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W tym numerze:
 Życzenia od 

nauczycieli dla 
uczniów

 Lek na 
świąteczne 
obżarstwo

 Wigilia w 
okopach  

Święta w Europie i na świecie
Przyjdzie Jólakötturinn i Cię zje

- Islandczycy uwielbiają święta. Już od listopada domy są 
udekorowane światełkami świątecznymi. A warto 

podkreślić, że niektóre dekoracje są bardzo wymyślne. To 
dlatego, że zimą tu jest prawie cały czas ciemno, więc 

wszyscy chcą rozświetlić mroki islandzkiej zimy - 
opowiada Katarzyna Paluch, 
która mieszka w Islandii od 

dwóch lat. - Wigilia jest 
najważniejszym dniem w 

Islandii. Rodzina zasiada przy 
stole i czeka na godzinę 18.00, 
aż usłyszą dzwony (z kościoła 

niedaleko a jak nie ma kościoła 
– to z radia lub telewizora) i 

dopiero wtedy zaczynają jeść. 
Pierwsze i drugie danie. Potem 

wszyscy muszą obowiązkowo 
posprzątać w kuchni i dopiero 
później rozpakowują prezenty. 

Jeśli pod choinkę nie dostaniesz 
czegoś do ubrania, przyjdzie 

Jólakötturinn – kot, i cię zje. To 
taka legenda, ale kot jest czymś 

w rodzaju rózgi. Straszy się nim dzieci. W Islandii jest też 
trzynastu Świętych Mikołajów. Wszyscy robią coś złego. 

Schodzą z gór i np. wyjadają całe mięso albo skyr 
(islandzki jogurt). Codziennie przez trzynaście dni aż do 
świąt. Pozostałe dni wyglądają tak samo jak w Polsce. W 

Islandii  w Wigilię w ogóle nie je się ryb, ale je się mięso - 
dodaje Kasia.

wysłuchała Maja Paluch

Dokończenie na str. 2

Trzynastu świętych
- W USA świąteczne dekorowanie domów zaczyna się już 
na  Halloween.  Ludzie  biorą  to  bardzo  na  poważnie.  W 
sklepach  już  na  początku  listopada  można  znaleźć 
dekoracje  świąteczne  oraz  wysłuchać  kolędy  w  radiu  - 
opowiada  nasza  koleżanka.  Karolina  Zawiła,  która  w 
Stanach  Zjednoczonych 
mieszka  od  trzech  lat.  -   
Następne święto, to święto
Dziękczynienia (Thanksgiving). 
Trwa bardzo krótko i jest to 
ostatni czwartek listopada.  Po 
nim już zaczyna się okres 
przedbożonarodzeniowy. W 
sklepach można kupić żywe 
choinki i wszystkie akcesoria z 
tym związane. Ulice są 
przystrojone światełkami, 
widać duży ruch, ludzie chodzą 
poszukując prezentów. 
Wszystko to dzieje się już w 
listopadzie. W USA nie 
obchodzi się Mikołajek. W 
Boże Narodzenie jest tylko 
jeden dzień Świąt, nie dwa,  jak 
w Polsce. Inaczej też otwiera się prezenty. W Ameryce nie 
robi się tego po Wigilii, lecz na drugi dzień o poranku.  
Amerykanie wieszają  nad kominkiem duże świąteczne 
skarpety. Wkłada się do nich małe upominki, np cukierki. 
24 grudnia, tak jak u nas, jest Wigilia. Tradycją w USA 
jest na stole pieczona szynka z ananasem i goździkami i 
napój eggnog (napój jajeczny).  Po objedzie wigilijnym 
dorośli składają sobie życzenia i całują się pod jemiołą. W 
tym czasie dzieci przygotowują ciasteczka i mleko dla 
Mikołaja. 

wysłuchała Martyna Bystrowska 

Wigilijny eggnog
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Wiele  dzieci  z  radością  czeka  na  święto  zwane 
Mikołajkami, bo wtedy dostają prezenty. Ciekawe, co w 
tym roku otrzymały niektóre dzieci z naszej szkoły:
- Dostałam dużo słodyczy i pieniądze – powiedziała Lilka 
z klasy 8.
- Takie bardzo fajne słodycze – odpowiedziała Natalka z 
klasy 5.
- Wielką czekoladową monetę – mówiła Ida z klasy 4.
- Zwykłe, tańczące, śpiewające skarpety – odpowiedziała 
Martyna z klasy 6.
- Taką książkę, gdzie są teksty piosenek i nuty na pianino 
– powiedziała Jagna z klasy 3.
- Malutką  tablicę,  na  której  się  pisze  kredą  –  mówiła 
Wanda z klasy 3.
- Skarbonkę,  do  której  wrzuca  się  pieniądze  i  ich  nie 
widać – powiedziała Kasia z klasy 3.
- Taki  ciemnozielony,  bardzo  fajny  plecak  – 
odpowiedziała Laura z klasy 6.
- Bardzo fajną bluzę – powiedział Franek z klasy 5.

Maja

8  grudnia  na  Placu 
N i e p o d l e g ł o ś c i  w 
Zakopanem  odbył  się 
kiermasz  mikołajkowy 
zorganizowany  przez 
Urząd  Miasta  Zakopane. 
Trwał od godziny 10 do 16. 
Na  kiermaszu  było  dużo 
stoisk  z  ozdobami 
świątecznymi  ręcznej 

roboty. Każde stoisko należało do innej szkoły, z których 
większość była z Zakopanego. Nasza, artystyczna również 
takie  posiadała  i  cieszyła  się  dużym zainteresowaniem. 
Zebrane  pieniądze  postanowiono  przeznaczyć  na  cele 
charytatywne.  Na  uroczystości  zawitał  również  św. 
Mikołaj.  Biblioteka  Miejska  zorganizowała  konkurs  na 
najładniejszą  kartkę  bożonarodzeniową.  Z  300 zgłoszeń 
wybrano  100.  Ogłoszono  wyróżnienia.  Z  naszej  szkoły 
wśród laureatów znalazła się Aleksandra Bulas z klasy 7, 
Patrycja Sobańska z klasy 8 i Marcelina Sobańska z klasy 
4. Gratulujemy!

Martyna, rys. Wojciech Widera

Zwykłe, śpiewające skarpety

Święta w Europie i na świecie

Dokończenie ze str. 1
Boże  Narodzenie  w  Niemczech  to  jedno  z 
najważniejszych  świąt  w  roku.  Prawdziwe  święta  w 
Niemczech zaczynają się 25 grudnia a dzień 24 grudnia 
jest  dniem  ostatnich  przygotowań.   Niemcy  zaczynają 
myśleć  do  tym  pięknym  święcie  już  cztery  tygodnie 
wcześniej. W tym czasie domy strojone są świątecznymi 
ozdobami  i  wiankami  zrobionymi  z  gałązek  świerku  i 
jodły. Tak jak w Polsce, ważnym elementem jest choinka 
(Tannenbaum).  W  dużej  ilości  Niemieckich  domów 
pojawia się także drewniany żłobek. Tradycją jest także 
pieczenie  imbirowych  ciasteczek.  W czasie  adwentu  w 
miastach  odbywa  się  kiermasz  bożonarodzeniowy  
(Weihnachtsmarkt),  gdzie  kupić  można  ozdoby 
choinkowe, prezenty, słodycze, przyprawy i wiele innych 
rzeczy  kojarzących  się   ze  świętami.  W okresie  świąt  
mieszkańcy Niemiec  składają sobie życzenia posługując 
się „Frohe Weihnachten”, co w języku polskim oznacza 
wesołych  świąt.  Na  niemieckich  stołach  w  wigilię 
pojawia się sałatka kartoflana, potrawy z kapusty kiszonej 
i pieczona kiełbasa. Z ciast Niemcy podają Lebkuchen i 
Pnefferkuchen.  Święta  Bożego  Narodzenia  obchodzone 
są  w  Niemczech  w  gronie  rodziny  i  najbliższych. 
Ważnym punktem jest także rodzinne śpiewanie kolęd i 
muzykowanie. 

Opowiadał Artur Skawiańczyk
Wysłuchał Wojciech Widera

-  Święta  w  Australii  obchodzi  się  w  środku  lata,  które 
zaczyna się  w Australii  z  początkiem grudnia i  trwa do 
końca lutego. O śniegu w tym czasie możemy zapomnieć 
(chociaż  na  Tasmanii  różnie  bywa).  Za  oknami  słońce, 
temperatury raczej powyżej 30 stopni. My akurat święta 
obchodzimy tak samo jak w Polsce natomiast nasi znajomi 
robią  to  trochę  inaczej  -  opowiada  Kinga  Grus, 
mieszkająca  od  lat  w  Australii.  -  Choinkę  ubiera  się  1 
grudnia. Zamiast wieczerzy wigilijnej urządza się lunch.
Najbardziej  australijskie  dania  to  pieczony  indyk  lub 
szynka,  a  na  deser  pudding ze  śliwkami.  Tak  naprawdę 
wszystko  zależy  od  rodzinnych  tradycji,  bo  Australia  to 
kraj wielu tradycji.  Jedni upieką  indyka, ale inni ulepią 
pierogi. Święta to jednocześnie wakacje.
W grudniu i w styczniu w Australii są szkolne wakacje, a 
wiele  firm  zamyka  swoją  działalność  na  okres  między 
Świętami  i  Sylwestrem.  Australijczycy  obchodzą  Święta 
dwa  razy  w  roku.  Mamy  Christmas  in  December  i 
Christmas  in  July,  czyli  Święta  w  Lipcu.  Ten  dziwny 
obyczaj  staje  się  coraz  bardziej  popularny  –  wszyscy, 
nawet  Australijczycy,  wolą  obchodzić  Boże  Narodzenie 
zimą, a lipiec to w Australii zima, a wbrew powszechnemu 
przekonaniu – w Australii też pada śnieg - wyjaśnia Kinga 
Grus.

wysłuchał Kacper Hełmecki

Drewniany żłobek i Tannenbaum Święta w lecie

Kartki na cel charytatywny
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Nauczyciele dzieciom ślą życzenia

dla kl I:
Moim pierwszakom życzę,  aby te Święta były naprawdę 
magiczne,  żeby wszystkie  życzenia się  spełniły,  prezenty 
sprawiły radość,  a  cała rodzina była zachwycona,  jacy 
jesteście mądrzy i grzeczni.

Anna Maciejewska

dla kl II:
Kochane Skrzaty, życzę Wam ciepłych, rodzinnych Świąt, 
dużo  radości  oraz  tego,  żeby  w  Wigilię  zwierzęta 
opowiedziały Wam swoje tajemnice. Życzę najpiękniejszej 
choinki oraz żebyście spotkali prawdziwego Mikołaja lub 
Gwiazdkę z workiem wymarzonych prezentów.

Justyna Jasiorkowska

dla kl III:
Ile piątek w dzienniczku,

Ile kredek jest w piórniczku,
Ile błędów w dyktandach,

Ile śniegu w Andach,
Tyle w święta życzę radości,

Dobra, ciepła i miłości.
Katarzyna Rogowska

dla kl IV:
Klasie czwartej życzę, by już nigdy w życiu świat mediów 
Was nie zwiódł, byście świadomie czerpali z niego to, co 
najciekawsze, najlepsze. Życzę Wam, jak i nam wszystkim, 
by czytając gazetę,  słuchając radia,  oglądając telewizję 
żebyśmy  znajdowali  tam  wyłącznie  dobre  wiadomości. 
Mam nadzieję, że Wy, używając dziennikarskich narzędzi, 
o których uczymy się w na massmediach będziecie mogli 
teraz  i  w  przyszłości  nieść  w  świat  tylko  i  wyłącznie 
Dobrą Nowinę.
Bądźcie  ciekawi  świata  i  bądźcie  dla  świata  tym,  co 
najlepsze i życzę Wam byście odebrali w zamian to samo.
Wszystkiego świątecznego!

Ewa Czerwieniec

dla kl V:
Życzę  wam,  aby  każdy  z  was  wspaniale  odpoczął  i 
absolutnie  nie  zajmował  się  nauką,  natomiast  żeby 
korzystał dużo ze świeżego powietrza, z jazdy na nartach, 
sankach i  jabłuszkach. Jak najwięcej spędzajcie czasu na 
zewnątrz,  aby  się  dotleniać,  tylko  nie  podczas  dni  ze 
smogiem.  Życzę  wam  wspaniałej  zabawy  sylwestrowej, 
ale proszę nie używać fajerwerków, dlatego że to bardzo 
stresuje zwierzęta. Życzę,   aby przyszły rok był  bardziej 
radosny  i  szczęśliwy   niż  ten  mijający.  Wszystkiego 
najlepszego!

Aleksandra Kozłowska

dla kl VI:

 Z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Bożego  Narodzenia 
oraz Nowego Roku, chciałabym całej klasie VI życzyć 
zdrowych,  spokojnych,  pełnych  ciepła  rodzinnego 
chwil.  Mnóstwo  prezentów  pod  choinką  !  Niech  się 
spełnią wszystkie Wasze marzenia!

Karolina Jędrysiak
dla kl VII:
Życzę  wam  przede  wszystkim  zdrowia.  Chciałabym  też 
abyście  ograniczyli  gadanie,  zwiększyli  słuchanie  oraz 
żebyście  pracowali,  ponieważ  za  długo wypoczywacie  i 
żebyście nie prowokowali dwójki uczniów do kłótni. 

Karolina Sikorska
dla kl VIII:
Klasie VIII POSA życzę żeby jak najlepiej zdali 
tegoroczne testy gimnazjalne.

Mirosław Nadymus
dla kl IX:
Klasie IX życzę wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów 
w nauce i powodzenia na egzaminach.

Grażyna Malinowska
rys. Wojciech Widera
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Co  roku  pierwszy  koncert 
pierwszoklasistów  z  naszej  szkoły 
odbywa się w Mikołajki. W tym roku 
nie  odstąpiliśmy  od  tradycji. 
Uroczystość  rozpoczęła  się  o  godz. 
10:45  nawoływaniem  św.  Mikołaja. 
Następnie  klasa  I  zaśpiewała 
piosenkę  okolicznościową  i  każdy 
uczeń  zagrał  po  raz  pierwszy 
publicznie  na  koncercie.  Później 
klasa II i III zaśpiewały piosenki i z 
klasą  I  zatańczyły  dla  Mikołaja. 
Uczniów przygotowała pani  Jadwiga 
Różak  –  Barańska.  Na  koniec 
uczniowie  zostali  nagrodzeni 
prezentami i słodyczami od Mikołaja.

Martyna Bystrowska

Koncert z 
Mikołajem

Ruch na obżarstwo
W  święta  przy  wigilijnym  stole  bardzo 
łatwo  o  przesadę  w  jedzeniu.  Zwykle  po 
takim  wypadku  boli  nas  brzuch  i  źle  się 
czujemy, nie raz mamy przez to zniszczone 
całe  samo  poczucie  w  święta.  Jest  wiele 
sposobów  na  walczenie  z  świątecznym 
przejedzeniem.
-  Trzeba   jeść  umiarkowanie  -  zaleca 
Henryk  Matusiak,  lekarz  pediatra.  -  Jeśli 
zjemy za dużo należy pójść na spacer albo 

na  narty.  Nie  powinno  siedzieć  przed  komputerem  ani  przed  telewizorem. 
Podsumowując, najlepszym lekiem na obżarstwo jest ruch. Jeżeli bardzo się 
przejesz zaleca się ewentualnie leki na żołądek albo wątrobę, ale to już jest 
przesada. Pamiętajmy, że trzeba po prostu jeść z rozsądkiem. 

wysłuchał Kacper Hełmecki, rys Wojciech Widera

Historia według Kacpra
Wigilia w okopach

Nie da się ukryć, że każda wojna jest strasznym 
wydarzeniem. Słuchając opowieści o starciach bojowych 
możemy przypuszczać, że relacje żołnierzy z dwóch stron 
konfliktu nie mogą być za dobre. W historii zdarzały się 
wyjątki a jednym z nich jest Pierwsza Wojna Światowa. 

W  okopach  armii  Brytyjskiej  i  Niemieckiej 
często  dochodziło  do  spotkań  towarzyskich,  podczas 
których  przedstawiciele  przeciwnych  wojsk  spożywali 
razem  posiłki,  pili  alkohol  albo  palili  papierosy,  ale 
najbardziej  cenili  sobie  robienie  zakładów,  często  o 
bardzo  wartościowe  rzeczy,  takie  jak  sprzęt,  broń, 
wyposażenie,  a  najbardziej  pożądanym  fantem  były 
podobno zegarki. Po takiej grze normalnym widokiem był 
brytyjski żołnierz z np. niemieckim karabinem. 

Ciekawym wydarzeniem w historii  był  rozejm 
Bożonarodzeniowy,  do  jakiego  doszło  na  froncie 
zachodnim w czasie I wojny światowej w dniach Bożego 
Narodzenia 1914 w okolicach Ypres, między bratającymi 
się oddziałami alianckimi i niemieckimi. Do pierwszych 
prób  bratania  się  oddziałów  doszło  w  noc  wigilijną 
między  oddziałami  Niemców  i  walijskich  fizylierów. 
Działo się to z inicjatywy tych pierwszych. Początkowo 
brali  w  tym  udział  jedynie  szeregowi  żołnierze  i 
podoficerowie. Najpierw żołnierze niemieccy dekorowali 
swoje okopy lampkami i ozdobami bożonarodzeniowymi. 
Potem  rozpoczęło  się  wspólne  śpiewanie  kolęd  i 
wykrzykiwanie  życzeń.  Do  pierwszego  bezpośredniego 
kontaktu oficerów doszło między kapitanem Stockwellem 
ze strony fizylierów walijskich oraz jednym z dowódców 
niemieckich.  Uzgodniono  wówczas  rozejm  do  godziny 

8:30  drugiego  dnia  świąt.  Oficerowie  wymienili  się 
symbolicznymi  podarkami.  Niemcy  sprezentowali 
Brytyjczykom  beczkę  piwa.  Kapitan  Stockwell 
odwdzięczył  się  śliwkowym  puddingiem.  Ustalono  że 
żołnierze obu stron pozostaną w okopach. To ustalenie nie 
zadziałało.  Do  godziny  12  blisko  połowa  brytyjskiego 
frontu  spontanicznie  zawarła  rozejm  z  niemieckimi 
oddziałami  na  swoich  odcinkach.  Na  ziemi  niczyjej 
bratały  się  pododdziały  z  obu  stron,  wymieniając 
drobiazgami,  zawartością  paczek  świątecznych  i 
używkami. Rozegrać miano także na ziemi niczyjej mecz 
futbolowy,  który  zakończony  został  wynikiem  3:2  dla 
Niemiec,  gdy  piłka  przebiła  się  na  wystającym  drucie 
kolczastym.  Wieści  o  rozejmie  dotarły  do  dowództwa 
brytyjskiego ze sporym opóźnieniem także ze względu na 
odległość,  sztab mieścił  się  27 mil  od frontu.  Drugiego 
dnia  świąt  wyżsi  oficerowie  z  obu  stron  próbowali 
doprowadzić  do zakończenia rozejmu. Mimo że rozejm 
oficjalnie skończył się o 8:30, przez cały dzień nie podjęto 
walki.  Żołnierze obu armii  nie  śpieszyli  się.  Po stronie 
niemieckiej doszło nawet do krótkotrwałego buntu w 107. 
pułku saksońskim. W niektórych miejscach rozejm trwał 
dłużej  przeciągając  się  do  31 grudnia  i  Nowego Roku. 
Szkoci  utrzymali  rozejm  aż  do  3  stycznia.  Ostatecznie 
rozejm  zakończyli  snajperzy  z  obu  stron,  strzelając  do 
tych  żołnierzy,  którzy  wciąż  próbowali  przechodzić  na 
drugą stronę okopów. 

wyszukał Kacper Hełmecki
źródło: Wikipedia 
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