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W całej Polsce utarło się, że to w nocy z 5 na 6 grudnia Mikołaj 

odwiedza najmłodszych. Mikołajkowe tradycje różnią się jednak 

znacznie w wielu regionach kraju. Według ludowych tradycji 

święty Mikołaj jest patronem pasterzy i bydła, które chroni przed 

wilkami. Dlatego właśnie 6 grudnia pasterze składali mu specjalne 

ofiary w postaci wieńców z lnu i konopi, kładąc na nich kurze 

 i gęsie jaja. Tego dnia prowadzono też na plebanię owce i baranki. 

Zwyczaj odwiedzania domów 

przez Mikołaja był znany 

w niektórych regionach Polski 

już w XIX wieku. Święty 

odwiedzał domy razem z aniołkiem i rogatym diabłem, przepytywał dzieci 

z pacierza i pytał rodziców o ich zachowanie. Grzecznym wręczał 

łakocie, tym złym dawał rózgi.  

Mikołaj kontra Gwiazdor 

Zanika tradycja naszego 

polskiego Gwiazdora. Dziś 

występuje on tylko na Kaszubach 

 i w województwie  opolskim. 

Na Dolnym Śląsku coraz częściej 

używa się już jednak imienia św. 

Mikołaja. Nazwa Gwiazdor 

stosowana jest w niektórych miejscowościach, ale i tam ten zwyczaj 

zanika. 

 

 

Mikołaj w Poznaniu 

Legenda głosi, że rano 6 grudnia zagląda on przez szybę i gdy 

zobaczy wyczyszczone buty zostawia domownikom prezenty. 

Jeśli jednak buty będą brudne lub nie będzie ich w ogóle, 

zostawi on zgniłą pyrę, czyli po poznańsku zgniłego 

ziemniaka. Obecnie jest on również utożsamiany z Bożym 

Narodzeniem, podczas którego przebrany za Mikołaja 

mężczyzna rozdaje upominki najmłodszym. 

Mikołajki na Śląsku Cieszyńskim 

Polskie, dawne tradycje zachowały się jeszcze na Śląsku 

Cieszyńskim, gdzie 6 grudnia po wsiach chodzą przebierańcy - Mikołaje. Mówi się o nich również „Mikołaje Beskidzcy”. 

Przebierańcy dzielą się na dwie grupy: Białych i Czarnych. Biali 

są dobrzy, Czarni - źli. Ci ostatni to diabły, Cyganie 

i niedźwiedzie - tak są przebrani. 

  

  



2 
 

 Mikołajki na świecie  
 Amerykański wizerunek  

Biskupa z Miry zazwyczaj przedstawiano w stroju biskupim, 

z workiem prezentów dla grzecznych dzieci w jednej ręce oraz 

rózgami dla niegrzecznych w drugiej. Ten wizerunek amerykański 

 koncern produkujący jeden z najpopularniejszych na świecie napojów  

uznał za zbyt poważny, dlatego w roku 1930 poprosił 

amerykańskiego artystę Freda Mizena o zaprojektowanie nowego 

image'u postaci. Obecnie Mikołaj to starszy, grubszy mężczyzna 

ubrany w czerwony kostium i z charakterystyczną czerwoną czapką 

z białym pomponem. I tak właśnie dzisiaj wyobrażają sobie 

św. Mikołaja dzieci. Dzięki Amerykanom taki wizerunek świętego 

z workiem prezentów funkcjonuje niemal na całym świecie. Jednak w wielu krajach krzewione są własne tradycje 

rozdawania prezentów dzieciom. 

Mikołaj w Holandii 

W Holandii najmłodszych obdarowuje Sinterklass (fonetycznie 

przypomina Santa Claus), który przypływa 5 grudnia 

na statku z Hiszpanii. Tradycyjnymi prezentami tego dnia są 

czekoladowe litery. Każda osoba otrzymuje wtedy pierwszą 

literę swojego imienia. Pomocnikiem Sinterklassa jest Zwarte 

Piet - jest czarny, bo jest po prostu brudny od sadzy w kominie. 

Właśnie w ten sposób dostarcza dzieciom prezenty do ich 

bucików. 

 

 

Mikołaj po włosku 

Inne zwyczaje panują we Włoszech, gdzie prezenty w święto Trzech Króli 

wręcza im wiedźma Befana. Wyobrażana jest ona jako staruszka 

z zakrzywionym nosem ubrana w stare, brudne szaty. Czarownica lata na miotle 

i wchodzi do domów przez komin. Dzieci, które chcą zyskać jej przychylność 

powinny zostawić jej mandarynki lub kieliszek wina. Jeśli dzieci są niegrzeczne, 

Befana wkłada im do skarpet czosnek lub węgiel. Według legendy wiedźma 

miała spotkać Trzech Króli udających się do Jezusa. Befana jednak zgubiła się 

i od tej pory lata na miotle zostawiając w domach prezenty, na wypadek  gdyby 

w jednym z nich znajdował się Jezus. 

 Św. Mikołaj za naszą wschodnią granicą  

Z kolei dzieci rosyjskie otrzymują 

podarki w Nowy Rok. Obdarowuje je 

Dziadek Mróz, często mylony ze Świętym Mikołajem. Ma na sobie futrzaną 

czapkę uszankę, długi do pięt kożuch, który może być błękitny lub srebrny, 

a do tego przepasany sznurem. Podpiera się kosturem. Rosyjskie dzieci 

wyobrażają go sobie jako wysokiego, starszego, ale również silnego i pełnego 

wigoru mężczyznę z długą do ziemi brodą. Jego żoną jest Starucha Zima. 

 Dziadek Mróz wchodzi do domów dzieci drzwiami, a  nie przez komin. Często 

towarzyszy mu wnuczka Snieguriczka. 

 

 

     Redakcja 
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Wiadomo przecież, że nie wszyscy bawią się o jednej godzinie. Kiedy o północy 
zaczynamy świętować nadejście Nowego Roku, inni już odsypiają huczną noworoczną 
zabawę. Kiedy z kolei my śpimy 1 stycznia, jeszcze inni dopiero szykują się do przywitania 
Nowego Roku. Zobaczcie kto, gdzie i kiedy szaleje! 
Poniższe zestawienie jest stworzone wedle naszego czasu. 
11:00   Line Islands (Wyspa Karoliny, Sporady Środkowopolinezyjskie ) 
15:00   Melbourne, Sydney, Władywostok 
16:00   Pyongyang, Seul, Tokio, Osaka, Jakuck (Syberia) 
17:00   Pekin, Hong Kong, Irkutsk, Singapur, Ułan Bator 
18:00   Bangkok, Jakarta,  
20:00  Malediwy 
21:00   Baku, Dubaj, Tbilisi 
22:00   Bagdad, Dar es Salaam, Kuwejt, Moskwa, Nairobi, Petersburg 
23:00     Bejrut, Istambuł, Ateny, Damaszek, Jerozolima, Bukareszt, Sofia, Kijów, Ryga, Wilno 
0:00       Berlin, Paryż, Rzym, San Marino, Praga, Bruksela, Amsterdam, Wiedeń, Bratysława,  
              Warszawa, Budapeszt, Ljubljana, Zagrzeb, Belgrad, Sztokholm, Oslo, Kopenhaga, 
            Luxemburg, Monaco, Madryt, Tunezja 
1:00     Dakar, Dublin, Casablanca, Londyn, Lizbona, Reykjavík, Wyspy Kanaryjskie 
4:00    Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sao Paulo 
6:00    Toronto, Ottawa, Nowy Jork, Waszyngton, Detroit, Hawana, Bogota 
7:00    Chicago, Minneapolis, Dallas, Meksyk, Panama 
8:00    Denver  
9:00    Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Tijuana 
11:00   Honolulu 
13:00  Wyspa Bakera i Wyspa Howlanda 

Redakcja 
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 Cz. 4. 

MOPS  
Ta rasa, jak donoszą historycy i archeolodzy, mogła 

być tworzona nawet przez 1000 lat w obrębie Dworu 

Chińskiego. Odkrywane są szkielety mopsów w starożytnych grobowcach z niemalże 

każdej dynastii. Do XIX wieku mopsy mogli posiadać tylko przedstawiciele dworu 

cesarskich Chin. Za hodowlę poza murami pałacu groziła kara śmierci. Te psy pozostawały 

przez setki lat tajemnicą zarówno dla świata, jak i samych Chińczyków. Sytuację 

zmieniły kontakty handlowe brytyjsko-chińskie, dzięki którym Brytyjczycy weszli 

w posiadanie chińskich małych psów do towarzystwa. XX wiek okazał się 

najtragiczniejszy dla mopsów. Podczas rewolucji kulturalnej w Chinach doszło do wybicia 

90% populacji, przetrwały niemalże tylko te z miast kolonialnych (Hongkong). Od tamtej 

pory zaczęto w Chinach psy uważać za luksus burżuazji. Dopiero w latach 90. zniesiono 

zakaz posiadania ich na terenie miast, wprowadzając jako ogranicznik wysokie opłaty. 

Mops jest typowym psem do towarzystwa, więc źle znosi długotrwałą samotność. 

Wykazuje dość znaczny stopień posłuszeństwa i szybko przystosowuje się do życia 

w rodzinie. Jest dobrze przystosowany do życia w małym mieszkaniu, nie wymaga 

całogodzinnych spacerów na świeżym powietrzu. W Polsce mops staje się coraz bardziej 

popularny ze względu na niewielkie wymagania dotyczące utrzymania i pielęgnacji. 

W XVIII wieku jedno z towarzystw należących do loży masońskich założyło zakon 

na ziemiach niemieckich, którego symbolem stał się mops. Pies ten był postrzegany przez 

członków stowarzyszenia jako uosobienie zaufania i wierności. 

      

     Alexandra Roguszewska, kl. Va 
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Dzwoni telefon. Pies odbiera i mówi: 

- Hau! 

- Halo? 

- Hau! 

- Nic nie rozumiem.   

- Hau! 

- Proszę mówić wyraźniej! 

- H jak Henryk, A jak Agnieszka, U jak Urszula: Hau! 

*** 
Adwokat odwiedza swojego klienta w areszcie i mówi, że ma dla niego dwie wiadomości, dobrą i złą. 

- No to wal pan te złą. 

- Niestety, ślady krwi znalezione na miejscu zbrodni wskazują, że to jest bezspornie pana krew. 

- A ta dobra? 

- Cukier i cholesterol w normie. 

*** 

Do kawiarni przychodzi koń i zamawia wodę mineralną. 

- 10 zł - mówi kelner. 

Koń płaci i powoli pije.   

- Nieczęsto widujemy tu konie... - zagaduje zaciekawiony kelner. 

- Nic dziwnego ... 10 zł za wodę!? 

 

 Mateusz leży pod ławką na lekcji geografii udając rodzącą kobietę i wydając przy tym realistyczne odgłosy. 

 Zamknął panią szatniarkę w szatni i żąda okupu.  

 Cieszy się, że dostaje coraz więcej uwag.  

 Cieszy się, bo kolega się cieszy, że dostaje coraz więcej uwag.  

 Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc, że pani woźna zwiększyła wydobycie rudy kredy. 
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„Kiedy ojciec wracał z koniem do domu, to chłopcy pchali mu do pyska skórki od chleba.” 

„Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić ogień, pocierali krzemień o krzemień, a pod spód kładli stare gazety. ” 

„W średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się minąć najwyżej dwa samochody. ” 

„Po bitwie na polu grunwaldzkim zostało więcej nieboszczyków niż przyszło. ” 

„Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem. ” 

„Kupił jej drogie rękawiczki, za które zapłacił marne grosze. ” 

„Bogumił ożenił się z Barbarą w dniu swojego ślubu. ” 

„Wielu z nich poległo, ale się tym nie zrażali. ” 

„Jan Christian Andersen nie miał rodziców, urodził się u obcych ludzi. ” 

„Michał Anioł malował sobie po ścianach kaplicy Sykstyńskiej. ” 

„Stolicą Polski jest przeważnie Warszawa. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
Na świąteczne wyjazdy Polacy decydują się niezwykle rzadko. Większość spędza Święta tradycyjnie  

z rodziną, w domowym zaciszu. Na zachodzie tendencja jest inna. Święta traktowane są jako okazja 
do urlopu i wypoczynku. Spędzanie Świąt - zwłaszcza za granicą – to okazja do zobaczenia jak wygląda 
tradycja bożonarodzeniowa w innych kulturach. Taki wyjazd docenią zwłaszcza smakosze, bowiem w wielu 
krajach Wigilia czy samo Boże Narodzenie smakuje zupełnie inaczej niż u nas. Przed nami kulinarna 
podróż po smakach Bożego Narodzenia.  

Wielka Brytania  
W Anglii Wigilii nie ma. Za to w pierwszy Dzień Świąt zjemy pyszne 
świąteczne dania: nadziewanego kasztanami indyka, zupę z żółwia 
oraz specjalny, bożonarodzeniowy pudding na bazie brandy i śliwek, 
robiony znacznie wcześniej. Christmas pudding to największa tradycja 
Wielkiej Brytanii – w każdym domu przyrządza się go nieco inaczej,  
a niektóre przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. 
Finlandia 
W Finlandii na Wigilię idzie się do… 

sauny, a około 17.00 rozpoczyna się kolacja wigilijna, na której podawana 
jest pieczona szynka, zapiekanka z brukwi lub marchewki oraz sałatka 
z czerwonych buraków. 
Portugalia 
 Będąc na Święta w Portugalii nie można nie zjeść rabadanas – 
tradycyjnych grzanek na słodko. Podawane są na gorąco, posypane 
cukrem i cynamonem. Poza grzankami, na Wigilię zjemy też smażonego 
dorsza z kapustą gotowaną.  

Ukraina 
Jeśli zdecydujesz się w tym roku na wyjazd na Ukrainę, nie jedź tam 
podczas naszych świąt – pojedź już po Nowym Roku – w  ten sposób 
będziesz miał dwie Wigilie jednego roku. Na Ukrainie bowiem Wigilię 
obchodzi się zgodnie z tradycją prawosławną, czyli 6 stycznia. Samo 
Wigilijne menu jest dość podobne. Na Ukrainie również powinno być 

12 potraw, też jest susz, gołąbki, barszcz i ryba. Najważniejszą potrawą 
jest jednak kutia, a barszcz nie jest podawany tak jak u nas z uszkami, 
lecz z fasolą. 
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Łotwa 
Łotysze zamiast 12 mają 9 tradycyjnych potraw - ich skosztowanie gwarantować ma bogactwo 
w nadchodzącym roku. Podstawą wigilijnej wieczerzy jest kukis, czyli gotowany z jęczmieniem łeb 
prosiaka, do tego kiełbasa z jęczmieniem i groszkiem, i potrawa „antydepresyjna” – smażone mięso 
z bekonem i grochem. Dlaczego antydepresyjna? Bowiem jej zjedzenie ma zapobiec płakaniu 
w nadchodzącym roku. 
Węgry  
Kuchnię węgierską w Polsce mocno sobie cenimy i chętnie będąc 
na Węgrzech próbujemy tamtejszych specjałów. Czy węgierskie dania 
na Boże Narodzenie również mają jakąś specjalną recepturę? Przede 
wszystkim, główna różnica polega na tym, że Węgrzy na Wigilię jedzą 
mięso. Podstawą jest gulasz szegedyński z dzika, słoniny i kapusty, 
zupa rybna, a na deser koniecznie strucla z makiem. Węgierska 
Wigilia, tak jak i codzienna kuchnia węgierska jest ostra w smaku 
i mocno przyprawiona papryką. Wyrazisty smak potraw oraz tradycja 
włączania mięsa do Wigilijnego menu jest dla Polaka równie 
egzotyczna, co spędzanie Świąt w Gwatemali. 

Japonia  
Święta Bożego Narodzenia w Japonii to zabawny ewenement – świętuje większość 
osób, mimo że Chrześcijan jest jak na lekarstwo (ok. 1%). Japończycy nie mają 
dnia wolnego od pracy 25 ani 26 grudnia. Na ulicach widać jednak dekoracje 
świąteczne – zachodnia kultura przesączyła się bowiem do Japonii 
i nasze święta to dla Japończyków okres mocno skomercjalizowany. Kupuje się 
prezenty, a w Wigilię najczęściej odwiedza restauracje. Te wigilijne kolacje mają 
jednak charakter raczej romantyczny niż rodzinny. Tak naprawdę, Święta 
Bożego Narodzenia w Japonii przypominają bardziej Walentynki niż Gwiazdkę. 
A co można zjeść? 25 grudnia zazwyczaj jada się pieczonego kurczaka, ale 
ponieważ tradycja jest niezbyt silnie zakorzeniona, często tym kurczakiem jest 
duży pojemnik udek z KFC.  

Gwatemala 
W Gwatemali większa część obywateli to katolicy (ponad 60%). Święta 
Bożego Narodzenia są jednak znacznie mniej znaczące niż 
Wielkanoc, która jest najważniejszym świętem w roku. Mimo to, 
na Boże Narodzenie również można skosztować specyficznych, 
tradycyjnych gwatemalskich potraw. Podstawą bożonarodzeniowego 
posiłku w Gwatemali jest tamales. Jest to mielone mięso połączone 
z masą z mąki kukurydzianej (i niekiedy innymi dodatkami), zawinięte 
w liście kukurydzy. Oczywiście, na stole 25 grudnia nie może 
zabraknąć guacamole - tego sosu, będąc w Gwatemali, musicie 
spróbować. Pamiętajcie też o tym, że na Boże Narodzenie 
w Gwatemali nie ma śniegu. Dla Polaka Święta w upale to dość niecodzienne doświadczenie. 
Włochy 
Na koniec, wracamy do Europy - w naszej podróży kulinarnej nie może zabraknąć Włoch – w końcu Rzym, 
to ulubiony kierunek turystyki. Będąc we Włoszech, przede wszystkim uwagę zwraca ogromna ilość szopek 
(a brak choinek). To szopka jest podstawą wystroju i dekoracji witryn sklepowych i domów. Kulinarnie 
Wigilia włoska opiera się na rybach. Według tradycji neapolitańskiej podczas Wigilii należy podać 

7 gatunków ryb (tradycja związana z ilością dni, w które Bóg stworzył świat). Jest więc zupa rybna, potrawa 
składająca się z ryby z ryżem, ryba pieczona i makaron z rybą. Niektórzy Włosi kupują na Wigilię również 
homara. W pierwszy dzień Świąt można już jeść mięso, Włosi przygotowują więc na świąteczny obiad 
lasagne lub canelloni. 
    

 Redakcja  
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 Mija 25 lata od umieszczenia Teleskopu Kosmicznego Hubble'a na orbicie okołoziemskiej. 

Co roku NASA (amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) publikuje 

zdjęcia, którymi zachwyca się cały świat. Wśród niezwykłych publikacji znalazła się fotografia 

zjawiska określanego jako „Filary Stworzenia” albo „Kolumny Kreacji” (Pillars of Creation), które 

znajdują się w Mgławicy Orła. To nadal jedno z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć w historii 

fotografii kosmicznych. Właśnie z okazji 25. rocznicy teleskopu Hubble'a agencja kosmiczna 

postanowiła powrócić do słynnej fotografii. Dzięki lepszej technologii udało się zrobić 

najwyższej, jak do tej pory, jakości zdjęcie. Uchwycony obraz jest większy i ostrzejszy.  

 Filary Stworzenia to klasyczny przykład struktur tworzących się w olbrzymich obłokach pyłu 

i gazu pod wpływem silnego promieniowania ultrafioletowego i wiatru gwiezdnego od świeżo 

uformowanych niebiesko-białych gwiazd. Ów wiatr wywiewa materiał o mniejszej gęstości, dłużej 

opierają mu się struktury lepiej osłonięte od wpływu promieniowania, gdzie pyłu i gazu jest więcej. 

Dłużej nie oznacza jednak na zawsze. Jak się ocenia Filary Stworzenia ulegną zniszczeniu w ciągu 

mniej więcej 3 milionów lat. Filary są odległe od nas o około 7000 lat świetlnych. Oznacza to, że 

światło, które w każdej sekundzie przebywa 300 tys. km, potrzebuje aż 7000 lat żeby dotrzeć 

od Filarów do Ziemi; znaczy to też, że to co widzicie na zdjęciach, to wygląd Filarów sprzed 7 tys. 

lat. Nie wiemy jak ten kosmiczny twór wygląda w tej chwili, o tym dowiedzą się nasi dalecy 

potomkowie, gdzieś około roku 9000. Szacuje się, że lewy filar, traktowany jako kompletny obiekt 

od dołu do góry, ma rozmiary czterech lat świetlnych. Poprzednie zdjęcie tego zjawiska, z roku 

1995, jest ciągle jednym z najpopularniejszych obrazów z kosmosu. Zarejestrowane na nim trzy 

kolumny zimnego gazu zanurzonego w kontrastującym świetle ultrafioletowym stały się elementem 

kultury popularnej. Zdjęcie pojawia się na koszulkach, poszewkach poduszek, wykorzystywane było 

w filmach i telewizji.         
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 Na całej ziemi Nowy Rok witany jest niezależnie od kultury i wyznania. 
Wszędzie tą niezwykłą noc celebruje się w wyjątkowy sposób. Mimo doby 
globalizacji wiele regionów Ziemi oparło się jej i ludzie zachowują swoje własne 
tradycje i zwyczaje. Oto niektóre z nich:  
Francja 

 Popularnym sposobem 
spędzenia Sylwestra wśród 
młodych Francuzów jest 
zabawa w dyskotekach 
i klubach. Trochę starsi wolą 
wybrać na tę wyjątkową noc głównie restauracje i bale. W menu dominują 
ostrygi, foie gras, przyrządzana na różne sposoby polędwica wołowa oraz 
oczywiście sery. Wszystko suto skropione szampanem, który stanowi 
obowiązkowy trunek nocy sylwestrowej. W Paryżu ucztowanie kończy się 
przed północą, a ludzie witają Nowy Rok na Polach Elizejskich.  
 
Włochy  
 Włosi lubią świętować 

Nowy Rok przede wszystkim na hucznych ulicznych zabawach. Stolicą 
włoskiego karnawału jest Viareggio. Po ulicach przejeżdżają ogromne 
platformy przedstawiające najczęściej znane osobistości, często są to 
karykatury polityków. Uczestnicy zabaw rzucają ogromne ilości serpentyn. 
We Włoszech (i w Wenezueli) założenie czerwonej bielizny ma ułatwić 
znalezienie w nadchodzącym roku męża.  

 
Anglia  
 Najsłynniejszy sylwester 
w Anglii odbywa się w Londynie na Trafalgar Square. Jest to przede 
wszystkim zabawa na ulicach miasta. Big Ben wybija północ i nad Tamizą 
rozbłyskują fajerwerki. Wielu Anglików w tę wyjątkową noc płynie 
parowcem po Tamizie. Natomiast 1 stycznia każdego roku odbywa się 
największa noworoczna parada w amerykańskim stylu. Bierze w niej udział 
ponad 10 000 muzyków, tancerzy, akrobatów oraz klaunów. 
 
 
 

Polska 
 Polacy spędzają Sylwestra głównie w gronie znajomych na różnych 
imprezach. Istnieje wiele tradycji, według których należy spędzić 
dzień Nowego Roku. Dzień ten powinno się przeżyć w dobrym 
nastroju i przy suto zastawionym stole, wtedy cały rok będzie 
pomyślny i dostatni. W niektórych regionach do dziś zachował się 
przesąd, że pierwszą osobą wchodzącą do domu w Nowy Rok 
powinien być mężczyzna, jeśli próg przestąpi kobieta, to zwiastuje 
kłótnie i kłopoty przez cały rok. W Nowy Rok Polacy odwiedzają 
się nawzajem i składają sobie życzenia. Często używa się przy tym zwrotu „Do siego Roku”, (dosłownie znaczy to „do tego 
(nadchodzącego) roku”).  

 
Dania 
 W Danii spożywa się specjalne ciasto o wyjątkowych kształtach, 
zwane „kransekake”. Również w Danii obyczaj każe tłuc niezliczone 
ilości talerzy – wskazuje to bowiem na dużą liczbę przyjaciół. 
Duńczycy mają także wiele innych ciekawych obrzędów. Zdarza  się, 
że o północy zeskakują z krzeseł, by „skocznie” wejść w nowy rok! 
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Rosja 
 W Rosji, w odróżnieniu od Polski i innych krajów katolickich, 
prawdziwe uroczystości zaczynają się dopiero wieczorem 
31 grudnia – właśnie Sylwester i Nowy Rok, a nie Boże 
Narodzenie (które obchodzone jest 7 stycznia) są tu głównymi 
świętami. Większość ludzi Nowy Rok wita w domu w gronie 
rodziny i przyjaciół. Niezbędnym atrybutem jest choinka, pod którą 
każdy w noc sylwestrową znajdzie swój prezent. W wielu 
rodzinach zachował się radziecki obyczaj kładzenia pod choinką 
figurki Dziadka Mroza – rosyjskiego odpowiednika świętego 
Mikołaja, który razem ze swoją wnuczką Snieguroczką przynosi 
prezenty. Tak samo, jak w Polsce, w Rosji na stole w noc 
sylwestrową powinno być dużo dań – nie ma określonych zasad co 
do ich liczby. Koniecznie na stole musi pojawić się sałatka „Olivier” 

i szampan „Sowietskoje”. W miastach popularne są zabawy na świeżym powietrzu.  
 

Irak 
 Nowy Rok świętują tam głównie chrześcijanie. Irakijczycy mają zwyczaj 
okazywania radości strzelając w Sylwestra na wiwat z karabinów 
maszynowych. Każdy iracki mężczyzna może posiadać w swym domu jeden 
taki karabin z dwoma magazynkami amunicji. 
 
Hiszpania 
W Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej i Południowej będących pod jej 

wpływem noc 
sylwestrową 

nazywa się 
„Nochevieja”- 
„Stara Noc”. Na wsiach i w miasteczkach przebywa się w gronie 
rodzinnym do północy. W większych miastach organizowane są 
noworoczne fiesty trwające do rana. O północy głośno uderza 
dzwon, a ludzie muszą zjeść 12 winogron. Przy zjedzeniu każdej 
sztuki, należy pomyśleć jedno życzenie. Później pije się szampana. 
W restauracjach odbywają się zabawy połączone z różnymi 
pokazami i loteriami. Wszystko kończy tradycyjne śniadanie 
ze smażonymi na oleju ciasteczkami i gorącą czekoladą. 
 

Brazylia 
 W Brazylii najhuczniej Nowy Rok witany jest na plaży 
Copacabana w Rio de Janeiro. Co roku na Sylwestra przyjeżdżają 
tu rzesze turystów. Wielu z nich spędza tę noc na statkach 
zakotwiczonych naprzeciw Copacabany, która ma 6 km długości. 
O północy wystrzeliwane są fajerwerki. Miejscowi ludzie 
wykonując tańce candomble, wprowadzające w trans, składają 
ofiary ze zwierząt bogini morza Yemanji. Jest to afrobrazylijski 
kult zawierający elementy wierzeń i praktyk murzyńskich 
niewolników. W Brazylii panuje też przekonanie, że biały strój 
w ostatnią noc roku zapewni szczęście. W Sao Paolo 
organizowany jest Maraton Św. Sylwestra – ochotnicy zmagają 
się na trasie ok. 15 km. 
 
Chiny 
 W Chinach powitanie roku wiąże się z tradycją, festynami, jarmarkami i przebierańcami wokół świątyń i parków. Z domów 
miesiąc wcześniej wypędzają złe duchy, robią zakupy i sprzątają w nadziei wymiecenia złego, starego i niepożądanego. Wszędzie 
dominuje kolor czerwony. W pierwszych dniach Nowego Roku nie wolno dotykać miotły, by nie wymieść szczęścia. Nie powinno 
się też często myć, aby nie wymyć pomyślności. W domach przez całą noc świecą się czerwone lampiony. Wraz z fajerwerkami 
odstraszają bestię połykającą ludzi. Również przez pierwsze 3 dni podaje się tradycyjne potrawy, z których każda ma określoną 
rolę. Pierogi mają przynieść pomyślność w interesach, dobrobyt i zdrowie, ryż z sałatą - narodziny, ryby - pomyślność, kaczka - 
szczęście i harmonię w miłości, a słodkie klejące ryżowe ciasteczka sprawić, by rok był lepszy od poprzedniego. Ludzie obdarowują 
się też prezentami, w tym czerwonymi jajkami. Dzieciom i podwładnym wręcza się pieniądze w czerwonych kopertach na szczęście.  
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W tym czasie domy przyozdabia się owocami i kwiatami 
brzoskwini symbolizującymi długie życie. Do noworocznych 
rytuałów należy też wykonanie tańca przy pomocy smoka 
skonstruowanego z bambusa, drewna lub papieru z umieszczoną 
wewnątrz latarnią.  
 
Stany Zjednoczone 
 Amerykanie spędzają Nowy Rok na placach i ulicach. Główna 
impreza odbywa się w Nowym Jorku na Times Square. Tradycja 
zabaw w tym miejscu została zapoczątkowana w 1904 przez 
właściciela „New York Times”. Fajerwerkami uczczono oficjalne 
otwarcie nowego budynku mieszczącego redakcję tej gazety. 
W trzy lata później zrodziła się dzisiejsza tradycja spuszczania 
ze specjalnego masztu o północy na Times Square wielkiej świetlistej kuli. Początkowo była ona wykonana z drewna i żelaza, 
ważyła około 350 kilogramów i miała średnicę półtora metra. Z czasem kulę, zwaną Wielkim Jabłkiem, udoskonalano. Obecnie 
spuszcza się z masztu kulę wykonaną z aluminium, pokrytą kryształowymi trójkątami, oświetloną z zewnątrz 168 lampami 

halogenowymi, a wewnątrz 432 żarówkami w pięciu 
kolorach. Dziewięćdziesiąt obracających się i sterowanych 
przez komputer luster w kształcie piramid stwarza niezwykłe 
efekty wizualne. Ogromna kula, projektowana z każdym 
rokiem z większym rozmachem, odmierza czas do nadejścia 
nowego roku. Istotą atrakcji jest opuszczanie kuli z czubka 
masztu przez ostatnią minutę starego roku – tak, aby 
po upływie 60 sekund znalazła się ona na samym dole. 
 
Grecja 
W Grecji świętowanie sylwestrowe zbiega się z dniem 
św. Bazylego. Jest to czas dawania sobie prezentów. Dzieci 
pozostawiają przy kominku buty z nadzieją, że św. Bazyl 
przyniesie im podarunki. Co roku robione jest także 
noworoczne ciasto vassilopita, w którym ukryta jest moneta. 

Osoba, która ją znajdzie może się spodziewać szczęścia w przyszłym 
roku. W starożytnej Grecji praktykowana była sztuka wróżenia z wina 
- oinomancja. Obecnie przed wypiciem noworocznego toastu trzeba się 
przyjrzeć bąbelkom w kieliszku. Wielkie i szalejące zapowiadają rok 
przemian, wypadków i romansów. Drobne i unoszące się równymi 
łańcuszkami do góry zwiastują zdrowie oraz pogodne dni w życiu 
rodzinnym. Jeśli łańcuszki się krzyżują, w najbliższym roku trzeba 
uważać na zdrowie i wydatki.  
 
Bułgaria 
W Bułgarii Nowy Rok przypada trzynaście dni później, zgodnie 
z kalendarzem juliańskim. Tradycyjnym zwyczajem noworocznym 
w Bułgarii jest surwakari. Po północy młodzi Bułgarzy wędrują od domu do domu, życząc dorosłym zdrowia i szczęścia w nowym 
roku. Co ciekawe, uderzają ich przy tym lekko po plecach gałązką derenia ozdobioną np. cukierkami, prażoną kukurydzą, 
suszonymi owocami. Zdobione kłosy nazywane są surwaczkami. Osoba, która została w ten sposób potraktowana, powinna się 
na dodatek odwdzięczyć „oprawcy” słodyczami, pieniążkiem lub innym darem. Kichanie w sylwestrowy wieczór jest w Bułgarii 
uważane za dobry omen. Pierwsze urodzone w nowym roku zwierzę otrzymuje imię po osobie, która kichnęła w sylwestra. 

 
 
 

Redakcja
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1. Kołyska Jezusa.  
2. Świąteczne drzewko. 
3. Imię matki Jana Chrzciciela. 
4. Widowisko o narodzinach Jezusa. 
5. Na przykład św. Mateusza. 
6. Jeden z Trzech Króli. 
7. Rodzinne miasto św. Józefa. 
8. Król, który chciał zgładzić małego Jezusa. 
9. Jeden z darów Trzech Króli. 
10. Przewodniczka Trzech Króli. 
11. Tam urodził się Jezus. 
12. Pojazd Świętego Mikołaja. 
13. Dzień przed Bożym Narodzeniem. 
14. Pierwsi pokłonili się nowonarodzonemu  

  Chrystusowi. 
 
 

 1          

  2         

  3         

 4          

 5          

6           

7           

 8          

  9         

10           

11           

  12         

 13          

14           
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ZABAWNE ZWIERZAKI  

W języku polskim słowo oddające dźwięk szczekania psa to „hau”. 

Sprawdź, jak brzmi ono w innych językach: 

angielski – WOOF, WOOF! 

czeski – HAF, HAF! 

włoski – BAU, BAU! 

hiszpański – GUAU, GUAU! 

chiński – WOU, WOU! 

koreański- MEONG, MEONG! 

 

 

-Co chodzi po suficie i stuka? 

-Mucha z nogą w gipsie. 

 

 

 

Dwa szczury jedzą taśmę filmową. 

- Dobry film – mówi jeden. 

- Tak – odpowiada drugi. 

-Ale książka była lepsza. 

 

- Jak można mieć słonia w lodówce?  

-Otwiera się drzwi do lodówki, wkłada słonia 

  i zamyka drzwi. 

- Jak można mieć żyrafę w lodówce?  

- Wyjmuje się słonia, wkłada żyrafę i zamyka drzwi. 

- Kto biega szybciej: słoń czy żyrafa? 

- Słoń. Przecież żyrafa siedzi w lodówce ;)  

 

Patrycja Stańczyk, kl. Vd 
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ZNANE BUDOWLE CZ. III. 
 

Cristo 

Redentor   

 

 
 
Pomnik Chrystusa Odkupiciela (Cristo Redentor) 

jest wzniesiony na szczycie 700 m granitowej góry 
Corcovado w Rio de Janeiro. Figura jest jednym 
z symboli miasta Rio, a także znanym obiektem na 
całym świecie. Nazywany jest też jednym z „nowych 
cudów świata”. 

Pomnik miał upamiętniać 100-lecie niepodległości Brazylii. Został 
zaprojektowany przez francuskiego rzeźbiarza polskiego pochodzenia Paula 
Landowskiego. Odsłonięty został w 1931. Przedstawia Chrystusa z rozpostartymi 
ramionami, który obejmuje zarówno opieką miasto jak i wita przybywających gości. 

Ze wzgórza Corcovado rozciąga się przepiękny widok na całą okolice - plażę, 
ocean oraz miasto. Wzgórze położone jest na terenie Parku Narodowego Tijuca. 
Do pomnika można dotrzeć drogą lub kolejką linową. Ze stacji kolejki do punktu 
obserwacyjnego u stóp pomnika można dojść schodami o 222 stopniach, dojechać 
windą lub schodami ruchomymi. Głowa waży 35 ton, każda z dłoni - 9 ton. Pomnik 
odwiedza setki tysięcy turystów rocznie. W 1980, przed pielgrzymką do Rio papieża 
Jana Pawła II, figurę Chrystusa umyto. 

 
Dane: 
wysokość: 30 m 
wysokość wraz z cokołem: 38 m  
waga: 1145 ton 
rozpiętość ramion: 28 m 
wysokość głowy: 3,5 m  
materiał: beton obłożony steatytem* 

 
 

     
  Patrycja Stańczyk, kl. Vd 

 
 
 

 
 
*steatyt – skała o dużej zawartości 
talku, dzięki czemu daje się łatwo 
obrabiać 
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1. grudnia, w ramach Mikołajek, nasza klasa 

wybrała się na wycieczkę do Fabryki Czekolady 

„E. Wedel” przy ul. Zamoyskiego w Warszawie. 

Przyjechaliśmy wcześniej, więc mogliśmy 

jeszcze wstąpić do sklepiku z wyrobami 

czekoladowymi. Następnie, z panią przewodnik, 

weszliśmy do fabryki. Oglądaliśmy rzeźby 

z czekolady. Pokazano nam również jak się 

ozdabia czekoladowe wyroby. Później 

zobaczyliśmy jak się kroi i przygotowuje 

czekoladę do sprzedaży i jak wygląda 

pakowanie – wszystko to razem nazywa się 

konfekcjonowaniem. Pod koniec zwiedzania fabryki, 

weszliśmy do sali, gdzie obejrzeliśmy film o historii 

Wedla. Wedel to najstarsza w Polsce fabryka 

czekolady, założona w 1851 przez Karola Wedla. 

Pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Miodowej, ale 

ze względu na duże zainteresowanie wyrobami czekoladowymi została rozbudowana 

 i przeniesiona do obecnej siedziby. W 1876 Karol Wedel podarował fabrykę swojemu 

synowi Emilowi Wedlowi, jako prezent ślubny. Chcąc zabezpieczyć swe wyroby przed 

próbami podrobienia, stworzono znany do dziś znak towarowy „E. Wedel”. Poza historią 

poznaliśmy również proces produkcji wyrobów czekoladowych od momentu 

przywiezienia do fabryki ziaren kakaowca, aż do wcześniej wspomnianego 

konfekcjonowania. Na zakończenie zwiedzania poczęstowano nas czekoladą, torcikiem 

wedlowskim oraz cukierkami. Na pożegnanie otrzymaliśmy w prezencie torebki 

z czekoladowymi przysmakami. Wycieczka była ciekawa dla wszystkich, 

a dla amatorów czekolady dodatkowo pyszna. 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Krasuska, kl. Vd  
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Prank to w języku angielskim żart, żarcik, sprawka, wybryk, psikus. Najczęściej polega 

na straszeniu innych ludzi. Prankster (ten, który właśnie robi te żarty) sprawdza w ten sposób 

reakcje ludzi. Prank nagrywa się kamerką GOPRO, montuje, a następnie umieszcza 

na YOUTUBE. Oglądają to miliony ludzi z całego świata. Popularne 

grupy prankowe to np.: „DM Pranks” , „SA Wardęga” i „Remi Gillard”. 

Specjalnością DM PRANKS są nocne pranki, np. dwa przerażające 

klauny biegające nocą po mieście i straszące ludzi. Natomiast Remi 

Gillard robi strasznie śmieszne pranki polegające na przebieraniu się 

za ogromną papugę 

i naśladowaniu ludzi, czyli np. chodzi za nimi, 

wchodzi do ich samochodów, przeszkadza 

sportowcom, itp. Natomiast kanał Wardęgi ma 

coś i z jednego i z drugiego. Jego żarty 

często dzieją się w nocy i są bardzo śmieszne. 

Spiderman, który biega po mieście i opryskuje 

przechodniów siecią w spreju. Albo Mr 

Pumpkin, czyli „gość” który wyskakuje z zarośli 

przed zaskoczonymi ludźmi. Najpopularniejszy 

jego prank to „Spiderdog”. W tym żarcie 

wykorzystał swojego psa, którego przebrał 

za ogromnego pająka. Pies-pająk biegał nocą 

po przejściach podziemnych w Warszawie, 

a Wardęga nagrywał reakcje przypadkowych 

przechodniów. Większość osób brała nogi za pas. Film z tego żartu na YOUTUBE obejrzało 

ponad 153 mln ludzi! Stał się 

najpopularniejszym filmem w Internecie!  

Każdy może być pranksterem. 

Nawet Ty, Czytelniku. A to całkiem fajna 

„robota”. 

         Staś Miazga, kl. IIIa  
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Świąteczno-noworoczne 

życzenia 

Redakcja 



      

 

 

 

 

Zapraszamy do czytania Gazetki Szkolnej w wersji elektronicznej na stronie 

naszej szkoły, bezpośredni adres: 
http://szkolapodstawowa209.edupage.org/text68/? 

Znajdziecie tam również wszystkie poprzednie numery Gazetki. 

  

 




