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Mikołajki 

 Historia Mikołajek zaczyna się już w średniowieczu, tego dnia święty 

Mikołaj przynosił dzieciom prezenty. Od tamtego czasu został okrzyknięty 

patronem wszystkich dzieci. To święto zostało stworzone ku czci świętego 

Mikołaja, biskupa z Miry. Zwyczaje w Polsce różnią się od siebie w zależności od 

regionu, ale wszystkie mają tą samą cechę – w nocy między 5 a 6 grudnia dzieci 

zostają zaskoczone małymi upominkami 

lub prezentami  włożonymi do butów lub 

pod poduszkę 

 W Czechach i na Słowacji Mikołajki 

również obchodzone są 6 grudnia, jednak 

dzieci mieszkające na południu odwiedza 

Mikuláš, który zostawia prezenty w 

butach umieszczonych na parapecie (im 

więcej butów tym więcej prezentów). 

Wierzenia Czechów i Słowaków różnią się 

nieco od wierzeń Holendrów, mianowicie 

w Holandii dzieci odwiedza Sinterklaas. Większość roku mieszka on w Hiszpanii , 

w odpowiednim czasie wyrusza w podróż łodzią do Holandii. 5 grudnia 

przypływa do Holandii i obdarowuje grzeczne dzieci podarunkami , tym 

niegrzecznym przypomina o tym żeby dobrze się zachowywały. W Niemczech 

świętemu Mikołajowi towarzyszy Knecht Ruprecht. Ma bujną brodę, często 

ciemną barwę skóry, nosi wielkie futro a na szyi ma zawieszone łańcuchy. Jest 

on również obecny w Szwajcarii i nazywany jest Schmutzli. W Austrii świętemu 

Mikołajowi towarzyszy Anioł i Krampus. Nosi on ze sobą zeszyt, w którym 

zapisuje które dzieci są grzeczne, a które nie. Bardzo ważnym wydarzeniem 

dotyczącym tego święta w Austrii jest parada Krampusów – Krampuslauf. W 



Finlandii znajduje się wioska świętego Mikołaja. Jest ona znana na całym 

świecie. W tym kraju jest legenda, którą zapoczątkowała audycja radiowa, 

opowiadająca, że w okolicy lapońskiej góry Korvatunturi znajduje się dom 

świętego Mikołaja. Legenda szybko zakorzeniła się w świadomości Finów, 

którzy zaczęli wysyłać listy na adres tamtejszej poczty. W Hiszpanii prezenty 

przynoszą Trzej Królowie, czyli tzw. Reyes Magos. Zamiast więc w grudniu, 

drobne podarunki i prezenty rozdawane są 6 stycznia. Jeśli dzieci są 

niegrzeczne, otrzymują un trozo de carbón, czyli kawałek cukru przypominający 

bryłę węgla.  

W Polsce grzeczne dzieci 6 grudnia otrzymują drobne upominki. A czy ty byłeś 

grzeczny w tym roku? 

E.W i M.Ż 

 

 

Mikołaje na Świecie 
Niemcy  

Za naszą zachodnią granicą czyli w Niemczech. Mikołaj bardzo przypomina swój 

pierwowzór jego strój to strój przypominający ubranie biskupa z Miry  z siwą 

brodą i książką dobrych i złych uczynków. Dzieci wieczorem przygotowują 

marchewki i inne potrawy. A rano znajdują w nich słodycze, owoce i orzechy. 

 

USA 

W Ameryce Mikołaj 6 grudnia zostawia małe prezenty 

w skarpetkach zawieszonych na kominku. Obecny 

wizerunek Mikołaja wynosi się właśnie z tego kraju 

firma Coca-Cola poprosiła jednego z Holenderskich 

artystów o zmianę wizerunku tego znanego z 

Niemczech bo był zbyt straszny i poważny. 

 

Holandia 

W Holandii według Tradycji Mikołaj 5 grudnia przypływa statkiem z Hiszpanii a 

6 grudnia daję dzieciom do ustawionych na parapecie butów pierwsze litery 

imion zrobione z czekolady.  



Czechy  

W Czechach ale także w Słowacji Mikołaj odwiedza dzieci. Tylko dzień przed 

zsuwa się na nici która łączy Niebo i Ziemię.  

 

Włochy  

We Włoszech nie ma Mikołaja za to jest wiedźma Befana. 

Według tradycji lata ona nad Włochami i wrzuca prezenty 

przez kominy. Robi to dopiero w nocy z 5 na 6 grudnia. 

 

Rosja  

Za naszą wschodnią granicą Mikołaja zamienia Dziadek 

Mróz. Przynosi on prezenty w Nowy Rok. Przychodzi on wraz ze swoją żoną 

Śnieżką. Wchodzi drzwiami a nie kominami. 

 

Bliski Wschód 

W Syrii zamiast Mikołaja jest Wielbłąd. Tak samo jak w Rosji 1 stycznia. 
 

Wiktor Telesiński 
 
 

 
Symbole i zwyczaje bożonarodzeniowe 

 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla całej rodziny. Istnieje wiele 
tradycji i  symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Tradycje i 
symbole Świąt Bożego  Narodzenia kształtowały się przez wieki. Chociaż wiele z 
nich jest wspólnych, to jednak różnice  między poszczególnymi krajami są czasem 
bardzo widoczne. Jak mają się zwyczaje i symbole  bożonarodzeniowe w Polsce?  

1. Sianko pod obrusem – jak nakazuje tradycja, siano należy położyć pod 
obrusem.  Symbolizuje to narodzenie Jezusa w ubóstwie.   

2. Pierwsza gwiazdka – tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z 
pierwszą  gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy 
Betlejemskiej,  oznaczającej narodziny Jezusa, którą według Biblii na 
wschodniej stronie nieba ujrzeli  Trzej Królowie.   

3. Wspólna modlitwa – kolację wigilijną, w polskiej tradycji postną, rozpoczyna 
modlitwa  i czytanie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, 
dotyczącego narodzin  Jezusa.  



4. Opłatek – przełamanie opłatka ze wszystkimi uczestnikami wieczerzy wigilijnej 
jest jej  centralnym punktem. Gest ten symbolizuje wzajemne poświecenie 
się jednych dla  drugich i chęć dzielenia się z bliskimi owocami swojej 
codziennej pracy. Dzielenie się  opłatkiem ma w zamyśle zbliżać i łączyć ludzi.   

5. Dodatkowe nakrycie – na stole gospodyni ustawia dodatkowe nakrycie, jedno 
więcej  niż jest uczestników wieczerzy. Jest ono symbolicznie przeznaczone 
dla  niezapowiedzianego gościa. To także wyraz pamięci o naszych bliskich, 
którzy są  nieobecni.  

6. Świeca wigilijna – światło miało być znakiem zaproszenia do rodziny Marii i 
Józefa, aby  Jezus narodził się w każdym domu. Oświecało więc drogę i 
zapraszało.  

7. Szopka – zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego Narodzenia zwanej 
„szopką”, lub  chociaż samego żłobka z sianem i leżącą w nim figurką 
Dzieciątka, sięga XIII. Wieku.  Pozwala wyobrazić sobie miejsce narodzenia 
Jezusa.  

8. Potrawy – w zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych 
potraw jest  różny, ale zwyczajowo na stole powinny znaleźć się wszystkie 
płody ziemi, a potraw  powinno być dwanaście. Spróbowanie każdej ma 
zapewnić szczęście przez cały rok.  Najpopularniejsze polskie potrawy to 
czerwony barszczyk z uszkami, zupa grzybowa,  karp (ryba) pod różnymi 
postaciami, kutia, pierogi z kapustą i grzybami, kulebiak,  kompot z suszonych 
owoców.   

9. Choinka – jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim – ubiera się ją 
w dniu, w  którym wspominamy naszych pierwszych rodziców: Adama i 
Ewę.   

10. Wspólne kolędowanie – radosne śpiewy, w które zaangażowani są wszyscy 
uczestnicy  wieczerzy wigilijnej.  

Hubert Grzegulski 
 

 

 

Wizja radia szkolnego – Jacek Lisowski 
 
Cześć!  
Dzisiaj opowiem  wam o mojej wizji radia szkolnego, jestem realistą więc nie 
będę wymyślał jakiś marzeń, tylko realne rzeczy które mogłyby być w taki radiu 
szkolnym.  



 Chciałbym, aby codziennie z rana, oraz po południu (dla klas które chodzą 
na drugą zmianę) była prowadzona audycja o dzisiejszym dniu, imieninach oraz 
planowanych na dany dzień akcjach w szkole prowadzonych przez Samorząd 
Uczniowski. Gdyby były jakieś konkursy, to aby je ogłaszać, oraz na  koniec 
podawać wyniki konkursów.   
 Fajnie by było, gdyby uczniowie mogli się sami zgłaszać do radia i 
wymyślać swoje propozycje, i sami prowadzić swoje audycje. 
 

Pozdrawiam 

Triplle J 😉  
 

Wywiad 
 

Chciałbym przedstawić wywiad z młodym, skromnym jak i utalentowanym, 

początkującym kierowcą  wyścigowym w gokartach. Jest nim nasz kolega ze 

szkoły jak i również z mojej klasy  DOMINIK ZIEMSKI.  

 
H.G. Cześć Dominik!  

 Fajnie, że znalazłeś czas na wywiad do szkolnej 
gazetki.  

D.Z. Cześć! Jest mi bardzo miło, że pomyślałeś o mnie.  

H.G. Co Cię zainspirowało do motosportu?  

D.Z. Od zawsze interesowałem się motoryzacją oraz motosportem, przez tatę 
który mnie do tego zainspirował.  

H.G. A kiedy po raz pierwszy usiadłeś za kierownicą jakiegokolwiek 
samochodu?  

D.Z. Pierwszy raz gdy sam prowadziłem samochód było w wieku 7 lat, nie licząc 

oczywiście  „jazdy na kolanach u taty”��  

H.G. Jak długo już się ścigasz na torach wyścigowych?  

D.Z. W tym miesiącu mija dokładnie rok, od kiedy pierwszy raz jeździłem na 
torze gokartem.  

H.G. Powiedz, a kiedy zaczynasz odczuwać stres związany ze startem, czy nasila 
się on dzień  wcześniej, czy dopiero w dniu wyścigu?  

D.Z. Stres zaczyna się parę minut przed wyścigiem, gdy zapada cisza po zjeździe 
innych  kategorii i zaczyna się kolej JUNIORA. Sędziowie pokazują tabliczki 
z minutami i sekundami do  rozpoczęcia wyścigu.  



H.G. Z którego z Twojego startu we wyścigach jesteś najbardziej zadowolony?  

D.Z. Z wyścigu w Słomczynie pod Warszawą, na 5 rundzie serii Rotax Max 
Challenge Poland  we wrześniu.  

H.G. Czy Twoje życie codzienne zmieniło się, musisz ćwiczyć, dbać o dietę oraz 
o stronę  fizyczną?  

D.Z. Zdecydowanie tak. Muszę regularnie chodzić na siłownię i odłożyć różnego 
rodzaju  przekąski czy słodycze. Powodem jest wymagana waga, która 
wynosi minimalnie 140kg z  gokartem. A 
gdy waga będzie za duża, osiągi gokarta 
spadają, co przeszkadza w rywalizacji. 

H.G. Wiadomo, że każdy początkujący 
sportowiec powinien być przygotowany, by 
udźwignąć  sukces, ale także porażkę. Jak 
Ty sobie z tym radzisz? W kim masz 
największe wsparcie? 

D.Z. W pierwszym sezonie sukcesów się nie spodziewałem, bo byłem 
świadomy, że ścigam się  z osobami, które jeżdżą od najmłodszych lat. Ale 
i tak największe wsparcie mam od taty, bez  którego raczej zniechęciłbym 
się już ze względu na ilość groźnych wypadków i przyjeżdżanie na końcu 
stawki.  

H.G. Kto jest Twoim wzorem do naśladowania w wyścigach?  

D.Z. Wzorem do naśladowania jest oczywiście Michael Schumacher.  

H.G. Co musisz osiągnąć w sportach wyścigowych aby poczuć się spełniony? 

D.Z Wiadome jest, że najlepszym sukcesem jest wygrana w zawodach, nie 
mówiąc już o  dostaniu się do finału światowego. Niestety to jeszcze nie 
jest poziom, na którym ja jeżdżę, ale  wielka radość u mnie jest nawet jak 
skończę wyścig w TOP10.  

H.G. Jak widzisz swoją karierę za 5 lub 10 lat? W jakiej formule wyścigowej 
chciałbyś  startować?  

D.Z. Wiadome zapewne jest, że największym marzeniem jest Formuła 1, ale 
wiedząc jak ciężkie  jest dostanie się do niej, pewnie chciałbym jeździć w 
samochodach wyścigowych lub Indy Cars.  

H.G. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę, za to, że znalazłeś czas.   

D.Z. Ja również dziękuję  

H.G. Życzę Tobie powodzenia w następnych wyścigach i gaz do dechy!!!!!!  

Hubert Grzegulski 7b 



LIGA KLAS – WOS  CZY WARTO? 
Miesiąc temu miałam przyjemność brać  udział w lidze przedmiotowej z WOSu i 
dziś powiem jakie są moje wrażenia i dam parę rad dla przyszłorocznych 
kandydatów . 

Przede wszystkim , na czym to polegało? 

Cały konkurs składał się z 4 etapów, w każdym z nich mieliśmy inne 
zagadnienia. Rundy odbywały się co około 2 tygodnie więc mieliśmy czas na 
przygotowanie. W każdej rundzie dostawaliśmy po 3 pytania, mogliśmy wybrać 
czy chcemy pytanie za 3 punkty – łatwiejsze, czy po 5 – trudniejsze, potem 
numer od 1 do 27 i takie pytanie dostawaliśmy, ale widzieliśmy same numerki, 
więc pytanie było losowe. Konkurujemy w 3 osobowych grupach z innymi 
szkołami z całej Wielkopolski . Co rundę otrzymujemy daną nam ilość punktów, 
jednak nikt nie odpada. Pod koniec wszystkich etapów punkty są zliczane i 
wygrywa drużyna z największą ilością punktów – w tym roku udało się nam =)  

Jak się przygotowywać ? 

Sposobów jest wiele, najważniejsze jest to by znaleźć ten który nam najbardziej 
odpowiada. Ja, na przykład robiłam notatki do każdego zagadnienia, czytałam 
różne źródła i gromadziłam informacje, systematycznie powtarzając. 
Niewątpliwie pomogły mi również spotkania i opracowania zrobione przez 
Panią Dorotę . Jednak każdy uczy się inaczej, mój kolega z zespołu, wolał uczyć 
się 2 dni przed bez przerwy i tak było dla niego efektywniej. Tak jak mówiłam, 
każdy inaczej się uczy i trzeba po prostu znaleźć swój sposób .  

 A co ze stresem ?  

Myślę, że akurat w tej kwestii nie pomogę, na pierwszym etapie strasznie się 
stresowałam a przy odpowiadaniu cała się trzęsłam. Na kolejnych nagle to ze 
mnie zeszło, nie to żeby nie było emocji, chyba po prostu Pani Dorota wzięła 
wszystko na siebie. Stresowała się chyba dużo bardziej od nas.  

Czy warto?  

Myślę, że jak najbardziej. Kompletnie pomijając kwestie nagród, samo 
doświadczenie ale także wiedza, która nabyłam, to coś czego nikt mi nie 
odbierze. Mimo naprawdę dużej ilości pracy, uważam, że warto i zachęcam 
każdego kogo interesuje WOS . 

 
Zuzanna Szymaniak  

 
 



Rozrywka 

 
1. Którędy wchodzi św. Mikołaj? 
2. Piszemy do Mikołaja 
3. Był nim św. Mikołaj 
4. Kolor ubrania Mikołaja 
5. Atrybut św. Mikołaja 
6. Jeden z elementów ubrania 
7. Patron dzieci 
8. Czasami wieszamy ją przy kominku na drobne upominki 
9. W tym miesiącu obchodzimy Mikołajki 
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