? Od pieprzu.„ Pierny”  



( czyli   z pieprzem) to pierwotna, średniowieczna nazwa piernika. W Polsce pierwsze 

pierniki wypiekane były w Krakowie. Jednak   najbardziej znanym miastem związanym z 

piernikami jest oczywiście Toruń. Dlaczego to właśnie Toruń stał się „pierniczanym 

miastem”?  

Wielkie znaczenie miało jego korzystne położenie.   Żyzna   

ziemia zapewniała stały dopływ dobrej mąki.   Wysoko rozwinięta hodowla pszczół 

dostarczała duże ilości dobrej jakości miodu. O korzenne przyprawy było łatwo 

z racji położenia na szlaku handlowym łączącym Lwów z Gdańskiem.  Pierwsze wzmianki 

o toruńskich piernikach pochodzą z roku 1380 roku i mówią o piekarzu Mikołaju Czanie, 

który prawdopodobnie, obok chleba, trudnił się wypiekiem korzennych ciastek i bardzo 

się na tym wzbogacił. Dochody piernikarzy znacznie przewyższały zarobki innych 

ciastkarzy. Dlatego wiele osób chciało ten zawód wykonywać. Nie było to jednak łatwe.   

Nauka rzemiosła trwała co najmniej dwa lata, czyli o pół roku dłużej, niż nauka uczniów 

piekarskich. Przez ten czas młody uczeń mieszkał w domu swego mistrza i poddawany 

był bardzo surowej dyscyplinie.  W przypadku przerwania nauki, musiał zaczynać ją od 

początku, ucieczka miała konsekwencje w odmowie przyjęcia do jakiegokolwiek 

warsztatu, a spędzenie nocy poza domem mistrza równało się dodatkowemu rokowi 

nauki. 

Wśród pierników niepodzielnie pierwsze miejsce zajmuje „katarzynka”,  znana   

zwłaszcza jako pieczywo świąteczne, wypiekane od 25 listopada, czyli od dnia św. 

Katarzyny, aż do Bożego Narodzenia. 

  Legendy mówią o pannie Katarzynie, córce piernikarza, pełniącej w warsztacie 

zastępstwo za ciężko chorego ojca, która, nie 

mogąc znaleźć form piernikowych, wycięła 

charakterystyczny kształt  

z 6 połączonych ze sobą medalionów. Inna 

legenda opowiada o zakochanym w córce 

mistrza czeladniku, który wyciął 

 z ciasta finezyjny wzór i nazwał go 

„katarzynką” na cześć pięknej córki mistrza. 

Charakterystyczną cechę ciasta 

piernikowego jest to, że nie wypieka się go od razu po zrobieniu. Ciasto musi 

leżakować, dojrzewać. Dzisiaj trzymamy ciasto w lodówce. Dawniej ludzie 

przechowywali je w piwnicach  W dniu przyjścia na świat córki, rodzina 

przygotowywała ciasto, które dojrzewało latami  

i   pieczone było dopiero w momencie, kiedy córka wychodziła za mąż. 

W związku z tym pierniki można bardzo długo przechowywać. Dawniej mogły 

pełnić rolę sucharów, które żołnierze zabierali ze sobą na wojnę. 

Dzisiaj pieczemy je z okazji Świąt Bożego Narodzenia i pięknie ozdabiamy. 

Smakują wybornie i jak pięknie pachną. Sprawdźcie to sami…… 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

Proszę by posty umieszczone na grupie” Święta pachnące piernikami” , sygnowane moim 

nazwiskiem/ Nickiem…………………………….. po zakończeniu konkursu zostały usunięte 

z konta Facebooka i strony internetowej  Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych numer 6  

w Katowicach. 

 



 

 

  

 


