
   
 

   
 

 



   
 

   
 

 

Wstępniak 

Na dworze wszyscy już w grubych kurtkach, ulice przyozdobione lampkami, a za rogiem 

rozstawione jarmarki bożonarodzeniowe. Wszystko wskazuje na to, że wreszcie mamy zimę! 

A skoro zima, to i święta za pasem, tak więc i to wydanie gazetki w iście świątecznym 

nastroju. Znajdziecie tu masę świątecznych ciekawostek, listę najpopularniejszych piosenek 

o tematyce świątecznej, a dla smakoszy – przepisy na pierniki. Oprócz bożonarodzeniowych 

artykułów, również  wydarzenia ze świata, powrót do dziecięcych lat i wiele innych. 

Zapraszamy do czytania! 

W imieniu całej redakcji naszej gazetki szkolnej i swoim, życzę wam udanych świąt Bożego 

Narodzenia, dużo ciepła i miłości w gronie najbliższych, wymarzonych prezentów, 

smacznych pierogów i dużo zdrowia. Pamiętajcie, nawet jeżeli pandemia pokrzyżowała 

plany na wspólne spędzenie świąt, to pomyślcie o swoich bliskich, zadzwońcie do nich. 

Niech każdy w te święta i nie tylko w święta zazna zrozumienia, miłości, empatii. 

Jeszcze raz! Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 

*oby był lepszy niż ten ☺ 

 

Redaktor Naczelny Bianka Linke 

 

 



   
 

   
 

 

 

Krótki wierszyk o zdalnym nauczaniu 

 

Kwarantanna znowu się zaczęła, 

Korona cel swój osiągnęła. 

Biedną Polską zawładnęła, 

Ale my bierzemy się do dzieła. 

  

Lekcje czas rozpocząć, 

I od szkoły wypocząć. 

Komputer trzeba już odpalić, 

 I nie można się oddalić. 

  

Obecność będzie sprawdzana,  

I frekwencja naliczana. 

Ujemnych punktów nie chcemy dostać, 

Bo nie damy rady się wydostać. 

  

Lekcje mijają, 

Tygodnie upływają. 

Normalności już nam brakuje, 

A Pan minister Polską dyryguje 

                             

 

           Autor: Oliwer Sarafin 



   
 

   
 

 

Historia z Obrazu 

Jest około roku 1668 do Delft w zachodnich Niderlandach przybywa trzydziestoletni geograf 

Luuk Wilhelm Jansen. Po długiej drodze, mającej swój początek w Groningen, uczony 

ostatecznie przybywa do celu swej wędrówki, planuje w Delft otworzyć swoją pracownię, 

najpierw jednak musi znaleźć miejsce, w którym przenocuje, dużo zaryzykował, udając się w 

tę podróż. Zaczął pytać ludzi, gdzie mógłby znaleźć nocleg w niedużej cenie: 

 Witam piękną Panią! Może mogłaby Pani poratować wędrowca garstką informacji? – 

pytał geograf, jednakże kobieta kompletnie go ignorowała. Zrezygnował i zaczął pytać 

innych, jednak nikt nie zwracał na niego uwagi: 

 Może Pan mógł… 

 A Pani? Gdzie znajdę… 

 Chłopcze, zaczekaj chwilę… 

Po kilku minutach Luuk usiadł na murze i odpoczywał, licząc, że w końcu ktoś mu pomoże. 

Na plecach niósł kilka map – to na nich chciał oprzeć swoje badania w nowym mieście, były 

ciężkie, zatem zdjął je i odłożył tuż pod swoimi nogami. Po paru chwilach dwóch 

młodzieńców z impetem wbiegło na wstającego z murku Luuka, jeden z nich przytrzymał 

mężczyznę przy ziemi, a drugi zabrał jego mapy, po czym szybko ruszyli dalej. Geograf nie 

mógł pozwolić, żeby jego skarb został skradziony, więc ruszył w pogoń za złodziejami. Po 

krótkim biegu dogonił ich i wywiązała się dyskusja: 

 Oddawać to, złodzieje! – krzyknął z oburzeniem Luuk. 

 A co to takiego? Warte coś? – odpowiedział jeden z napastników, powoli rozwijając 

mapę. 

 Dawaj to! 

 Ehhh… To jakieś nic nie warte mapy – powiedział złodziej, momentalnie ją 

rozrywając. 

Rozzłoszczony geograf ruszył na niego, ale drugi ze złodziei wyszedł mu naprzeciw i 

zaatakował w twarz, Luuk upadł, a napastnicy zaczęli go kopać… Tę noc spędził, leżąc 

nieprzytomny na ulicy. Nazajutrz rano pobitego geografa znalazła młoda niewiasta, idąca 

na targ po mleko, pochyliła się nad mężczyzną i potrząsnęła nim energicznie, pytając 

jednocześnie, czy ją słyszy. Po kilku minutach Luuk się ocknął, jednak nie wiedział, gdzie 



   
 

   
 

jest, o czym poinformowała go dziewczyna. Lekko zdezorientowany i obolały mężczyzna 

wstał, i począł szukać swoich map, niestety wszystkie były podarte i podeptane, widząc to 

Luuk bardzo się załamał i spytał nastolatkę o coś do jedzenia, prosił również o pomoc w 

znalezieniu noclegu, dziewczyna obiecała, że pomoże: 

 Pomogę Panu… Niestety nie mam przy sobie nic do jedzenia, ale powinniśmy udać się 

do mnie, tam Pana nakarmimy i opatrzymy – z uśmiechem i serdecznością 

powiedziała. 

 Do Panienki? Nie chcę być problemem… - odparł, ale nie zdążył dokończyć. 

 Jestem Catharina! A Pan? – zapytała. 

 Luuk Wilhelm 

 Dobrze więc, ruszajmy! – odpowiedziała Catharina. 

Gdy dotarli na miejsce, Catharina zawołała matkę, która opatrzyła geografa i nakarmiła go, 

nie pytając córki o nic, tak jakby taka sytuacja była codziennością. Gdy Luuk się najadł, 

Catharina poleciła mu trochę odpocząć, jednakże mężczyzna chciał już wyjść, źle czuł się 

jako nieproszony gość, nowa znajoma szybko zareagowała, mówiąc, że przecież szukał 

noclegu, a ten właśnie się znalazł. Po kilku godzinach odpoczynku Luuk wrócił do 

pomieszczenia, w którym znajdowała się matka Cathariny, jednak nastolatki nie było: 

 Gdzie jest Catharina? – spytał mężczyzna. 

 Poszła do pracy, opiekuje się dziećmi malarza – Vermeera – odpowiedziała kobieta. 

 Kogo? – spytał, nie wierząc w to, co słyszy 

 Vermeer jest malarzem, ma dużo dzieci, dlatego potrzeba im pomocy 

 Wiem, kim jest Vermeer, po prostu… - nie dokończył. 

 A gdzież to jest? -  spytał gwałtownie. 

 W centrum, niedaleko targu, przy którym znalazła Cię Catharina – odpowiedziała. 

Luuk momentalnie wybiegł z domu i po kilku chwilach znalazł się pod domem Vermeera, 

gdzie zastał lokaja. Był to starszy mężczyzna, nie chciał wpuścić nieproszonego gościa mimo 

licznych błagań i próśb. Luuk zaczekał więc na dziewczynę pod domem malarza. Po dwóch 

godzinach niewiasta wyszła i od razu zobaczyła czekającego na nią geografa, zaraz zza jej 

pleców wychylił  się mężczyzna, jak się okazało był to Vermeer. Luuk pospieszył do artysty: 

 Johann! Johann! – krzyczał geograf. 

 Hmm? – delikatnie odwrócił głowę Vermeer. 

 Musisz mnie pamiętać, nasi ojcowie się znali – z uśmiechem powiedział Luuk. 



   
 

   
 

 Luuk? – nieśmiało spytał malarz. 

 Tak, to ja, jak się miewasz? – potwierdził mężczyzna. 

 Wspaniale! – odparł Vermeer, śmiejąc się, po czym mężczyźni padli w swoje ramiona. 

 Nie widzieliśmy się chyba sto lat – krzyknęli równocześnie. 

Zdezorientowana Catharina stała na boku. 

 Johannie, potrzebuję pomocy – spoważniał Luuk. 

 Zostałem geografem i przybyłem do Delft w celach naukowych, jednak już pierwszego 

dnia okradziono mnie i zniszczono jedyne mapy, bez nich jestem bezużyteczny – 

kontynuował. 

 Jak mogę Ci pomóc? – spytał Vermeer. 

 Potrzeba mi gabinetu, jeżeli masz mapy Niderlandów, to z pewnością też się przydadzą 

 Wejdź do domu, tam porozmawiamy – skwitował Johann. 

Luuk pożegnał się z Cathariną i poszedł ze starym przyjacielem. Vermeer pokazał Luukowi 

jego gabinet i przekazał wszystkie mapy, jakie miał, geograf szybko się zadomowił, urządził 

pokój tak, żeby praca była możliwie najwygodniejsza. Od tej pory  Jansen zamieszkał w 

domu Vermeera, którego pracę często podglądał. Właśnie podczas jednej z licznych 

przechadzek do pracowni Vermeera zauważył, że artysta boryka się z problemem, który jest 

brakiem natchnienia, w ciągu kilku tygodni Luuk widywał obrazy, które zupełnie nie 

zmieniły swojego wyglądu na przestrzeni wielu dni, zrozumiał wówczas, że jego przyjaciel 

faktycznie jest wspaniałym malarzem, jednakże niezbyt płodnym, a obrazy często powstają 

nawet przez kilka tygodni. Geograf bardzo chciał pomóc Johannowi, aczkolwiek nie 

wiedział jak, miał tylko nadzieję, że Vermeer sam dojdzie do rozwiązania problemu. W 

międzyczasie Luuk Wilhelm prowadził normalne życie, spotykał się z Cathariną i oddawał 

się pracy całymi dniami, nie naruszając porządku dnia rodziny Vermeera. Pewnego dnia 

Johann zaprosił Luuka na wspólną, uroczystą kolację, na której miało pojawić się kilku 

przyjaciół artysty, w tym inny malarz Paolo Marchetti – Włoch, jeden z najbliższych 

znajomych Vermeera, nie był tak znakomity w swoim fachu jak Johann, ale miewał genialne 

pomysły, z których do woli mógł czerpać Vermeer, to z Marchettim rozmawiał zawsze wtedy, 

gdy tylko brakowało mu weny . Kolacja rozpoczęła się krótkim zapoznaniem gości: 

 Widzę nowe twarze, Johannie! – powiedział rozentuzjazmowany Paolo. 

 Tak, poznajcie się… To mój przyjaciel z dawnych lat – Luuk Wilhelm Jansen, Luuku, 

to Paolo Marchetti, również mój drogi przyjaciel – odparł Vermeer. 



   
 

   
 

 Niezmiernie mi miło – dodał z uśmiechem Luuk. 

Kolacja odbyła się w bardzo miłej atmosferze, a tuż po jej zakończeniu, gdy kobiety odeszły 

od stołu, Johann zaczął mówić, że nie namalował nic od kilku tygodni i nie może znaleźć 

inspiracji. Był całkowicie załamany i liczył na pomoc Marchettiego, który nie zawiódł, 

mówiąc: 

 Wciąż malujemy kobiety, wysoko postawione rodziny, chcemy pokazać bogactwo tego 

świata, nie skupiając się na tym, iż w istocie do niczego to nie prowadzi, a osoby z 

obrazów w żaden sposób nie przyczynią się w historii. Winniśmy malować naukowców, 

odkrywców, genialne umysły, ażeby przyszłe pokolenia wiedziały komu zawdzięczają 

wygląd świata. 

Zarówno Vermeer, jak i Jansen początkowo myśleli, że to zwykły żart, włoska 

nadpobudliwość i marzycielstwo, więc nie potraktowali tych słów poważnie. Po dwóch 

godzinach wszyscy rozeszli się spać. Nazajutrz rano Vermeer, rozgoryczony tym, iż został ze 

swym problemem sam, udał się do pracowni Luuka, chcąc z nim porozmawiać i 

poobserwować jego pracę: 

 Co robisz, przyjacielu? – spytał, wchodząc do pokoju. 

 O, witaj… Poprawiam mapy, podróżując zauważyłem kilka błędów w tych 

powszechnie znanych, uwzględniłem je w swoich osobistych, ale niestety zostały 

zniszczone – odparł. 

 Cóż, może komuś przydadzą się moje zapiski – westchnął. 

W tym momencie Vermeer oniemiał, w głowie miał słowa Paolo, mówiące o odkrywcach i 

geniuszach, momentalnie zerwał się na proste nogi i krzyknął: 

 Stój! 

 Stój tak jak stoisz i się nie ruszaj – dodał. 

 Dlaczego? – spytał zdezorientowany geograf. 

 Stój, namaluję cię… Daj mi chwilę, już biegnę po płótno i farby – drżącym, a zarazem 

podnieconym głosem mówił Vermeer. 

 

 

Po chwili przyszedł z przyborami i rozpoczął dzieło. Po pięciu godzinach ukończył obraz, na 

którym uwiecznił prawdziwy genialny umysł, człowieka, któremu można wiele zawdzięczać, 



   
 

   
 

człowieka, który przysłużył się światu, a w zamian dostał „pomnik trwalszy niż ze spiżu”. I 

choć nikt nie wie jak nazywał się mężczyzna z obrazu ani, czy faktycznie dołożył coś od 

siebie w dziedzinie geografii, to w mojej głowie tak właśnie mogło to wyglądać… 

 

 

          Autor: Jan Dusza 
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Pierwsze wybory prezydenckie w USA miały miejsce w 1789 r. Od tego czasu Ameryka miała 45 prezydentów, z których obecnym jest 

Donald Trump. Zasadę wyboru prezydenta na maksymalnie dwie kadencje ustanowił już z początku uznawany za jednego z ojców-

założycieli George Washington. Będąc pewnym wygranej wyborów na trzecią kadencję uznał, że taki wybór byłby niedemokratyczny. 

Nie podjął się kandydowania, jednak tą zasadę w prawo zmieniła dopiero 22-ga poprawka do konstytucji w 1947 r.  

Washington był zacnym i mądrym człowiekiem. Powiedział kiedyś: „Powinno być najwyższą ambicją każdego Amerykanina, 

aby rozszerzyć swoje poglądy poza siebie i pamiętać, że jego zachowanie nie tylko wpłynie na niego samego, jego kraj i jego 

bezpośrednie potomstwo; ale jego wpływ może być rozległy w stosunku do świata i oznaczać szczęście polityczne lub nędzę w wieku, 

który się jeszcze nie narodził.”. 

W tym artykule dowiesz się czy społeczeństwo Ameryki rzeczywiście kieruje się tą przesłanką, na podstawie przebiegu wyborów z 

obecnego roku. 

W USA istnieje system dwupartyjny, który tworzy duopol władzy. Pozostałe partie odgrywają rolę marginalną, są 

pozaparlamentarne i nie mają możliwości wejścia do parlamentu. Partia Republikańska, to konserwatywna, prawicowa partia 

polityczna. W kwestiach ekonomicznych opowiadają się za minimalną ingerencją państwa w gospodarkę, są bliscy neoliberalizmowi. 

Natomiast Partia Demokratyczna to partia centrolewicowa, kieruje się nurtem socjalliberalizmu. Najważniejsza jest równość społeczna 

i ekonomiczna oraz opiekuńczość państwa. 

Na prezydenta Stanów Zjednoczonych kandydować może obywatel kraju, który ma minimum 35 lat, zamieszkuje w nim przez co 

najmniej 14 lat oraz posiada pełnię praw publicznych. Amerykański system wyborczy jest jednym z najbardziej skomplikowanych na 

świecie. Cały proces składa się z trzech etapów, a pierwszym z nich są prawybory. Podczas nich wyłania się z partii oficjalnych 

kandydatów nominowanych do walki o prezydencki fotel. Wyborcy podczas prawyborów wybierają jednego kandydata z listy. Nazwisko, 

które podczas konwencji zdobędzie najwięcej głosów delegatów, zostaje oficjalnym kandydatem na prezydenta. Kolejnym etapem jest 

Kolegium Elektorów, które podzielone jest na wybory powszechne, mające miejsce w listopadzie oraz na głosowanie Kolegium 

Elektorów Stanów Zjednoczonych, które odbywa się w grudniu. Obywatele w wyborach powszechnych głosują na elektorów, którzy 

popierają jednego z kandydatów na prezydenta. Po nich przychodzi czas na głosowanie Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych, w 

którego skład wchodzi 538 osób. Elektorzy zazwyczaj głosują na kandydata, który zwyciężył w wyborach powszechnych w swoim stanie. 

Wybory wygrywa ten kandydat, który uzyska ponad połowę głosów elektorskich (powyżej 270). Spora część stanów ma bardzo 

ukierunkowane preferencje wyborcze, jednak jest kilka takich, które się wahają czyli tzw. swing states. To właśnie o ich głosy toczy się 

walka. 

W 2020 roku główni kandydaci na prezydentów Stanów Zjednoczonych to amerykański polityk, senator ze stanu Delaware w 

latach 1973-2009, 47. wiceprezydent USA w latach 2009-2017 Joe Biden z Partii Demokratycznej. Drugim kandydatem jest aktualny 

prezydent Stanów Zjednoczonych, ubiegający się o reelekcję, amerykański przedsiębiorca, osobowość telewizyjna oraz polityk Donald 

Trump z Partii Republikańskiej.  

Ciekawostką jest, że w wyborach startował również chorujący na chorobę afektywną dwubiegunową Kanye West - amerykański 

raper, mąż celebrytki Kim Kardashian, znanej z popularnego reality-show „Z kamerą u Kardashianów”.  Pewnym jest, że wyborów 

West nie wygrał, zagłosowało na niego jedynie ok. 60 tys. osób co stanowi wynik 0,04%. Nie zdobył więc żadnych głosów elektorskich 

a na jego kandydaturę głosować można było tylko w 12 stanach. Ogłosił jednak, że ma zamiar ponownie startować w 2024r. 

Oficjalnych wyników wyborów jeszcze nie znamy. Na chwilę obecną przewagę ma Joe Biden co dla dużej części Polaków jest 

dobrą wiadomością, gdyż był on ambasadorem USA w naszym kraju. Jest on zdecydowanie propolski i wielokrotnie przebywał na terenie 

Polski - zyskał nawet przydomek „Joe Bidenski”. Wybór prezydenta USA potwierdzony powinien zostać w grudniu, gdy elektorzy 

oddadzą głosy na konkretnego kandydata. Ostateczna inauguracja nowego prezydenta odbędzie się 20 stycznia 2021 r. w obecności 

prezesa Sądu Najwyższego, na schodach przed budynkiem Kapitolu w Waszyngtonie, gdzie trwają już wielkie przygotowania. Pozostało 

nam czekać! 

Autorka: Lena Szustak 



   
 

   
 

„Pies morderca, czy zła legenda?” 

 

Oglądając wiadomości, często spotykam się ze stwierdzeniem, że dana rasa psa jest niebezpieczna 

lub wręcz jest rasą "morderców". Mam psa rasy bulterier oraz mam styczność z innymi rasami o złej 

opinii, więc w tym artykule chciałabym się do tego odnieść, ponieważ nie wszystko, co mówią media jest 

prawdą. Sprawy pogryzień niewinnych osób przez psy stały się w ostatnich latach bardzo medialne. Winą 

za nie obarcza się głównie bullowate, gdyż od dłuższego czasu cieszą się złą opinią. Teriery typu bull 

(m.in. amstafy i bulteriery) to dawniej psy bojowe, powstałe w wyniku krzyżowania buldogów z terierami 

i mogłoby się wydawać, że to już przeszłość, niestety są miejsca, w których do tej pory są zmuszane do 

nielegalnych walk na śmierć i życie. Musimy być świadomi, iż statystyka pogryzień, nie jest całkowicie 

wiarygodna. Nie znajdziemy tam na przykład pogryzień przez yorki czy ratlerki, które oczywiście też mają 

miejsce, lecz nie są odnotowywane ze względu na ich rozmiar.  

W niektórych książkach edukacyjnych dla najmłodszych, napisane jest, że bulteriery są agresywne i 

nie nadają się do kontaktu z dziećmi. Warto pamiętać, że słowa krytyki i nagonki medialnej są zazwyczaj 

prowokowane przez osoby, które z wychowaniem i tresurą psów mają niewiele wspólnego. Mając 

styczność z obiema rasami, w tym z bulterierem na co dzień, jestem zszokowana. Zwierzęta, które znam, 

są całkowitym przeciwieństwem określeń używanych w stosunku do nich. Mimo to nie było łatwo na 

początku. Sąsiedzi zwodzeni informacjami dodawanymi do publicznej informacji bardzo się bali, a my 

długo pracowaliśmy, żeby zmienić ich opinię nt. naszego psa. Dodatkowo chodziliśmy na szkolenia, by 

nauczyć go zachowań. Dzisiaj, po 3 latach nasi sąsiedzi wręcz go uwielbiają! Nasz zwierzak uwielbia 

dzieci i dokładnie wie, że do maluszków należy podchodzić wyjątkowo delikatnie. Nie wierzmy zatem we 

wszystko co czytamy, żyjemy w czasach, gdzie Internet i media pełnią ważną funkcje, niestety, nie 

wszystko, co się tam znajduje jest prawdą. 

Zdecydowanie określenie ‘’pies morderca” jest nietrafne i spowodowane ulegnięciem medialnej 

nagonce. „Nie oceniaj książki po okładce” i  choć to powiedzenie zazwyczaj stosuje się względem ludzi, 

również, spoglądając na czworonogi można się nim kierować. Nie twórzmy niepotrzebnych stereotypów i 

nie propagujmy strachu. Nie ma podziału na groźną czy łagodną rasę, tak jak każde stworzenie wszystko 

zależy od charakteru czy sposobu wychowywania. Faktem jest, że bulterier ma mocny uścisk, sięgający 

paru ton, mitem, że jest mordercą… 

 

Autorka: Martyna Herman 

 

 



   
 

   
 

Tradycja czy nowoczesność? Jak obchodzimy święta  

Bożego Narodzenia.  

Jak co roku, w grudniu wraz ze swoimi rodzinami  obchodzimy pełne radości  święta Bożego Narodzenia. 

Czy są one jednak takie same jak w dzieciństwie? Warto zadać sobie pytanie czy dalej trzymamy się 

tradycji, czy wkrada się w nią nieco nowoczesności? 

TRADYCYJNE ŚWIĘTA W POLSCE  

W Polsce te święta kojarzą nam się z pachnącą choinką, siankiem pod obrusem, prezentami  czy 

dwunastoma potrawami na wigilijnym stole, które pojawiają się tylko w ten jedyny  dzień w roku. Jednak 

najważniejsze w dniu Wigilii jest spędzanie czasu z najbliższymi oraz dzielenie się z nimi opłatkiem, gdyż 

jest to chwila przebaczania. 

PIELĘGNOWANIE TRADYCJI  

Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia, ważne jest  pielęgnowanie tradycji aby ich nie  

zatracić. Pewnie niejednokrotnie podczas świąt zdarzyło ci się pomyśleć, że zamiast spędzać czas w 

gronie rodzinnym wolałbyś być na stoku narciarskim ze swoimi znajomymi. Być może babcia zadaje wiele 

niewygodnych pytań, a może rodzice zmuszają cię do siedzenia przy stole. Wyobraź sobie  wtedy, że każde 

święta mogą być ostatnie w takim gronie, że warto ten czas spędzić z najbliższymi, bo chwile tak szybko 

mijają, ludzie odchodzą i z czasem może być coraz mniej osób przy wigilijnym stole. 

MODA NA NOWOCZESNE ŚWIĘTA  

W czasie świąt modne stają  się wyjazdy w góry lub inne zakątki świata, gdzie szukamy słońca i ciepła, 

ale czy tego ciepła nie powinniśmy szukać w naszych sercach ? Zastanów się, być może robisz przykrość 

swoim najbliższym, że w tym wyjątkowym dniu nie jesteś z nimi. W końcu świąteczna kartka czy rozmowa 

przez telefon  nie zastąpi naszej obecności. Spróbuj w tej nowoczesności znaleźć miejsce dla siebie i 

wybierz mądrze jak spędzisz swoje święta. 

 

Autorka: Karolina Zimny 

 



   
 

   
 

40 Ciekawostek na temat Świąt Bożego Narodzenia 

1. Wyliczenia UNICEF-u pokazują, że Mikołaj musiałby zrobić około 842 miliony 

przystanków, aby zatrzymać się w domu każdego dziecka (przy założeniu, że na świecie osób 

poniżej 18 roku życia jest ponad 2 miliardy). Obrócenie takiej liczby kursów w ciągu jednej 

nocy wymagałoby jazdy z prędkością ponad 20 miliardów metrów na sekundę, między 

każdym kolejnym przystankiem. 

 

2. Wczesne wizerunki świętego Mikołaja nie pokazywały go jako pogodnego grubaska. Był 

raczej przywódczy, srogi i miał ze sobą brzozową rózgę. Zamiast z prezentami raczej 

kojarzył się z karą. 

3. Większość reniferów Mikołaja nosi męskie imiona. Jednak samce renifera gubią poroże w 

okolicach Świąt, dlatego mikołajowe sanie prawdopodobnie ciągną samice. 

 

4. W Boliwii w trakcie Wigilii Bożego Narodzenia obchodzi się „mszę koguta”. Niektórzy 

wierni przynoszą koguty na pasterkę, bo podobno to właśnie to zwierzę jako pierwsze 

ogłosiło światu narodzenie Jezusa. 

5. Niezwykle wysoką choinkę w 1950 roku zobaczyli mieszkańcy amerykańskiego Seattle. 

Stojące w mieście drzewko miało ponad 67 metrów! 



   
 

   
 

 

6. Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich, zaadoptowanych przez Kościół w 

okresie średniowiecza. Pierwotnie kolacja była ucztą ofiarną, składaną w darze 

mieszkańcom zaświatów, czyli duchom. 

7. Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów. 

 

8. Pierwowzorem dzisiejszego Świętego Mikołaja był biskup Miry (dzisiejszej Turcji), który 

rozdał swój majątek ubogim. Znany jest także z legendy o trzech młodych damach, które 

znalazły mężów, dzięki posagowi dostarczonemu dyskretnie przez Mikołaja. 

9. Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu w 1224 roku. Miała ona wymiar 

czysto edukacyjny. Przy jej pomocy Franciszek wyjaśniał wiernym sedno Bożego 

Narodzenia. 

 

 

10. Wigilia to dla Czechów czas odwiedzania cmentarzy. Tego dnia ozdabiają oni groby 

bliskich kwiatami, gwiazdami betlejemskimi, ale także koszyczkami ze specjalnymi, 

bożonarodzeniowymi ciasteczkami. 



   
 

   
 

11. Według starej tradycji zwierzęta przemawiają w Wigilię ludzkim głosem. To dlatego 

dzielono się opłatkiem także z nimi… 

 

12. W Grecji Boże Narodzenie trwa 12 dni ! W tym czasie Grecy spotykają się ze znajomymi 

i rodziną w pubach, restauracjach, a przy tym zasypują mnóstwem prezentów. 

13. Zwyczaj całowania się pod jemiołą pojawił się dopiero w XIX wieku. Dużo wcześniej, bo 

w czasach celtyckich, jemiole przypisywano magiczne właściwości: potrafiła leczyć, 

chronić, a nawet zwiększać płodność. 

 

14. Choinka starsza niż Jezus ? Tak. To ludy germańskie jako pierwsze zaczęły przystrajać 

zielone drzewka. 

15. Zgodnie z analizowanymi danymi pochodzącymi z Facebooka, okres dwóch tygodni 

przed Bożym Narodzeniem jest jednym z dwóch najbardziej popularnych okresów w roku, w 

których rozpadają się związki. Czyżby ludzie oszczędzali na prezentach ? Sam dzień Bożego 

Narodzenia jednakże jest dniem, kiedy pary najrzadziej decydują się na zerwanie. 

 



   
 

   
 

16. Brytyjski ilustrator John Callcott Horsley wpadł na pomysł pierwszej kartki świątecznej 

w 1843 roku. 

17. „Jingle Bells” zostało napisane na Święto Dziękczynienia, a nie na Boże Narodzenie. 

Piosenka została napisana w 1857 roku przez Jamesa Lorda Pierponta. Z czasem lekko 

zmieniono jej tekst i stała się niezwykle popularną piosenką świąteczną. 

 

18. Mikołaj nie zawsze był ubrany na czerwono.  

Przed latami 30-stymi istniało wiele różnych odmian Mikołaja, w różnych kolorach. 

Niektórzy twierdzą, że współczesny wizerunek Mikołaja został stworzony przez Coca-Colę, 

ale nie jest to ścisła prawda. Oryginalny, czerwony Mikołaj stał się popularny w USA i 

Kanadzie w XIX wieku, dzięki wpływom karykaturzystów. 

19. Amerykańscy naukowcy obliczyli, że Mikołaj musiałby odwiedzić 822 domy na sekundę, 

aby dostarczyć wszystkie prezenty w Wigilię. 

 

20. W 2010 roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia, rząd kolumbijski udekorował dżunglę 

światłami. Drzewa zapaliły się. 

21. 13% rodzin w Wielkiej Brytanii zawsze uczęszcza do kościoła w dniu Bożego 

Narodzenia. 27% rodzin siada, aby obejrzeć Mowę Królowej. 



   
 

   
 

 

22. Przy rozdawaniu prezentów w Holandii św. Mikołajowi towarzyszy jego sługa, Czarny, 

który jest odpowiedzialny za faktyczne zrzucanie prezentów w kominach swoich odbiorców. 

Karze również złe dzieci, wkładając je do torby i wywożąc do Hiszpanii :) 

23. 1 na 3 mężczyzn czeka z zakupami pod choinkę aż do Wigilii. 

 

24. W Estonii tradycją świąteczną jest relaks w saunie… 

 

25. Aż 75 954 życzenia od ponad 25 tysięcy osób znalazły się na najdłuższym liście, 

zaadresowanym do św. Mikołaja w Laponii. List miał formę zwoju o długości prawie 4 

kilometrów i ważył aż 160 kilogramów. Co zaskakujące – rozwinięcie, przeczytanie oraz 

ponowne zawinięcie zwoju trwało aż 2 godziny. 



   
 

   
 

 

26. Według Japończyków tradycyjnym daniem świątecznym jest smażony kurczak. Dlatego w 

Wigilię wiele rodzin jako główne danie podaje zestaw z KFC. Popularność tego dania jest 

tak duża, że zamówienia trzeba robić 2 miesiące wcześniej ! 

27. Pięć miesięcy od wybuchu I Wojny Światowej na zachodnim froncie doszło do 

niespotykanego wcześniej zjawiska. W Wigilię Bożego Narodzenia żołnierze zawiesili walkę 

i śpiewali kolędy. Gdy 25 grudnia niemieccy żołnierze wyszli z okopów i zaczęli zbliżać się 

do aliantów, krzycząc po angielsku "Wesołych Świąt", to ci pomyśleli, że to fortel. Na 

szczęście obawy okazały się bezpodstawne. Dziesiątki brytyjskich żołnierzy opuściło pozycje 

obronne i powitało Niemców życzeniami i uściskami dłoni. Niektórzy nawet wymieniali się z 

wrogami papierosami, co symbolizowało tradycję wręczania świątecznych podarków. 

Wydarzenie to zostało później nazwane Bożonarodzeniowym Rozejmem 1914 roku. 

 

28. Jedzenie karpia na Wigilii to zwyczaj, który narodził się w PRL-u i nie jest tradycją. 

29. W Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach do zwyczajów wigilijnych należy wspólne 

czytanie Opowieści Wigilijnej i Pisma Świętego. 

 

30. Ostatni raz w Polsce śnieg na święta mieliśmy w 2012 roku. 



   
 

   
 

31. Wszystkie listy pisane do Świętego Mikołaja przez amerykańskie dzieci są adresowane 

do Świętego Mikołaja z jednego stanu – Indiana. 

 

32. W Polsce prezenty roznosi nie tylko Święty Mikołaj. W Małopolsce podarki roznosi 

Aniołek, na Pomorzu - Gwiazdor, a na Dolnym Śląsku - Gwiazdka. 

33. W stolicy Wenezueli - Caracas - w Wigilię zamykany jest ruch samochodowy, a ludzie 

jadą do kościoła na specjalną mszę świąteczną na rolkach lub wrotkach ! 

 

34. W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa… Nie za słodko ? 

35. Francuskie dzieci wierzą, że to mały Jezusek przynosi im prezenty, które w Wigilię 

wkłada do bucików przy kominku. 36. Nie tylko my lubimy ogórki. Niemcy tak bardzo lubią 

pikle, że wieszają ogórki na choinkach. Oczywiście nie te prawdziwe, a bombkę w ich 

kształcie. Taki ogórek ukrywany jest pośród gałązek, a dziecko, które je znajdzie jako 

pierwsze, otrzyma specjalny prezent. 

 

 



   
 

   
 

 

37. W Polsce od kilkunastu lat w święta Bożego Narodzenia leci w telewizji ,,Kevin sam w 

domu”. A co ogląda się w Szwecji ? Kreskówki z Kaczorem Donaldem. 

 

38. W Polsce zostawiamy dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, natomiast w 

Portugalii dodatkowe nakrycie (pełne jedzenia) jest dla zmarłych. To zapewnia opiekę 

zmarłych nad domem gospodarzy przez cały rok. 

39. Pierwszą  ozdobą choinkową było… jabłko. Prawdziwa owocowa bombka 😊 

 

40. Ukraińską tradycją jest ozdabianie choinki pajęczyną i sztucznymi pająkami. Zwyczaj 

ten wziął się z legendy o starej kobiecie, której  ledwo starczyło pieniędzy na jedzenie, więc 

nie ozdobiła świątecznego drzewka. Świątecznego poranka zastała drzewko przyozdobione 

przez pająka pajęczynami, które po czasie zamieniły się w srebro i złoto. 

 

Autorka: Oliwia Dulnik 

 



   
 

   
 

 

Prosto i smacznie- Pierniczki Świąteczne 

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chciałbym wam przedstawić moim 

zdaniem 2 najlepsze przepisy na pierniczki świąteczne Zaczynajmy! 

Przepis 1 

Składniki: 

2 szklanki (320 g) mąki pszennej 

2 łyżki miodu 

2/3 szklanki cukru 

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej 

2 łyżki masła 

1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania) 

około 1/4 szklanki ciepłego mleka 

 

Przygotowanie: 

1.Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). Ciągle 

siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 

2.Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie gładkie, jednolite i będzie 

przypominało ciasto kruche. Dokładnie wyrabiać ręką przez około 10 minut. 

3.Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm. Foremkami wykrajać 

pierniczki. Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około 2 cm od siebie. 

4.Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem (niekoniecznie jeśli pierniczki będziemy dekorować) i piec 

w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termo obiegu) przez ok. 10 - 12 minut, w 

zależności od grubości. 

 

 

 



   
 

   
 

Przepis 2 

Składniki: 

150g masła 

250g naturalnego miodu 

300g cukru 

3 jajka 

2 łyżeczki cynamonu 

po 1 łyżeczce zmielonych goździków, gałki muszkatołowej, imbiru, kardamonu 

1 łyżeczka sody 

około 770-820g mąki pszennej 

 

Przygotowanie: 

Do rondla włożyć masło, dodać cukier, miód i przyprawy. Podgrzewać, mieszając, aż składniki się 

roztopią (cukier nie musi się całkowicie roztopić; nie gotować). Zdjąć z ognia i odstawić do ostygnięcia. 

2. Mąkę 770g wymieszać z sodą i dodać ją do ostygniętej masy, wbić jajka i zagnieść ciasto rękoma. Jeśli 

ciasto będzie za bardzo klejące, dodać jeszcze trochę mąki. 

3. Ciasto rozwałkować, podsypując mąką stolnicę i wałek, na grubość około 4-5mm. Następnie 

foremkami wycinać pierniczki i układać je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Zachować 

między pierniczkami odstępy, ponieważ obficie wyrastają. 

4. Pierniczki wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez około 13-14 minut. Piec w temperaturze 170 

stopni na funkcji termo obieg. Po wyjęciu z piekarnika odstawić do ostygnięcia.  

5. Ostygnięte pierniczki dowolnie udekorować. Pierniczki przechowywać w szczelnym opakowaniu 

(puszce) najlepiej przez około 2-3 tygodnie. 

Jeśli pozostawimy pierniczki przez 1-2 dni w otwartej puszce robią się całkiem miękkie 

Życzę Smacznego:) 

Autor: Oskar Kowal                                                                                         

 



   
 

   
 

 

„Dzieciństwo bajką zdobione” 

Cofnijmy się pamięcią do owianych nostalgią czasów dzieciństwa. Do dni, w których 

największym dylematem było czy wyjść z kumplami do tajnej bazy, czy może jednak 

wybudować wspaniały fort w Minecrafcie lub też zasiąść przed telewizorem w deszczowy 

dzień, żeby obejrzeć kreskówki i śledzić losy ulubionych bohaterów. W artykule skupię się 

właśnie na kreskówkach dziecięcych lat, przy których spędzaliśmy całe godziny. 

 

Krowa i Kurczak: 

Przygody mieszanego gatunkowo rodzeństwa, dla którego rodzicami są dwie pary nóg z nakładanymi 

korpusami. Tym osobliwym dzieciakom każdego dnia humor chciał popsuć gruby, nagi koleś o wyglądzie 

diabła. Wszyscy obracali się w delikatnie psychodelicznym świecie, w którym prawa logiki i fizyki zginęły 

wraz z każdym ładnie czy uczciwie wyglądającym człowiekiem. Absurdalny, często czarny humor, pełen 

podtekstów raczej nieadekwatnych do wieku odbiorcy. 

 

Chojrak – tchórzliwy pies: 

Gdzieś w Kansas mieszka sobie para staruszków i ich pies. Niestety, seniorom nie jest dane zaznać 

spokojnej starości, bo w tym dziwacznym miasteczku roi się od straszliwych, dybiących na ich życie, istot. 

Duchy, potwory, wiedźmy, a nawet wirusy komputerowe robią wszystko, żeby odebrać Chojrakowi jego 

właścicieli, podczas gdy nasz tchórzliwy pies stara się im to uniemożliwić. I za każdym razem jakoś udaje 

mu się uratować Eustachego i Muriel z opresji. 

 



   
 

   
 

 

Johnny Test: 

Johnny Test to na pozór zwykły, trochę nierozgarnięty nastolatek. Chodzi do szkoły, jeździ na hulajnodze 

ze swoim gadającym psem, a w przerwie od zajęć testuje nowe genialne wynalazki swoich sióstr. Johnny 

Test dalej bawi tak samo, fascynuje tak samo, a i znalazło się w nim trochę miejsca na żarty, których 

kiedyś nie rozumiałem. 
 

 

 

Klan na drzewie: 
Tajna agencja zrzeszająca dzieciaki z całego świata, aby ramię w ramię walczyli z tyranią dorosłych. 

Dentyści, wściekłe babcie czy nawet sam Toaletor to zaledwie czubek góry lodowej przeciwników, którzy 

staną na drodze KND. Wraz z numerami od 1 do 5 wyruszymy na ściśle tajne, niebezpieczne misje, 

których celem jest chronienie spokojnego dzieciństwa. 
 

 



   
 

   
 

Scooby Doo: 
Na koniec – paczka przyjaciół z gadającym psem, która rozwiązuje zagadki paranormalne wszędzie, 

gdzie tylko się pojawi. Finalnie rzeczone potwory okazują się nie być wcale prawdziwymi upiorami, lecz 

pospolitymi przestępcami o szczególnym zamiłowaniu do cosplayu. Choć zakończenie każdego odcinka 

było wręcz do bólu przewidywalne, lubiłem śledzić proces dochodzenia do prawdy, a komiczny duet 

Kudłaty - Scooby zapewniał dobrą rozrywkę. Mimo, że animacja oryginalnej kreskówki mocno się już 

zestarzała, to oglądanie Scooby’ego po latach wciąż daje dużo frajdy. 

 

 

 

Na tym zakończymy naszą listę. Oczywiście, to nie jedyne animacje, których jesteśmy ogromnymi fanami. 

Jakie Wy macie wspomnienia związane z bajkami? Które fragmenty kreskówek najbardziej utkwiły Wam 

w pamięci? Myślę, że to może być ciekawy pomysł na kolejne artykuły. Jeżeli tylko Was to zainteresowało, 

szybko chwytajcie kartkę i długopis, telefon, a nawet kredę do tablicy, wszystko, czym możecie spisać 

Wasze ulubione kreskówki i dzielcie się tym z nami. Razem możemy stworzyć cykl, który będzie ukazywał 

się w każdej następnej gazetce, wspominający najlepsze lata, czyli lata dzieciństwa i beztroskiej zabawy. 

Nauczycieli również zachęcamy do dzielenia się swoimi wspomnieniami. 

 

Autor: Oskar Chaberek 

 

 

 

 

 

10 najpopularniejszych piosenek świątecznych: 



   
 

   
 

1•John Lennon&Joko Ono "Happy Xmas” 

2•Mariah Carey "All I Want For Christmas"  

3•Dean Martin "Let It Snow"  

4•Band Aid "Do they know it's Christmas"  

5•Marcy Grey "Winter Wonderland"  

6•Train "Shake Up Christmas"  

7•Shakins Stevens "Merry Christmas Everyone" 

8•Frank Sinatra "White Christmas" 

9•Chris Rea "Driving Home for Christmas" 

10•Wham "Last Christmas" 

Autorka: Hanna Granat 
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