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ŚWIĘTY MIKOŁAJ
Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni, mieszkańcy dużych 
miast  i  małych  miasteczek.  Święty  Mikołaj  odwiedza  nas  6  grudnia  lub 
niektórych w wieczór wigilijny.

Wieść głosi, że urodził się na przełomie wieków III i IV    
        w  Turcji.  Był  uważany  za  patrona  żeglarzy  i 
wędrownych,  bogatych  kupców.  Chronił  ich  od 
niebezpieczeństw  podróży  i  zapewniał  powodzenie  w 
handlu.  Patronował  też  wielkim,  przedświątecznym 
jarmarkom.  W  dzień  św.  Mikołaja  w  wielu  miastach 
Europy  rozpoczynały  się  targi,  które  trwały  przez      14 
dni. W tym dniu ludzie ze stanu kupieckiego wstępowali w 
związki małżeńskie. Urodzeni 6 grudnia chłopcy dostawali 

najczęściej imię - Mikołaj. Tego dnia w południe ogłaszano rodzaj przepowiedni 
dotyczącej  okresu  targów.  Za  opiekuna  obrali  go  również  uczeni,  pasterze, 
bankierzy.
Krąży o nim wiele legend. Ukończył seminarium duchowne i przez wiele lat był 
biskupem Miry, portowego miasteczka w Azji Mniejszej. Człowiek wielkiego 
serca. Pomagał biednym i potrzebującym. Rozdał cały swój majątek ubogim. 
Prawdopodobnie  czynił  też  cuda.  Obecnie  Święty  Mikołaj  przynosi  co  roku 
prezenty  92  milionom  dzieci  na  całym  świecie.  Zostawia  je  pod 
poduszką,                  w skarpetach, bucikach, pod choinką czy pod kominkiem. 
W Polsce  czekamy  na  niego  6  grudnia  oraz  w  wigilię  Bożego  Narodzenia. 
Ubrany  jest  w  czerwony  płaszcz,  a  na  plecach  dźwiga  ogromny 
wór                              z prezentami. Jeszcze nie tak dawno do polskich dzieci 
przychodził  w asyście  anioła  i  diabła.  Anioł  rozdawał  grzecznym maluchom 
słodycze, a niegrzecznym diabeł wręczał rózgi.
Niemieckie  dzieci  nazywają  go  świątecznym 
gościem - Weinachtsmann. Przychodzi do nich dwa 
razy                  w roku: 6 grudnia wkłada upominki 
do  ustawionych  przy  łóżku  bucików  oraz  w 
Wigilię.
W  Stanach  Zjednoczonych  to  Santa  Claus.  Ma 
długą  białą  brodę,  czerwony  żakiet,  czerwone 
spodnie                   i  duży  wór  z  prezentami. 
Wchodzi  do  domów  przez  komin.  Tam  dzieci 
dostają  prezenty  w pierwszy  dzień  Świąt  Bożego 
Narodzenia.
                                                                                                                                                                          A.G

 



Wigilia Bożego Narodzenia

Słowo  Wigilia  wywodzi  się  z  języka  łacińskiego 
i oznacza czuwanie lub oczekiwanie na coś ważnego. 
Jest to stary zwyczaj chrześcijański, który rozpoczęli 
Rzymianie  w  czasach  rozwijania  się   tam  religii. 
Przystraja się wtedy choinkę. Tego dnia obowiązuje 
post jakościowy, ale wiele rodzin przestrzega postu 
ścisłego.  Pierwszą  połowę dnia  ludzie  spędzają  na 

kończeniu porządków, dokonywaniu ostatnich zakupów, pieczeniu i gotowaniu. 
W drugiej połowie zaczyna przeważać nastrój świąteczny. Wigilijny wieczór, 
poprzedzający  Boże  Narodzenie  zaczynamy  uroczystą  kolacją,  przed  którą 
dzielimy  się  opłatkiem  i  składamy  sobie  życzenia.  Odczytujemy  także 
fragmenty  Ewangelii  dotyczące  narodzin  Jezusa.  Stół  przykryty  jest  białym 
obrusem, pod który wkładamy trochę siana. Przygotowuje się - według tradycji - 
o jedno nakrycie więcej dla niezapowiedzianego gościa. Przypomina ono także 
zmarłych  członków  rodziny  albo  tych,  z  którymi  nie  możemy  wspólnie 
świętować. Rezerwując wolne miejsce przy rodzinnym stole, wypada pomyśleć, 
czy  obok  nas  nie  mieszka  ktoś  samotny,  kogo 
moglibyśmy zaprosić do siebie. 
Tradycyjne  potrawy,  które  spożywamy  podczas 
kolacji  to:  barszcz  z  uszkami,  różne  rodzaje  ryb, 
najczęściej karp w galarecie, kapusta z grochem lub 
grzybami,  pierogi  i  paszteciki,  kompot  z  owoców 
suszonych. Zgodnie ze zwyczajem potrawy powinny 
być bezmięsne i powinno ich być dwanaście.
Istnieją  też  różne  przesądy  wigilijne  typu:  jeżeli  
pierwszym gościem w domu będzie mężczyzna, to tym domownikom będzie się  
powodziło  cały  rok,  jeżeli  dziecko  w  ten  dzień  dostanie  lanie,  będzie  go 
dostawało przez cały rok.
Pięknym zwyczajem jest przygotowywanie upominków, które wkłada się pod 

choinkę.  Należy  zadbać,  aby  były  one 
przeznaczone  dla  wszystkich.  O  północy  tego 
dnia odprawiana jest w kościele msza św. zwana 
Pasterką,  będąca  pamiątką  pierwszego  hołdu 
złożonemu  narodzonemu  Zbawicielowi  przez 
ubogich pasterzy betlejemskich. 

P. S



Sylwester
Sylwester to święto obchodzone nocą 31 grudnia (imieniny Sylwestra) na 

1  stycznia,  kiedy  kończy  się  Stary  Rok,  a  zaczyna  Nowy.  Stanowi  czas 
hucznych  zabaw,  sztucznych  ogni,  petard.  Organizuje  się  także  bale 
sylwestrowe.

Pierwszy  raz  święto  obchodzone  było 
uroczyście  w  roku  999,  kiedy  papieżem  był 
Sylwester II. Wedle wcześniejszego proroctwa 
Sybilli  w  1000  roku  miał  nadejść  koniec 
świata, stąd mieszkańcy Rzymu  (podobnie jak 
i  innych miast  Europy)  31  grudnia  999 roku 
powitali                   z wielką obawą. Kiedy 
jednak dzień minął                    i obawy 
związane  z  nadejściem końca  świata  okazały 
się  bezpodstawne,  chwilę  po  północy  ludzi 

ogarnęła wielka radość. Zaczęto się bawić i świętować, a Sylwester II udzieli 
pierwszy raz w historii błogosławieństwa urbi et orbi (miastu i światu), które od 
tego czasu każdego pierwszego dnia Nowego Roku udzielane jest przez papieży. 
Do Polski tradycja świętowania Sylwestra trafiła w XIX wieku i  przyjęła się 
w miastach wśród najzamożniejszych osób.

Ostatniego  dnia  grudnia  najczęściej  nasi  rodzice  wychodzą  na  bale 
i przyjęcia,  a my zostajemy w domu i oglądamy telewizję. Zachęcamy Was! 
Zróbcie razem z przyjaciółmi  własną,  szałową imprezę.  To może być wasza, 
niezapomniana  noc!  Życzymy  Wam  miłej  zabawy.  I  pamiętajcie: 
Kto zabawę zna, zawsze radę da!!!

M.P



Kalendarz Majów
Drodzy Czytelnicy, zbliża się koniec roku, dlatego chcemy Wam zaprezentować kalendarz 

stworzony przez Majów. Podzielony jest on na 18 miesięcy, z których każdy obejmuje 
20 dni. Uznawali oni, że każdy miesiąc jest pod opieką innego bóstwa oraz 

przypisywanego mu materiału. Horoskop Majów zwany jest Kręgiem Osiemnastu 
Klejnotów. Na łamach grudniowego numeru omawiamy 6 kamieni. O pozostałych 

przeczytacie w styczniowej gazetce. Zachęcamy do lektury! 
Sprawdźcie, jaki jest Wasz charakter!

Turkus.  Ludzie  odznaczają  się  zgodnym 
charakterem.  Są  sprawiedliwi  i  życzliwi  wobec 
innych.  Nie  ma  w  nich  wyniosłości  ani 
zarozumialstwa.  W sprawach  uczuciowych  bywają 
nadmiernie  wrażliwi,  co  utrudnia  im  okazywanie 
uczuć.  Kochają  jednak  wiernie.  W małżeństwie  są 
czułymi  i  odpowiedzialnymi  partnerami.  Kobiety - 
Turkusy  obdarzają  dzieci  mądrą  miłością. 
Są  tolerancyjne. 

Onyks.  Osoby te  rzadko mają silny charakter. Brak 
im  wytrwałości.  Często  zmieniają  cele  życiowe 
i  zainteresowania.  Ich  bogate  życie  wewnętrzne 
pełne  marzeń  i  rozmyślań,  jest  czasem przeszkodą 
w  realizacji  planów.  Dobrze  czują  się 
w towarzystwie osób o silnej osobowości. Spokojne i 
nieśmiałe,  potrzebują mocnego bodźca, by pokazać 
co potrafią.  Obdarzone  są dobrą  pamięcią,  a  także 
zdolnościami  muzycznymi.  Lubią  spokojny  tryb 
życia.

Wśród Diamentów rodzą się ludzie odznaczający się 
silną  wolą,  energią  niesamowitą  pracowitością. 
Osiągają  sukcesy.  Bywa  też,  że  trwonią  siły 
podejmując  się  zbyt  wielu  zadań.  Są  przekorni 
i  często  się  kłócą.  Kobiety  -  Diamenty 
w  małżeństwie  lubią  rządzić,  jako  matki  są 
obowiązkowe  i  pełne  poświęceń,  ale  czasem  nie 
potrafią okazać czułości.

Rubin.  Ludzie ci mają silną osobowość. Zależy im 
na władzy, dobrze czują się jako przywódcy grupy. 
Są  uparci,  praktyczni,  oszczędni  i  zaradni 
w  sprawach  domowych.  Nie  lubią  się  nad  sobą 
roztkliwiać.  Na  partnerów  wybierają  ludzi 
o  podobnym  usposobieniu.  Potem  często  z  nimi 
rywalizują.  Wobec  swoich  dzieci  są  niezwykle 
wymagający.

Szafir. To ludzie  roztropni  o  wrodzonej,  życiowej 
mądrości.  Są pracowici  i  wytrwali.  Ogromną wagę 
przywiązują  do  spraw  materialnych.  Zanim  zrobią 
jakichś  krok,  najpierw  dokładnie  wszystko 
przemyślą.  W  małżeństwie  są  wiernymi 
i  odpowiedzialnymi  partnerami.  Dbają  o  rodzinę, 
poświęcają jej dużo czasu. Za wszelką cenę starają 
się  zapewnić  bliskim  bezpieczeństwo  finansowe. 
Lubią dobrze zjeść.

Agat.  Urodzeni w pierwszych  dziesięciu dniach są 
pracowici  i  solidni.  Pozostali  bywają  lekkomyślni, 
zmienni,  rzadko  interesują  ich  opinie  innych. 
W  dzieciństwie,  choć  rzadko  odznaczają  się 
pilnością,  nie  maja  kłopotów z  nauką.  Inteligencja 
i  talenty  artystyczne  to  ich  wielkie  atuty.  Ale 
wierność  i  stałość  w  uczuciach  nie  jest  ich 
najmocniejszą stroną. Kobiety - Agaty źle czują się 
zamknięte  w czterech ścianach.

G. M
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2.06 - 21.06

Selenit
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Malachit
8.01 - 27.01



Warto przeczytać

   

Philip Reeve                     Holly Black, Tony DiTerlizzi

Kosmiczny dom Larklight                                        Kroniki Spiderwick - Przewodnik terenowy

To porywająca opowieść            Kroniki Spiderwick to pasjonujące
o śmiałej wyprawie w najdalsze                              przygody rodzeństwa Grace’ów:
zakątki kosmosu. O czym                                     miłośniczki floretu, Mallory, Simona,
przeczytacie w książce?                                                                                  Sympatyka małych zwierząt, i Jareda,
O wiktoriańskim domu                                                                                ciągle wpadającego w szkolne tarapaty.
zawieszonym w przestrzeni                                                                       Dzieci wraz z matką przeprowadzają się
nad Księżycem. O dzielnym                                                                   do zabytkowego, ale mocno zniszczonego,
rodzeństwie. O świecie, w którym                                                                wiktoriańskiego domu. Od pierwszych 
statki z alchemicznym napędem                                                          chwil odkrywają jego intrygujące tajemnice:
przemierzają wypełniony eterem                                                          coś wydaje odgłosy w ścianie, pod warstwą
kosmos. Spotkacie piratów,                                                                       tapety znajdują gniazdo jakiegoś żyjątka,
olbrzymie pająki, mieszkańców                                                          w kuchni zaś windę do tajemniczego pokoju 
Jowisza, napędzane parą roboty                                                               bez okien, a potem na strychu skrzynię, a
i... będziecie czytać                                                                                                           w niej tajemniczą książkę: 
z wypiekami na twarzy!                                                                                                         Przewodnik Terenowy.

 
Henning Mankell

Pies, który biegł ku gwieździe

Joe ma 11 lat i jest bardzo samotny. Mama go opuściła, a na ojca nie może liczyć. 
Pewnej nocy chłopak w świetle latarni dostrzega psa i... postanawia go odnaleźć. 
Zakłada stowarzyszenie PPKBKG, czyli Poszukiwania psa, który biegł ku gwieździe. 
Podczas sekretnych wypraw przekona się, że w miasteczku nie tylko pies prowadzi 
tajemnicze nocne życie... A może Ty zechcesz się przyłączyć do Joego  i razem z nim 
odkryć tajemnicę jego rodziny?

M.K



Regułki dla mądrej główki
W tym numerze proponujemy Wam lekcję ortografii,  polegającą na  ubieraniu choinki 
w świąteczne ozdoby. Zapamiętajcie zasady pisowni podanych wyrazów, żeby nie strzelić 
gafy na dyktandzie.

- schowane prezenty - ułożone prezenty 
- prezencik - upominki 
- wokół choinki - żarówki
- lampki - świeczki 
- świecidełka - ubieranie choinki 
- czubek - gwiazdka
- bombki - ozdóbki 
- cukierki - czekoladki 
- zabawki - łańcuch
- jasnozielone gałązki - ciemnozielone gałązki 
- lśni, skrzy się - wielobarwna 

Okres świąteczny to czas składania życzeń. Zredagujcie życzenia świąteczne dla kogoś 
Wam bliskiego.  Oto nasza podpowiedź.

Pamiętaj!!!
Nazwy świąt piszemy wielką literą, np. Boże Narodzenie, Wielkanoc.
Ale uwaga! Piszemy: święta Bożego Narodzenia

P.G



1. Pluszowa zabawka 2. Świeci na niebie

3. Pomaga Mikołajowi 4. Wychodzi nim dym

5. Cukierki inaczej          6. Ciągną je renifery

7. Rośnie w lesie D. M
Zespół redakcyjny: Dyja Marcin, Garski Patryk, Gębczyńska Aleksandra, Kowacka Małgorzata, Kwiecień Monika, Misiak 
Dominik, Muszyńska Gabriela, Siwek Krzysztof, Sroka Piotr, Stencel Gabriela. Opiekun: Maria Okularczyk.


