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Legendy i zwyczaje Mikołajek 
 

Zwyczaj wręczania prezentów w Mikołajki wywo-

dził się ze średniowiecznych legend o życiu świętego 

Mikołaja, które stały się bardzo popularne dzięki przed-

stawieniom wystawianym od X wieku 6 grudnia. 

Najbardziej znana była, spisana w pierwszej połowie 

IX wieku w Konstantynopolu przez archimandrytę Micha-

ła, opowieść o trzech córkach. Zgodnie z nią młody 

Mikołaj, jeszcze przed wyborem na biskupa, miał chciwe-

go i bogatego sąsiada, który drwił z pobożności świętego. 

Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że stracił majątek oraz po-

padł w skrajną biedę. Gdy nie miał już z czego utrzymać 

rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy córki , ponieważ 

nikt nie chciał ich poślubić bez otrzymania stosownego 

posagu. Mikołaj, po długich rozważaniach tekstów Pisma 

Świętego i modlitwie, postanowił uratować cnotę dziew-

cząt. Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno 

pieniądze przeznaczone na posag dla każdej kolejnej sio-

stry. Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, postanowił 

dowiedzieć się, skąd biorą się tajemnicze pieniądze. Czu-

wał całą noc i ze zdumieniem odkrył, że to pogardzany 

przez niego Mikołaj wrzuca po raz trzeci pieniądze przez 

okno. Podziękował mu zawstydzony i postanowił zmienić 

swoje życie na zgodne z przykazaniami. W średniowiecz-

nej Europie zachodniej uważano świętego Mikołaja 

za patrona dzieci. W niektórych miastach odnotowano 

w źródłach zwyczaj wybierania w Mikołajki dziecięcego 

biskupa, który symbolicznie przejmował władzę. W XVI 

wieku na wyspach brytyjskich pojawił się rytuał wyno-

szenie tego dnia dyrektora ze szkoły i przejmowania 

władzy przez uczniów. Przetrwał on w niektórych regio-

nach kilka stuleci. Zbliżone do współczesnych zwyczaje 

mikołajkowe są udokumentowane od XV wieku w źró-

dłach polskich, czeskich, austriackich, holenderskich, 

belgijskich i niemieckich. Święty Mikołaj pełnił w nich ro-

lę osoby przynoszącej prezenty z okazji własnego święta. 

Jego atrybutami były siwa broda, pastorał, mitra oraz 

długa, czerwona szata biskupia. Wieczorem 5 grudnia 

obdarowywał owocami, orzechami, ciastkami czy cukier-

kami dobrze zachowujące się dzieci. Niegrzeczne uderzał 

pastorałem. Gdy nie pojawiał się osobiście, dzieci starały 

się przekazać, że czekają na prezenty, na różne sposoby. 

Z Holandii zachowały się zapisy o wystawianiu butów 

przy kominku. W Czechach dzieci wieszały skarpety 

na ramach okiennych, a w Austrii kładły buty na parape-

cie. Współcześnie w Polsce, nocą z 5 na 6 grudnia, 

podkłada się dzieciom prezenty pod poduszkę, w buciku 

lub umieszcza się je w dużej skarpecie. W wielu szkołach 

wymieniania się drobnymi prezentami z wcześniejszym 

losowaniem „swojego mikołajka” czy „swojej mikołajki” 

(czyli osoby, którą się obdaruje). 

Żródło: wikipedia 

W naszej szkole 

6 grudnia Mikołaj ze swoimi 

elfami obdarowywał wszyst-

kich uczniów i pracowników 

szkoły cukierkami. Na prze-

rwach rozbrzmiewały świą-

teczne piosenki, które sprawi-

ły, że poczuliśmy magię świąt. W tym czasie korytarze 

i sale szkolne przystrojone zostały w piękne choinki 

i ozdoby świąteczne. Teraz wszyscy czekamy na święta 

z niecierpliwością.  

Red. 
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Czytamy więcej… 

W grudniu odbyło się podsumowanie Naro-

dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na 

korytarzu głównym przygotowano wystawę prac 

wykonanych przez uczniów biorących udział w pro-

gramie. W ramach podjętych działań uczniowie 

wykonali projekty edukacyjne, efektem których były 

plakaty, projekty okładek, prezentacje multimedial-

ne, ilustracje, recenzje książek oraz miniksiążki. 

Wszystkie prace inspirowane były przeczytanymi 

przez uczniów książkami zakupionymi w ramach te-

go Programu. Książki zakupione w ramach Programu 

cieszyły i nadal się cieszą dużym zainteresowaniem 

zarówno wśród uczniów jak i pracowników szkoły. 

Filip 

 
„HIV- to musisz wiedzieć" - debata  

 „HIV- to musisz wiedzieć”- pod takim hasłem 

5 grudnia odbyła się debata poświęcona problema-

tyce AIDS.  Dyskusję nt. choroby XXI wieku 

poprowadzili uczniowie klasy III a gimnazjum. Gim-

nazjaliści  przygotowali ciekawe prezentacje 

multimedialne, mówiące o sytuacjach ryzykownych, 

które mogą spowodować zakażenie wirusem HIV. 

Mity i fakty nt. AIDS/HIV przybliżyły wszystkim pro-

blem, z którym stykają się dziś szczególni młodzi 

ludzie. To właśnie w młodym wieku  często dochodzi 

do nieprzemyślanych decyzji związanych z podej-

mowaniem współżycia lub braniem narkotyków. 

Uczniowie żywo dyskutowali, jak zachować się 

w codziennym życiu, aby nie zostać ofiarą AIDS.  

 

Debatę poprowadzili uczniowie: Martyna 

Mazurek, Martyna Wypiór, Daria Calak, Wiktoria 

Brzeziecka i Patryk Jaśkiewicz. Z problemem AIDS 

uczniowie mogli zapoznać się wcześniej dzięki wy-

stawie wizualnej, przygotowanej w ramach 

„Tygodnia dla zdrowia”.  

Red. 

 

Tydzień promocji zdrowia 

W naszej szkole co roku organizowany jest pro-

gram pt. ,, Tydzień Promocji Zdrowia”. Pierwszego dnia 

akcji, uczniowie klas 7 i 2 przygotowali apel, na którym 

przedstawili wszystkie działania na bieżący tydzień. 

W tym dniu na korytarzu zawisły plakaty i ulotki związane 

z promocją zdrowego stylu życia.  
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Zorganizowano także konkurs wiedzy o zdrowiu 

dla klas drugich gimnazjum, najlepsza okazała się Alek-

sandra Kubiak z kl. II A. We wtorek nauczycie 

wychowania fizycznego zorganizowali zawody sportowe, 

które wygrała klasa VII D. W środę uczniowie wzięli  

udział w akcji z ratownikiem medycznym, gdzie przypo-

mnieli sobie pierwszą pomoc.  

W przedostatni dzień  przedstawiciele każdej kla-

sy siódmej przygotowali kanapki, zgodnie z zasadami 

prawidłowego żywienia. Działania te połączono z comie-

sięczną akcją „Czy wiesz, co jesz”, konkurencję na 

najciekawsze drugie śniadanie wygrała klasa VII B. Wie-

czorem o godzinie 17:30 DJ Kamil i DJ Maris przygotowali 

dyskotekę z okazji Andrzejek. Ostatniego dnia odbyło się 

podsumowanie całego tygodnia i rozdanie nagród. Naj-

większą aktywność w promowaniu tematyki zdrowotnej 

wykazała klasa 7d, to ona otrzymała nagrodę w postaci 

kosza owoców ufundowanego przez Radę Rodziców. 

Także w piątek klasa II B gimnazjum uczestniczyła 

w Miejskim Domu Kultury w podsumowaniu konkursu 

plastycznego na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi”, 

którego organizatorem był miejscowy Sanepid. Drugie 

miejsce zajęła uczennica SP 5 – Aleksandra Kubiak z kl. 2A 

gimnazjalnej. Wszystkie działania jakie mieliśmy okazję 

obserwować przez ten tydzień oraz możliwość brania 

w nich udziału przyczyniły się do tego, że bardziej zwra-

camy uwagę na to co jemy i jak spędzamy czas wolny. 

Klaudia 

 

„Turek – LAB – żyj, nie ulegaj, 

walcz…” – rozstrzygnięcie konkursu profi-

laktycznego 

W grudniu odbył się finał II Konkursu Profi-

laktycznego „Turek – LAB – żyj, nie ulegaj, walcz…”. 

Uczniowie zmierzyli się ze sobą, przygotowując pra-

ce o tematyce profilaktycznej w dwóch kategoriach 

– literaturze i fotografii. Konkurs okazał się bardzo 

szczęśliwy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 

w Turku. 
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W kategorii literatura nagrody zdobyły: 

– Aleksandra Kubiak (kl. II a gimnazjum) – II miejsce, 

która zaprezentowała publiczności swoje opowiada-

nie; Kornelia Janczak (kl. II a gimnazjum) – III 

miejsce. 

W kategorii fotografia wyróżnienia otrzymały: 

– Oliwia Witkowska i Aleksandra Kowalska. 

 

Prezent dla przedszkolaków 

Od kilku lat w ramach działań wspierających 

rozwój czytelnictwa organizujemy przedsięwzięcia, 

które służą rozbudzaniu zainteresowań literaturą 

piękną i rozwijaniu kompetencji czytelniczych.  

Umiejętność czytania doskonalimy nie tylko 

na lekcjach języka polskiego i godzinach wychowaw-

czych, czy-tamy również podczas spotkań 

czytelniczych w innych placówkach oświatowych.  

Tym razem, w magiczny mikołajkowo-świąteczny 

czas, w grudniu, gościliśmy z wizytą w Przedszkolu 

Samorządowym nr 7 im. Misia Uszatka i w Przed-

szkolu Samorządowym nr 4 „Tęczowym”. Maluchy 

z wielkim zaciekawieniem wysłuchały świątecznej 

bajki – historii o aniołku i bożonarodzeniowej  

gwiazdce oraz obejrzały edukacyjne filmiki świą-

teczne, a potem otrzymały kolorowanki z motywami 

świąt Bożego Narodzenia i cukierki od św. Mikołaja. 

Wspólnie z nami zaśpiewały też świąteczną pasto-

rałkę. Postępowanie bohaterów bajki uświadomiło 

przedszkolakom, jak ważne są dobre relacje między-

ludzkie i okazywanie uczuć na co dzień. Nic tak nie 

cieszy dzieci jak misja wy-pełnienia zadań św. Miko-

łaja, który obdarowuje prezentami. My, dorośli 

i dzieci, obdarujmy się życzliwością, dobrem, wspól-

nym przebywaniem w rodzinnym gronie-to 

najlepszy prezent na święta. Najważniejszy jest obok 

nas drugi człowiek, jego uśmiech i życzliwość. Pa-

miętajmy o tym cały rok, nie tylko od święta! 

 

Józef Mehoffer 11 raz 

Już po raz jedenasty uczniowie zainteresowani 

historią lokalną, jak i twórczością znakomitego arty-

sty, jakim był Józef Mehoffer, rywalizowali 

w konkursie organizowanym przez Szkołę Podsta-

wową nr 5, I Liceum Ogólnokształcące, Muzeum 

Miasta Turku i Komitet Osiedlowy nr 3. Najważniej-

sze cele przedsięwzięcia to: budzenie zainteresowań 

młodych ludzi historią regionalną i postacią mistrza 

Mehoffera, kształtowanie w młodzieży poczucia 

ochrony dziedzictwa kulturowego Polaków, a także 

wyszukiwanie młodych talentów plastycznych oraz 

stworzenie możliwości prezentacji ich dokonań. 
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W konkursie udział wzięło 9 szkół: I Liceum Ogólno-

kształcące, Zespół Szkół Technicznych, Szkoły 

Podstawowe nr 1, 4, 5 w Turku, Chlebowie, Słodko-

wie oraz Szkoła Podstawowa i Zespół Szkół 

Ogólnokształcących z Jutrosina. 8 grudnia młodzież 

z szóstych i siódmych klas szkół podstawowych, dru-

gich i trzecich gimnazjalnych oraz pierwszej i drugiej 

szkół średnich spotkała się w budynku B Szkoły Pod-

stawowej nr 5. Tu uczniowie rozwiązali test 

indywidualny, a następnie rywalizowali drużynowo, 

wykazując się znajomością faktografii z życia J. Me-

hoffera i jego malarstwa oraz zręcznością 

w układaniu puzzli przedstawiających witraże ko-

ścioła NSPJ w Turku. Nowością tegorocznej edycji 

był skład zespołu. Każdą drużynę tworzyli losowo 

dobrani przedstawiciele poszczególnych przedziałów 

wiekowych od 12 do 17 roku życia. Wspólne rozwią-

zywanie zadań sprawiło uczniom wiele frajdy i dało 

możliwość wzajemnego poznania uczestników kon-

kursu. Po zaciętej rywalizacji konkurencje zespołowe 

wygrała drużyna w składzie : Karolina Sikorska (I LO 

Turek), Agnieszka Majda ( gimnazjalistka z SP 1), Li-

wia Olejnik (SP 1 Turek), Zuzanna Szczesiak ( SP 1) 

i Maksymilian Felisiak (gimnazjalista z Jutrosina). 

Największą wiedzą w teście indywidualnym, w któ-

rym o zajęciu odpowiedniego miejsce decydowała 

często różnica jednego punktu, w kategorii szkół 

średnich wykazali się: Jan Kasprzak z LO w Jutrosinie, 

Katarzyna Piechota z I LO w Turku, Agnieszka Wesiń-

ska z LO Jutrosinie (ex aequo II miejsce) i Karolina 

Sikorska z I LO. Najlepsi gimnazjaliści w tegorocznej 

edycji konkursu to: Zofia Bloch z SP w Jutrosinie, Zu-

zanna Szczesiak z SP 1 i Paweł Perliński z SP 5. 

Spośród uczniów klas VI i VII najlepiej test napisały: 

Michalina Andrzejak z SP w Jutrosinie oraz Oliwia 

Błaszczyk i Liwia Olejnik z SP 1. Podsumowano także 

konkurs plastyczny, na który zgłoszono 28 prac. 

Młodzi artyści mogli przygotować 1 lub 2 prace pla-

styczne techniką malarską lub mieszaną w formacie 

A3, które zaprezentują bryłę kościoła NSPJ w Turku 

lub wybrany element jego wystroju, np. stację drogi 

krzyżowej lub witraż autorstwa J. Mehoffera. Jury 

konkursowe, któremu przewodniczył Bartosz Sa-

tchowiak, przyznało: I miejsce  – Natalii 

Nowinowskiej z SP 5, I miejsce – Martynie Piwoń-

skiej z I LO w Turku i Pawłowi Kaczorowi z SP 

w Jutrosinie, III miejsce – Agacie Drabinie z SP 1 oraz 

wyróżnienie – Karolinie Płucienniczak z SP 5. Nagro-

dy dla uczestników ufundowali: dyrektorzy szkół 

będący organizatorami przedsięwzięcia, Komitet 

Osiedlowy nr 3, Burmistrz Miasta Turku, Starosta 

Powiatu Tureckiego, poseł na Sejm III RP p. Ryszard 

Bartosik. Tak duże zainteresowanie imprezą budzi 

radość organizatorów. Jak mówią uczestnicy i ich 

opiekunowie: ciekawa forma (zwiedzanie miejsco-

wego muzeum i kościoła NSPJ), różnorodność zadań 

oraz przyjazna atmosfera sprawiają, że młodzież 

chętnie bierze udział w konkursie o dość trudnej, 

specyficznej tematyce i często powraca do niego 

w kolejnych edycjach. Dowodem na to może być ju-

trosiński licealista, Janek Kasprzak, który w imprezie 

wziął udział po raz czwarty, i jak twierdzi – nie 

ostatni. Zatem do zobaczenia za rok! 

A. L. 
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Święta tuż, tuż… 

12 potraw, siano pod obrusem, talerz dla niezna-

jomego. Wigilia Bożego Narodzenia to czas bardzo 

szczególny dla Polaków. Większość z nas dzisiejszy 

wieczór spędzi z rodziną przy wspólnym stole, śpie-

wając kolędy i kultywując Polską tradycję. 

Choć święta Bożego Narodzenia związane są z ob-

rządkiem religijnym, z wigilijną kolacją wiąże się też 

wiele świeckich tradycji, które na stałe wpisały się 

w polską kulturę. 

Na wigilijnym stole powinno znaleźć dwanaście po-

traw. Każdej należy spróbować, 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 makiem, cu-

krem i miodem, makiełki czy kompot z suszonych 

owoców. 

Na wschodzie Polski na stole pojawia się również ku-

lebiak, gołąbki i kutia. Na Śląsku potrawami 

wigilijnymi są moczka (piernik rozgotowany w mleku 

z miodem) i makówki. 

Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne po-

winny być postne, czyli bezmięsne. Na stole 

zostawia się również dodatkowe nakrycie. Jest ono 

symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego 

gościa. 

Zwyczaj wkładania siana pod obrus wywodzi nato-

miast jeszcze z czasów pogańskich. Ma związek 

z pradawnym świętem agrarnym. Wigilię pod obru-

sem umieszczano siano lub w rogu izby ustawiano 

snopek siana. 

Ewangelia i opłatek 

Kolejną tradycją jest odczytywanie fragmentu 

ewangelii Św. Łukasza, dotyczącego narodzin Jezusa: 

„... Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, 

do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betle-

jem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 

żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, któ-

ra była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł 

dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierwo-

rodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła 

w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze 

i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz sta-

nął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd 

ich oświeciła...” 
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Czysto polską tradycją jest opłatek. Nigdzie poza na-

szym krajem i niektórymi regionami Litwy nie ma 

zwyczaju dzielenia się opłatkiem przy składaniu ży-

czeń. 

Kolędowanie 

Polską tradycją są również kolędy. Te najbardziej 

znane to "Wśród nocnej ciszy”, „Cichą noc" (mimo, 

że nie jest to polska kolęda), "Bóg się rodzi", "Lulajże 

Jezuniu", "Przybieżeli do Betlejem", czy "Oj maluśki, 

maluśki", "Dzisiaj w Betlejem", "W żłobie leży", "Gdy 

się Chrystus rodzi" oraz "Jezus Malusieńki". 

Pierwsza gwiazdka 

Zgodnie z polską tradycją sygnałem do rozpoczęcia 

wigilijnej kolacji jest pierwsza gwiazdka. W tym roku 

pierwsze świecące obiekty będzie można zobaczyć 

już około godziny 16.00 – oczywiście jeśli chmury nie 

zasłonią nieba. 

Astronomowie jako „pierwszą gwiazdkę” typują 

Wegę, najjaśniejsza gwiazdę konstelacji Lutni. Bę-

dzie ona widoczna wysoko nad zachodnim 

horyzontem już przed godziną 16.00. 

Dla większości Polaków sygnałem do rozpoczęcia ko-

lacji będzie jednak... pojawienie się Jowisza. Ta 

planeta jest najjaśniejszym obiektem na grudnio-

wym niebie. Jowisz będzie widoczny godzinę po 

zachodzie słońca nad południowym horyzontem. 

Źródło www.se.pl, opracowanie Kaludia Michalak 

 

 

Nowy Rok na świecie… 

Po co w noc sylwestrową w Rio de Janeiro 

ludzie ubierają się na biało, a w Edynburgu spaceru-

ją z pochodniami? W jakim celu Hiszpanie jedzą 

winogrona na czas? Dlaczego Duńczycy rzucają tale-

rzami w drzwi swoich przyjaciół? Zobacz, jak 

w różnych krajach wita się Nowy Rok! 

Niemal pod każdą szerokością geograficzną 

Sylwester to czas hucznych prywatek, specjalnych 

imprez w klubach i wielkich plenerowych koncer-

tów, zwykle pod miejskim ratuszem. Jest jednak 

kilka miejsc, gdzie zmianę czasu celebruje się w wy-

jątkowy sposób lub towarzyszą temu specyficzne 

zwyczaje. 

Afryka Południowa: w centrum Johannesburga, 

znajdującego się w prowincji Gauteng w Republice 

Południowej Afryki, z okazji nadejścia nowego roku 

wyrzuca się… stare urządzenia. Użycie słowa “wy-

rzucać” nie jest tu przypadkowe. Miejscowi chcą 

wejść w kolejny rok bez niepotrzebnego balastu, 

którego symbolem może być niedziałający telewizor 

czy zepsute radio. Wiele osób pozbywa się ich, 

upuszczając je bezpośrednio na ulice przez otwarte 

okno, a zatem… uwaga na głowy!  
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Kolumbia: marzący o podróżach mieszkańcy Kolum-

bii starają się zaczarować nadchodzące dwanaście 

miesięcy, nosząc przez cały dzień puste walizki. W tę 

i z powrotem. Ma to zapewnić im wiele ciekawych 

i przyjemnych wyjazdów przez cały rok. 

Japonia i Chiny: według pradawnej legendy, nim 

Budda opuścił ziemię, zwołał wszystkie zwierzęta. 

Pożegnało go jednak tylko dwanaście z nich. W na-

grodę za posłuszeństwo, Budda postanowił nazwać 

kolejne lata nazwami wiernych zwierząt. Dlatego też 

według chińskiego kalendarza każdemu kolejnemu 

rokowi patronuje jedno z nich. 

Dania: Duńczycy żegnają stary rok, a witają nowy, 

roztrzaskując stare talerze i szklanki przed drzwiami 

domów swoich bliskich. Ma im to przynieść szczę-

ście. Inna dziwna duńska tradycja noworoczna to 

wchodzenie na krzesła i wspólne zeskoczenie z nich 

o północy. Czynność ta ponoć przyczynia się do wy-

pędzenia złych duchów i zapewnia powodzenie 

w nowym roku.  

Hiszpania: mieszkańcy Hiszpanii na wybicie północy 

mają przyszykowane dwanaście winogron. Za każ-

dym uderzeniem zegara muszą zjeść jeden owoc. 

Każde z nich oznacza szczęście w kolejnym miesiącu 

nadchodzącego roku. Nie można zatem przegapić 

ani jednego uderzenia! W dużych miastach, takich 

jak Madryt czy Barcelona, Hiszpanie gromadzą się na 

rynkach i innych placach i razem konsumują przygo-

towane winogrona, a potem obchodzą dookoła 

butelkę szampana. 

Finlandia: Finowie, chcąc przewidzieć, co ich czeka 

w nowym roku, wróżą sobie ze stopionej cyny. Przy-

pomina to nasze andrzejkowe lanie wosku. 

Odrobinę stopionej cyny wlewają do pojemnika 

z wodą i obserwują, jaki kształt przybierze. Serce lub 

pierścionek oznacza ślub, statek - daleką podróż, 

a świnia… mnóstwo jedzenia. 

Panama: w Panamie rozpala się specjalne nowo-

roczne ogniska, w które wrzuca się papierowe 

wizerunki znanych w kraju postaci (muñecos).  

Pali się zarówno podobizny polityków, np. Fidela Ca-

stro, jak i słynnych aktorów czy sportowców. Kiedy 

na topie był serial telewizyjny “Brzydula Betty”, to 

m.in. jej wizerunek znalazł się w niejednym panam-

skim ognisku. Nie ma to żadnego związku 

z nienawiścią skierowaną do danej osoby. Ich podo-
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bizny symbolizują po prostu stary, odchodzący rok. 

Paląc je, Panamczycy zamykają za sobą kolejny roz-

dział i czekają, co przyniesie im nowe dwanaście 

miesięcy. Noworoczne ogniska mają też odpędzić złe 

duchy. 

Szkocja: Szkoci w ostatnich dniach starego roku ob-

chodzą święto znane pod nazwą Hogmanay. Jego 

początki sięgają jeszcze czasów pogańskich. Z tej 

okazji rozpala się wielkie ogniska, niekiedy pali się 

też łodzie, organizowane są również parady z rozko-

łysanymi kulami ognia. Symbolizują one słońce 

i mają oczyścić nadchodzący rok. Inny szkocki zwy-

czaj nakazuje, by pierwsza osoba, która przekroczy 

prób mieszkania w Nowy Rok, miała ze sobą prezent 

na szczęście. 

Filipiny: na Filipinach do-

brobyt w nowym roku ma-

ją przynieść… okrągłe 

owoce. A wszystko dlate-

go, że okrągłe są monety, 

symbol bogactwa. Wiele 

filipińskich rodzin groma-

dzi się zatem przy stole, na 

którym znajduje się dwanaście okrągłych owoców. 

Niektórzy Filipińczycy, podobnie jak Hiszpanie, 

o północy jedzą też dwanaście winogron. Każde na 

jedno uderzenie zegara. Ma to zapewnić im dobro-

byt i szczęście we właśnie rozpoczynającym się roku.  

Tak więc jak sami widzicie potwierdza się 

powiedzenie: „Co kraj to obyczaj”, więcej o szaleń-

stwach sylwestrowej nocy możecie znaleźć na 

stronach internetowych. Życząc wszystkim Szczęśli-

wego Nowego Roku ! Zachęcam do lektury. 

Red. 

 

Grudniowe wyjazdy 

Klasy 2b i 2c z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Na-

rodzenia pojechały na wycieczkę do Łodzi do teatru na 

sztukę ,,Impreza”. Było to przedstawienie o rodzinie, 

w której pojawia się problem, okazuje się, że jedyny syn 

dowiaduje się, że ma chorobę weneryczną, którą zaraził 

się podczas imprezy. W tajemnicy przekazał to swojej 

siostrze, a ona wyjawiła całą prawdę rodzicom. W domu 

rozpętała się kłótnia po której chłopak uciekł do lasu. Do-

chodzi do awantury pomiędzy matką a ojcem, którzy 

wzajemnie wyrzucają sobie brak czasu dla dziecka i ob-

winiają się o zaistniałą sytuację, matka wychodzi z domu 

żeby odnaleźć syna. Po mimo całego zamieszania, po 

wspólnych rozmowach rodzina zostaje razem. Spektakl 

ten przedstawił nam sytuacje, które mogą spotkać każ-

dego z nas i udowodnił, że wspólna rozmowa jest 

podstawą do wyjaśnia wszelkich sporów. Po przedsta-

wieniu wspólnie zwiedziliśmy galerię, która przystrojona 

w świąteczne ozdoby, wprowadziła nas w magiczną at-

mosferę świąt.  

Filip 
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Polecam 

Czytanie nie boli… 
W cyklu polecam do przeczytania dziś książka 
„Zwiadowcy” 
 

Zwiadowcy jest to dzieło Johna 

Flanagana, australijskiego pisa-

rza, seria tych książek okazała 

się jego największym dziełem. 

Powieść przedstawia przygody 

Willa, sieroty, który staje się 

czeladnikiem ponurego zwia-

dowcy o imieniu Halt. Korpus Zwiadowców zajmuje 

się dostarczaniem informacji o wrogich zamiarach 

nieprzyjaciół oraz pilnowaniem porządku w króle-

stwie Duncana, króla Araluenu. Seria jest 

połączeniem przygód nastoletniego Willa i jego przy-

jaciół. Jest to książka dla nastolatków, ponieważ 

ukazuje ona codzienne życie nastolatka, w którego 

rękach czasami spoczywają losy całego „królestwa”. 
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