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DRODZY CZYTELNICY! 

To kolejny, listopadowo – grudniowy numer naszej gazetki, w którym zostały zamieszczone 

artykuły przygotowane przez uczniów kl. VIII. Mamy nadzieję, że znajdziecie coś, co Was 

zainteresuje. 

Zapraszamy do lektury! 

Opiekunki 

Jak nie kochać jesieni... 

 

Jak nie kochać jesieni, jej babiego 

lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm 

deszczu tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na 

drzewach usiadły, 

Czekając na swych braci, za 

morze lecących. 

 

Jak nie kochać jesieni, jej barw 

purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, 

srebrnych, szczerozłotych. 

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 

                                                    (Tadeusz Wywrocki) 

 

  

 

 

 

 



Dzień Wszystkich Świętych 

 
 

Dzień Wszystkich Świętych to święto kościelne obchodzone 1 listopada. Ma ono wymiar powszechny – 

dzień ten celebruje się w każdym kościele katolickim na świecie. Historia Wszystkich Świętych jest 

interesująca. Okazuje się bowiem, że pierwotnie uroczystość tę obchodzono w maju, który był miesiącem 

poświęconym zmarłym (wówczas wypadało starożytne święto Lemuraliów). Z tego powodu do tej pory 

w tradycji ludowej funkcjonuje szereg przesądów związanych z tym miesiącem, między innymi przestroga 

przed organizowaniem majowych ślubów. W 731 roku Wszystkich Świętych zostało przeniesione przez 

papieża Grzegorza III z 13 maja na 1 listopada. Od tamtego czasu uroczystość zyskała również wymiar 

powszechny. Uważa się, że zmiana ta mogła być spowodowana względami praktycznymi. W okresie Polski 

Ludowej święto to było nazywane Świętem Zmarłych, co miało na celu zamazanie jego religijnego 

charakteru.             

1 listopada ludzie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych - najbliższych 

i przyjaciół. Jest to też święto obchodzone przez część innych wyznań, a także zwyczaj praktykowany przez 

osoby bezwyznaniowe i niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym. 

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali życie 

dla Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie mszy świętej.  

W Polsce jeszcze na początku XX wieku podczas uroczystości Wszystkich Świętych szczególną czcią 

otaczano żebraków i tzw. proszalnych dziadów, siedzących zazwyczaj przed wejściem do kościołów i na 

cmentarzach. Na tę okazję gospodynie wypiekały specjalne małe chlebki, zwane powałkami lub 

heretyczkami. Pieczono je dzień lub dwa wcześniej, gdyż 1 listopada, gdy dusze przodków - jak wierzono - 

wracały do swoich domów, nie wolno było rozpalać ognia.  

Zgodnie z tradycją wypiekano tyle chlebków, ilu było zmarłych w rodzinie. Wręczając chlebki żebrakom, 

uważanym za osoby utrzymujące kontakt z zaświatami, proszono ich, aby modlili się za dusze zmarłych. 

W niektórych regionach Polski dawano żebrakom także kaszę, mięso i ser. Chlebek ofiarowywany był 

również księdzu, by modlił się w intencji dusz tych zmarłych, o których nikt nie pamiętał. 

Zwyczaj "karmienia zmarłych" wyrósł z tradycji przedchrześcijańskiej, gdy na grobach stawiano chleb, miód 

i kaszę. Często urządzano na cmentarzach lub w pobliskiej kaplicy uroczystości "dziadów". Wywoływano 

dusze zmarłych, zastawiano jadłem stoły i śpiewano - uważając, że to przyniesie ulgę duszom. 

Wszystkich Świętych a Dzień Zaduszny - czym się różnią? 

Między Dniem Wszystkich Świętych a Dniem Zadusznym są dość spore różnice. Pierwszy dzień świąt 

jest zdecydowanie bardziej radosny, drugi skłania do modlitwy i wspomnień. 

Nikola Niemiec i Milena Iwańska kl. VIII 

 



 
 
 
 

Obchody Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych na świecie 

 

Ekwador 
Mieszkańcy Ekwadoru gromadzą się przy grobach swoich bliskich, ale nie palą na nich zniczy. 

Zamiast nich przynoszą zmarłym potrawy, za którymi za życia dana osoba szczególnie przepadała. 

Bułgaria 

W Bułgarii zmarli wspominani są przy okazji prawosławnego święta Zaduszków Archangielskich. 

W przeciwieństwie do naszych Wszystkich Świętych, jest to święto ruchome, które przypada w 

pierwszą sobotę przed 8. listopada. Na grobach rodziny i przyjaciół Bułgarzy rozpalają świece i… 

polewają je obficie czerwonym winem. 

Japonia 

Japończycy swoje święto ku czci zmarłych obchodzą nie jesienią, 

ale latem. Według japońskiej tradycji w święto Bon duchy 

zmarłych przybywają z zaświatów i odwiedzają swoich żyjących 

bliskich. Z tej okazji Japończycy na progach domostw zostawiają 

latarenki zwane “mukaebi”, czyli “ogniami powitalnymi”. 

 

Gwatemala 

Na czterdzieści dni przed Dniem Zmarłych, przypadającym 1 listopada, 

w Gwatemali zaczyna przygotowywać się kolorowe latawce. Mają one 

wskazać drogę duszom, które w tym czasie odwiedzają Ziemię. 

 

Meksyk 

W Meksyku zmarłych wspomina się w święto zwane tam Dia de los 

Muertos, które obchodzone jest od 31 października do 2 listopada, a 

zatem przez trzy dni. Przed Dia de los Muertos w domach buduje się 

dla bliskich zmarłych ołtarzyki, w których, poza jedzeniem 

i kwiatami, umieszczane jest też zdjęcie zmarłej osoby. Na wzór tego 

święta powstał film dla dzieci ,,COCO”. 

 

Stany Zjednoczone 

Amerykanie dzień przed Wszystkimi Świętymi, czyli 31 października, 

obchodzą słynne już chyba na cały świat Halloween. Domy 

przyozdabiane są szeregiem halloweenowych dekoracji. Dzieci, 

przebrane w przeróżne kostiumy, chodzą po domach z zapytaniem 

“cukierek albo psikus”.  

 

Aniela Florian kl. VIII 

 

 



 

Zaduszki 
 

Są współczesnym odpowiednikiem pogańskiego święta Dziadów. Dzień Zaduszny przypada 

na 2 listopada, następnego dnia po Wszystkich 

Świętych. Z tej okazji, ludzie wspominają 

wszystkich, którzy odeszli ze świata żywych, 

modlą się za ich dusze, które według katolickiej 

wiary, przebywają w czyśćcu. 

Zaduszki są tradycją sięgającą czasów biblijnych 

Już w Piśmie Świętym Starego Testamentu można 

odnaleźć pierwsze wzmianki o zwyczaju 

zapisywania w specjalnych księgach imion osób 

zmarłych. 

Ten dzień jest czasem modlitwy za ludzi zmarłych, 

którzy oczekują na ostateczne spotkanie z Bogiem 

oraz  jest wspomnieniem zmarłych, potrzebujących jeszcze oczyszczenia, które mogą uzyskać dzięki 

modlitwie wiernych oraz Kościoła. W dawnych czasach poprzez modlitwy i jałmużny dla ubogich, 

wierni starali się nieść pomoc duszom cierpiącym w czyśćcu. Tradycje te przetrwały - w formie 

rozdawnictwa chleba ubogim przed kościołami i cmentarzami w Dzień Zaduszny - aż do XX wieku. 

Do dzisiaj przetrwał jedynie zwyczaj nawiedzania w tym dniu grobów, zapalania świec 

i zniczy.  Zachował się też zwyczaj składania ofiar pieniężnych w parafiach za dusze najbliższych 

zmarłych, na tzw. wypominki, tj. kartek, na których wypisane są imiona i nazwiska zmarłych. 

 Pamiętajmy o swoich bliskich nie tylko raz w roku.  

Daria Ciągło kl. VIII 

25 – 26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 

 W Polsce mamy blisko 500 tys. honorowych dawców krwi. 

 Od 2004 roku krwiodawcy z całego świata obchodzą swoje święto 14 czerwca. Światowy 

Dzień Krwiodawcy to wyraz wdzięczności za ich bezinteresowną pomoc i poświęcenie. Patronat nad 

obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy sprawują: Światowa Organizacja Zdrowia, Czerwony 

Krzyż i Czerwony Półksiężyc. 

 Na  Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy wybrano datę urodzin austriackiego lekarza 

patologa i immunologa Karla Landsteinera, który jako pierwszy dokonał podziału krwi na trzy grupy. 

W 1930 roku otrzymał za swoje badania nagrodę 

Nobla. 

 Kto może oddać krew? 

-dawcą może być osoba w wieku od 18 do 65 lat 

-ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg 

-temperatura ciała, mierzona pod pachą, nie 

powinna przekraczać 37oC 

-warunkiem zakwalifikowania badanej osoby do 

oddania krwi jest dobry stan zdrowia  

 

Grzegorz Baziak kl. VIII 

 



11 listopada 
Narodowe Święto Niepodległości  

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada 

dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–

1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady 

Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989. 

Jest dniem wolnym od pracy. 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada 

uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki 

zawarciu rozejmu w Compiègne. 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. 

Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, 

naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia 

i entuzjazmu ogarnął kraj. 

W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako 

uroczystości o charakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w pierwszą niedzielę po 

11 listopada.   

W 1919 roku nie było sprzyjającej sytuacji by 

uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, 

ponieważ trwały jeszcze wojny o granice 

Rzeczypospolitej. Pierwszy raz w pełni 

uroczyście upamiętniono odzyskanie 

niepodległości 14 listopada 1920. Tego dnia 

uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako 

zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie 

polsko-bolszewickiej wręczając 

mu buławę marszałkowską. 

 

 

 

Autorzy: Łucja Jawor i Jakub Niemiec, kl. VIII

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odzyskanie_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_przez_Polsk%C4%99_w_1918_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_Rzeczypospolitej_pod_zaborami
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_systemowa_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_w_Compi%C3%A8gne_(1918)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82awa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_Polski


 

 

…ANDRZEJKI… 
 

to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona 

Szkocji, Grecji i Rosji. Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki 

są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się 

adwentem. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone 

były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). 

Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, 

w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach 

rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę 

gromadzącą młodzież obojga płci. 

Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych 

nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na 

starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo 

źródłosłowu imienia Andrzej (Andreas) i greckich słów 

aner, andros oznaczających męża, mężczyznę; inni 

odwołują się do kultu starogermańskiego boga Frejra 

dawcy bogactw, bóstwa miłości. 

Niektóre andrzejkowe wróżby  

 Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień 

i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły ukochany. 

 Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła 

w wigilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż. 

 

Linda Kozik kl. VIII  

4 grudnia – Dzień Świętej Barbary 
 

Trudno wyobrazić sobie 4 grudnia bez „Barbórki”. Święta patronuje 

wielu zawodom, ale najbardziej czczą ją górnicy. Ta cudzoziemka ma 

swoje szczególne miejsce w naszych sercach i w przestrzeni 

architektonicznej wielu miast polskich. 

Barbara, jedynaczka poganina Dioskura, urodziła się w Nikomedii. 

Ojciec zaślepiony nienawiścią do chrześcijan, zamknął nieposłuszną 

córkę w wieży, kiedy odmówiła wyparcia się wiary chrześcijańskiej. 

Ostatecznie poniosła śmierć męczeńską ścięta mieczem 

prawdopodobnie w 306 r. za panowania cesarza Maksymiliana Dazy. 

Dziś należy do grona 14 Świętych Wspomożycieli. Jej 

imię znaczy: niemówiąca po grecku, cudzoziemka. Starożytna męczennica jest wzorem, jak 

odważnie wierzyć i nie bać się śmierci. Choć żyła tak dawno i wieki zatarły historię jej życia, nie 

oddaliła się od nas. 

Mikołaj Grzech kl. VIII 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C5%9Bnia_ptasia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie


 

 

Mikołajki 
 

W religii chrześcijańskiej postać świętego Mikołaja znana jest jako Święty Mikołaj z Miry. 

Najstarsze przekazy o nim pochodzą z VI wieku. 

Według średniowiecznej hagiografii żył na przełomie 

III i IV wieku, był biskupem Miry w Licji, wsławił się 

cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez 

wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych 

na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego 

sanktuarium znajduje się we włoskim Bari.  

 

Od IX wieku Mikołaj był czczony 

w chrześcijaństwie wschodnim i zachodnim jako 

święty i cudotwórca. Żywot pióra archimandryty 

Michała z IX wieku przekazuje, że 6 grudnia 

obchodzono w Konstantynopolu święto Mikołaja, 

które traktowano jako godne przygotowanie do 

Bożego Narodzenia. Na Zachodzie jego wspomnieniu 

nadano również rangę święta. Najstarszy o tym 

przekaz pochodzi z akt synodów w Neapolu z lat 821 

i 842. Na synodzie w Oksfordzie z 1222 roku 

podniesiono rangę tego święta w kalendarzu do 

najwyższej. Na pamiątkę translacji ciała Mikołaja do 

Bari z 1087 roku, ustanowiono drugie święto na dzień 9 maja. Było ono obchodzone tak w Kościele 

katolickim, jak i Kościołach prawosławnych. Pierwsze znane hymny liturgiczne ku czci świętego 

powstały w IX wieku w południowej Italii. 

 

Mikołaj był uważany za świętego, który udziela pomocy w każdej potrzebie. Popularność kultu 

spowodowała, że poświęcono mu tysiące kościołów, ołtarzy, kaplic, szpitali i hospicjów. Historycy 

wyliczyli, że w roku 1500 liczba poświęconych Mikołajowi kościołów, tylko w Europie zachodniej 

przekroczyła 2000. 

Już w średniowieczu uważano Mikołaja za patrona dzieci. W X wieku wystawiano dramaty 

liturgiczne dla dzieci, opowiadające historię świętego, które w późnym średniowieczu staną się 

niezwykle popularne w całej Europie. XII-wieczne zapiski ze środkowej Francji przekazują, że 

w wigilię 6 grudnia zakonnice roznosiły prezenty dla dzieci z biednych rodzin i zostawiały je 

wieczorem pod drzwiami. Związek kultu z wręczaniem prezentów jest udokumentowany od XV 

wieku w źródłach polskich, czeskich, austriackich, holenderskich, belgijskich i niemieckich. 

 

Emilia Kurzeja kl. VIII 

 



 

 

⭐Tradycje świąt Bożego Narodzenia⭐ 

Tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce kultywuje się od wielu lat. Najpopularniejszym 

zwyczajem jest  np. ubieranie choinki jak też 12 potraw na stole 

wigilijnym. Istnieją również inne zwyczaje np.: 

1. Ubieranie choinki. 

2. Łamanie się opłatkiem. 

3.Sianko pod obrusem.  

4.Dawanie prezentów. 

5.12 potraw przy stole. 

7.Śpiewanie kolęd. 

8.Dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole. 

9.Pierwsza gwiazdka na niebie. 

 

 

⭐Tradycje Świąteczne w innych krajach⭐ 

⭐Francja -Boże Narodzenie to w zachodniej kulturze najważniejsze święto w całym roku. W tym 

czasie odwiedza się bliskich i spotyka się przy stole. 

⭐USA-Dekoracje od listopada do 26 grudnia. Od końca listopada w domach w USA pojawiają się 

choinki, światełka i ozdoby, które zostają w nich do 26 grudnia. 

⭐Niemcy-W Niemczech święta Bożego Narodzenia trwają dwa dni: 25 i 26 grudnia. 24 

grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia, dla wielu składa się z gorączkowego poranka i części 

świątecznej wieczorem. 

 

 Jan Borek i Radosław Postrożny kl. VIII 

 

 

 



 

 

 

ŚWIĄTECZNE OZDOBY 
 

Choinka 

1. Chwytamy prawy górny róg kartki i 

składamy ją w kształcie trójkąta. 

2. Odcinamy prostokątny pasek tak, aby po 

ponownym rozłożeniu kartki otrzymać 

kwadrat. 

3. Składamy kwadrat po przekątnej 

ponownie uzyskując trójkąt i jednocześnie 

robiąc drugie zagięcie. 

4. Odwracamy kartkę i znowu zginamy ją na pół tworząc kolejne zagięcia. 

5. Chwytamy za dwa przeciwległe rogi i przyciągamy je do siebie jednocześnie składając 

kartkę. Im mocniej uda się docisnąć zagięcia, tym lepiej. 

6. Ponownie zginamy kartkę w trójkąty formując kształt choinki. 

7. Zyskujemy coś na kształt latawca. Odcinamy jego dolną część. Zaginamy elementy kartki 

do środka. 

8. Nacinamy choinkę w 6 miejscach i zaginamy papier do środka. 

9. Rozkładamy kartkę uzyskując trójwymiarową choinkę z papieru. 

 

Bombka 

Na sam początek wytnij 10 kółek, które będą miały tę 

samą wielkość. Najlepiej kształt owego kółeczka 

odrysować będzie na papierze. Możesz w tym celu 

skorzystać albo z kubka na kawę, albo z cyrkla. 

Możesz również przywiązać sznurek do ołówka (w 

miejscu, gdzie jest rysik). Z kolei drugi koniec sznurka 

przytrzymujesz wówczas palcem, na papierze. 

Ołówkiem wystarczy odrysowywać kółko, w 

międzyczasie dostosowując dokładną długość sznurka. Sprawdź także zebrane w tym miejscu 

artykuły o ozdobach choinkowych.  

Teraz trzeba złożyć każde z kółek na równą połówkę. Sklej je ze sobą. 

Następnie należy rozłożyć sklejone kółeczka i uformować je na kształt kuli. Połącz je wówczas 

klejem – a raczej złącz ze sobą dwie skrajne połówki papieru. 

Pora na… zdobienie! Możesz ozdobić swoją papierową bombkę zupełnie tak, jak podpowiada 

wyobraźnia. A więc nadadzą się zarówno cekiny, jak i guziczki czy kolorowy brokat!  

Teraz czas na igłę. Z jej pomocą należy przymocować do bombki sznureczek. Trzeba będzie 

zawiązać go w supeł w ten sposób, by powstała zawieszka. Tak przygotowaną ozdobę powieś na 

choince!  

Jakub Nieckarz i Oskar Hedwik kl. VIII 

 

 



 

 

 

Składniki: 

500g Mąka pszenna 

120g Masło 

200g Cukier puder 

200g Miód 

1 Jajko 

1 łyżeczka Sody oczyszczonej 

2 łyżek przyprawy do piernika 

1 Białko  

Cukier puder 200g 

 

Przygotowanie: 

Krok 1: Przygotuj stolnicę i kuchenną wagę. Odważ mąkę, cukier puder, miód i masło. 

Krok 2: Wymieszaj na stolnicy mąkę z sodą oczyszczoną, przyprawą do pierników i cukrem 

pudrem, dodaj tłuszcz i posiekaj całość ostrym nożem. Zrób dołek i wlej do niego miód oraz jajko. 

Wyrób ciasto. 

Krok 3: Gotowe ciasto rozwałkuj na podsypanej mąką stolnicy na grubość ok. 3 mm. 

Krok 4: Wykrawaj foremkami dowolne kształty i układaj pierniczki na blasze, wyłożonej 

papierem do pieczenia. Pamiętaj, żeby nie układać ich zbyt blisko siebie, bo pierniczki podczas 

pieczenia urosną. 

Krok 5: Nagrzej piekarnik do 180 st. C i piecz pierniki przez ok. 10 minut. 

Krok 6: Przygotuj lukier: w makutrze utrzyj białko z cukrem pudrem. Do smaku możesz dodać 

kilka kropel soku z cytryny. Żeby zrobić kolorowy lukier, możesz dodać do niego odrobinę soku 

jagodowego albo malinowego. 

Krok 7: Jeszcze ciepłe pierniczki posmaruj lukrem, możesz je też posypać kolorową lub 

czekoladową posypką, ozdobić rodzynkami, kandyzowanymi owocami lub jadalnymi perełkami. 

Krok 8: Kiedy pierniczki wystygną, przełóż je do metalowych puszek z pokrywkami, żeby 

zmiękły do Bożego Narodzenia. 

 

Kamila Zaremba i Oliwia Potoniec  kl. VIII 



 

 

Sylwester 
 

                Sylwester – wigilia Nowego Roku, dzień poprzedzający Nowy Rok – 31 

grudnia (imieniny Sylwestra; w Kościele katolickim, jako wspomnienie liturgiczne 

papieża Sylwestra I), kiedy to świętuje się koniec starego roku i początek nowego, 

stanowiąca czas hucznych zabaw i balów, toastów, sztucznych ogni, petard lub 

pokazów laserowych. 

 

 

 

Samo święto pożegnania starego i powitania nowego roku narodziło się dopiero na 

przełomie XIX i XX wieku. Początkowo obchodzono je tylko w bogatszych 

warstwach społeczeństwa, stopniowo zwyczaj przedostawał się do życia uboższych 

ludzi. Na początku XX wieku pojawiły się lokalne zwyczaje przeżywania nocy 

sylwestrowych. Na przykład w Danii zeskakiwano z krzesła o północy, a w Hiszpanii 

od 1909 wraz z każdym uderzeniem zegara zjada się jedno winogrono. 

W wielu państwach (m.in. w Polsce) jest wznoszony toast szampanem. 

 

Miłosz Waligóra i Wiktor Kwiatkowski kl. VIII 

 

 


