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Co jeszcze w numerze? 

 andrzejkowa dyskoteka, s. 2 

 mikołajki tuż, tuż... s. 3 

 muzyczne gwiazdki, s. 3 

 tradycje świąt, s. 4 

 kącik filmowy, s. 5 

 świąteczny humor, s. 6 

Grudniowe kalendarium: 

4 grudnia —Barbórka 

6 grudnia —mikołajki 

21 grudnia - początek astronomicznej zimy 

24 grudnia —wigilia Bożego Narodzenia 

25, 26 grudnia —Boże Narodzenie 

31 grudnia —sylwester   

Świeczki na drzewku kapią stearyną, 

anioł się rozsiadł z wesołą miną, 

jak stróż co smutki z domu wymiata, 

w cieniu ukryty przez długie lata. 

Niebieską bombkę trzymam na dłoni, 

a za oknami wiatr chmury goni, 

w czarnym błękicie szukam iskierki, 

narodzin Twoich pierwszej literki. 

 

Wigilia 2001 

     Jerzy Górnicki 



 Katarzynki to żeński odpowied-
nik andrzejek. W nocy z 24 na 25 listo-
pada, w wigilię świętej Katarzyny 
Aleksandryjskiej, kawalerowie za po-
mocą zabaw dowiedzieć się mogli, kie-
dy znajdą wybrankę swojego serca i 
jak przyszła partnerka będzie miała na 
imię. Męskie 
"święto" już 
dość dawno 
zostało zapo-
mniane na 
rzecz spopula-
ryzowanego 
na zachodzie 
święta panien 
– zwanego 
andrzejkami.  

 24 listopada w czwartek odbyła się dyskoteka, podczas której, 
zgodnie z odwieczną tradycją, mogliśmy poznać przyszłość. 
Tym razem wróżby przygotowali uczniowie szkoły podstawowej.  

 Dawniej wróżby stanowiły istotną część 
wieczoru andrzejkowego, obecnie są jedynie do-
brą zabawą. Najpopularniejszą wróżbą naszych 
przodków było lanie na wodę ołowiu, dziś uży-
wamy do tego celu wosku. Z uformowanych w 
ten sposób figur przepowiadano przyszłość. Wie-
rzono, że w wigilię świętego Andrzeja 29 listo-
pada duchy przodków, podobnie jak w noc świę-
tojańską, wracają 
na ziemię i odsła-
niają swoje tajem-
nice. 



Kim tak naprawdę był św. Mikołaj? 
 Legenda mówi, że Mikołaj, biskup Miry urodził się 
w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od naj-
młodszych lat Mikołaj był bardzo pobożny i chętnie pomagał 
ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo 
zamożnymi ludźmi. W roku 300 został biskupem w stolicy 
Myry. Swym poświeceniem i wiarą zyskał szacunek 
wśród mieszkańców. Był bardzo skromny, nie szukał rozgło-
su, pomagał anonimowo. Zmarł 6 grudnia około roku 350. 

 Wkrótce 6 grudnia - data, która rozpoczyna wspaniały 
okres obdarowywania się prezentami.  Któż z nas, będąc ma-
łym dzieckiem, nie pisał listu do św. Mikołaja? Albo z wypie-
kami na twarzy oczekiwał na wizytę świętego?  

Skąd się wziął charakterystyczny 
wygląd i strój świętego Mikołaja 
oraz renifery? 
Postać sympatycznego grubaska z dłu-
gą, kręconą i białą brodą, w czerwonym 
kożuchu w saniach zaprzęgniętych 
w  renifery została wylansowana w la-
tach 20-tych naszego wieku przez kon-
cern Coca-Cola. 

Gwiazdy i gwiazdeczki 

 Katy Perry to amerykańska piosen-
karka muzyki pop, aktorka, przedsiębiorca 
i ambasadorka UNICEF. Popularność zdo-
była wraz z wydaniem w 2008 roku albu-
mu One of the boys. W 2009 roku maga-
zyn Billboard  umieścił Perry na 51 pozy-

cji  wśród najpopularniejszych muzyków dekady 2000-2009. 

 Katy Perry sprzedała 
siedemnaście milionów albu-
mów studyjnych na całym 
świecie, a także ponad osiem-
dziesiąt milionów singli w 
formacie Download. W la-
tach 2009-2015 była trzyna-
stokrotnie nominowana do 
nagrody Grammy przez mu-
zyczną stację MTV. W lipcu 
2012 roku ukazał się film do-
kumentalny o piosenkarce, 
zatytułowany Katy Perry: 
Part of Me. 

      Every Day Is A Holiday 

Every day is a holiday 
When you're the reason to celebrate 
Every day is a holiday 
When you're the reason 
Every day is a holiday 
When you're the reason to celebrate 
Every day is a holiday... 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Billboard_%28tygodnik%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Download_%28wydawnictwo_muzyczne%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Grammy
https://pl.wikipedia.org/wiki/MTV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katy_Perry:_Part_of_Me
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katy_Perry:_Part_of_Me
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katy_Perry#cite_note-14


 Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj po-
zostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce 
to przeznaczone bywa przede wszystkim dla przygodnego go-
ścia. Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy rów-
nież pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić 
z nami.  

Pierwsza Gwiazda 
 W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczynało się, 
gdy  na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. Czynio-
no tak zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, 
która według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mę-
drcy, zwani tez Trzema Królami.  

 Najważniejszym i kulminacyjnym momentem 
wieczerzy wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łamania 
się opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczyta-
niu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu ży-
czeń.  

 Na wigilijnym stole powinno znaleźć 
dwanaście potraw. Każdej należy spróbo-
wać, co ma zapewnić szczęście przez cały 
rok. Te najbardziej tradycyjne, znane w całej 
Polsce to: barszcz z uszkami, karp smażony i 
w galarecie, kapusta z grochem, kapusta z 
grzybami, pierogi z kapustą, kluski z ma-
kiem, cukrem i miodem czy kompot z suszo-
nych owoców.  

 Nie sposób wyobrazić sobie święta Bo-
żego Narodzenia bez choinki, sianka pod 
obrusem, 12 potraw podczas wigilijnej kola-
cji…  
 W dzisiejszym świątecznym wydaniu 
gazetki prezentujemy najważniejsze trady-
cje, które od wielu pokoleń celebrowane są 
w naszych rodzinach.  

 Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest 
choinka. Zwyczaj jej zdobienia przyszedł do nas z Niemiec, 
choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII 
i XIX. Poszczególne elementy świątecznego drzewka także 
mają swoją symbolikę: światełka to znak przyjścia Chrystusa 
na świat, ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to symbol 
węża-kusiciela, a jabłka - grzechu.  



Kącik filmowy 

Śnięty Mikołaj 3: Uciekający Mikołaj (2006) 

Święty Mikołaj (Tim Allen), czyli Scott Calvin 
próbuje pogodzić wszystkie swoje obowiązki - uszczę-
śliwić własną rodzinę, a jednocześnie powstrzymać Jac-
ka Frosta przed "przejęciem" Gwiazdki. Ryzykując 
ujawnienie tajemnicy Bieguna Północnego, Mikołaj za-
prasza tam wszystkich swoich krewnych, aby uczcić 
Święta i narodziny syna. Cała rodzina, razem z elfem 
Curtisem rozpoczynają walkę z podstępnym Jackiem 
Frostem...   

Obsada: 

 Tim Allen jako Święty Mikołaj / Scott Calvin 

 Elizabeth Mitchell jako Pani Mikołajowa 

 Martin Short jako Jack Frost 

 Eric Lloyd jako Charlie Calvin 

 Judge Reinhold jako Neil Miller 

 Wendy Crewson jako Laura Miller 

 Spencer Breslin jako elf Curtis 

 Alan Arkin jako Bud Newman 

 Ann-Margret jako Sylvia Newman 

 Aisha Tyler jako Matka Natura 

 Peter Boyle jako Ojciec Czas 

 Michael Dorn jako Piaskun 

 Jay Thomas jako Zając Wielkanocny 

 Kevin Pollack jako Kupidyn 

 Art LaFleur jako Zębowa Wróżka 
 

Śnięty Mikołaj 2 (2002) 

Scott Calvin (Tim Allen) był świętym Mikoła-
jem przez ostatnich osiem lat, a lojalne elfy uważają, 
że sprawdził się w tej roli jak nikt dotąd. Scott ma 
jednak poważne problemy - jego syn, Charlie, naroz-
rabiał w szkole i potrzebuje ojcowskiej opieki. Jakby 
tego było mało Scott z przerażeniem stwierdza, że 
traci swe niezwykłe moce, a podpisany przez niego 
kontrakt mówi, że jeśli nie ożeni się do Wigilii, na 
zawsze przestanie być świętym Mikołajem!  

 
Śnięty Mikołaj (1994) 

Scott Calvin, rozwodnik ciężko pracuje, ale 
lubi to, więc nie ma czasu by choćby od święta zająć 
się swoim synem. A nawet jak ma z nim spędzić 
Święta Bożego Narodzenia, to jest to bardziej nie-
szczęście dla nich obu, niż przyjemność, gdyż nie 
jest w stanie znaleźć z synem wspólnego języka. 
Charlie ma ojca za sztywnika i wapniaka. Na doda-
tek Scott podczas Świąt przypadkiem nakrywa Świę-
tego Mikołaja, który przez niego ma cieżki wypadek. 
Charlie namawia swojego tatę, aby ten zastąpił Mi-
kołaja, by nie zawieść milionów dzieci na całym 
świecie ...   

Co proponujemy obejrzeć podczas świąt? 
Oczywiście „Świętego Mikołaja”! 

http://www.filmweb.pl/person/Tim+Allen-47826
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Po klasówce z mate-
matyki rozmawiają 
dwaj koledzy: 
- Ile zrobiłeś zadań? 
- Ani jednego. 
- Ja też. Pani znowu 
powie, że ściągaliśmy 
od siebie. 

Student szuka pomocy u swojego kolegi: 
- Weź mi pomóż, muszę napisać rodzicom, że 
znowu oblałem egzamin. Wymyśl coś, żeby 
dobrze zabrzmiało. 
- To pisz: „Jestem już po egzaminie, u mnie 
nic nowego”.  

- Jasiu, jesteś moim najlepszym kolegą! Jak 
mogłeś nazwać mnie matołem i to przed całą 
klasą? 
- Przepraszam, nie wiedziałem, że trzymasz to 
w tajemnicy...  

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty 
na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich 
mówi: 
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - 
Nie masz mi za co dziękować. 
- Wiem, ale mama mi kazała. 

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl 
kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy.  
- A co, nie chcesz już pociągu?  
- Chcę, ale jeden już znalazłem w waszej szafie...  Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy 

dorosną. Prawie wszystkie chcą być biznes-
menami, aktorami, kosmonautami tylko Ja-
sio oświadcza, że będzie świętym Mikoła-
jem.  
- A to czemu? - pyta zdziwiona pani.  
- Bo będę pracować jeden dzień w roku...  

Pani pyta się Jasia:  
- Ile u ciebie w domu jest pod choinką pre-
zentów na Boże Narodzenie?  
- Dwa - jeden dla mamy, jeden dla taty.  
- A dla ciebie?  
- Dla mnie przyniesie św. Mikołaj ... 
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