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Rok 2022 nie jest rokiem przestępnym, więc luty będzie mieć 28 dni. Nie 
jest tak, ponieważ liczba 2022 nie jest podzielna przez 4. 
Sama w sobie liczba 2022 oznacza miłość, nadzieję siłę, troskę i 
opiekę. Rok 2022 zapowiada się być równie dobry jak 2021, więc nie ma 
co się obawiać, że będzie gorzej. Być może nawet będzie lepiej, szczególnie
kiedy patrzymy na to, co działo się w 2021 roku.ࣟ
Rokiem przestępnym ma być rok 2024. 
             
                                              

Drodzy Czytelnicy!
Życzymy Wam 

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod
butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych

niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i
odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy

niż ten, który właśnie przemija…

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO ROKU!
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Echo SZKOŁY – 
wydanie świąteczne 

          



więty Mikołaj – postać starszego mężczyzny z białą brodą ubranego w    
czerwony strój, który wedle różnych legend i baśni w okresie 
świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi 

przez zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje wraz z 
grupą elfów Laponię  lub biegun północny. Dzięki sprawnej promocji 
praktycznie zastąpił on w powszechnej świadomości tradycyjny 
wizerunek świętego Mikołaja.  Obecnie powszechna forma tej postaci 
wywodzi się z kultury brytyjskiej i amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji 
bożonarodzeniowych. W większej części Europy, w tym w 
Polsce, mikołajki obchodzone są tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie 
świętego Mikołaja, biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały

Ś

mijający rok były grzeczne, znajdują prezenty, ukryte pod poduszką, w 
buciku lub w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu (np. w 
skarpecie). 
Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury 
anglosaskiej (w szczególności amerykańskiej), także w Europie święty Mikołaj
utożsamiany jest coraz częściej z Bożym Narodzeniem i świątecznymi 
prezentami. 
                                                                                                        
       Wieża Babel, czyli zimowe słówka w różnych językach.
 
polski Boże Narodzenie śnieg choinka bałwan Święty Mikołaj 

angielski Christmas snow Christmas-tree snowman Santa Claus 

niemiecki Weinachten Schnee Tannen-baum Schnee-mann Weinachts-mann 

francuski Noël neiger Sapin De Noël Bonhomme 
de neige 

Pére Noël 

hiszpański Navidad nieve Árbol de Navidad Monigote de nieve Papá Noel 

hawajski Kalikimaka hau La’au Kalikimaka Kanaka hau Santa Claus 

czeski Vánoce sníh vánocní strom snehulák Jezisek 

irlandzki Nollag sneachta Crann nollaig Fear sneachta Daidí na Nollag 

HUMOR SZKOLNY 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła!

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej, żeby przyszła jutro!
A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją

na konkretną godzinę.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kuba mówi do ojca: 
-Tato, kup mi na urodziny łyżwy!

- Przecież latem nie jeździ się na łyżwach.
- To kup mi w zimę.

- Ale w zimie nie masz urodzin. 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kolega pyta Adama:
-Jak spędziłeś zimowy urlop? 

- Najpierw dwie minuty zjazdu na nartach,
a potem dwa tygodnie w szpitalu na wyciągu.

  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Dzwoni Sasza z Leningradu do Fiodora na Syberię:

- Ty, stary, słyszałem, że u Was tęga zima - mówi Sasza.
- Jaka tam tęga. Raptem -25°C - odpowiada Fiodor.

- Tak? A ja słyszałem w telewizji, że -60°C – rzecze Sasza.
- A, chyba, że na dworze... – mówi.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Są święta Bożego Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:

-Mamo, choinka się pali.
-Synku, nie mówi się „pali” tylko „świeci”.

Po chwili Jasiu znów przychodzi:
-Mamo, a teraz firanka się świeci.



Barbórka- Święto Górników 
 

Barbórka jest obchodzona 4 grudnia. Ten dzień rozpoczyna się więc od
uroczystej mszy świętej i wspólnego pacierza w kopalnianej cechowni

czy kościele, po których następuje część poświęcona zabawie.
Patronką tego święta jest Święta Barbara z Nikomedii. Została ona

uznana za świętą przez Kościół katolicki i cerkiew prawosławną. Poza
górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy, strażacy, hutnicy,

marynarze, rybacy, kamieniarze czy żołnierze. Nazwa święta górników
pierwotnie była pisana jako „Barburka”. W słownikach poprawnej

polszczyzny dopiero od 1971 roku możemy znaleźć zapis Barbórka.
Święta Barbara jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy.

Górnicze tradycje:
Od XIX wieku górnicy po zakończonej mszy św., przy akompaniamencie 
orkiestry, maszerowali ulicami miasta oraz przez teren kopalni, by finalnie 
dojść przed siedzibę dyrekcji zakładu. Tam odbywała się uroczysta 
akademia. Przełożeni dziękowali pracownikom za ciężką pracę w 
niebezpiecznych warunkach i wkład w rozwój kopalni. Górnikom życzyli 
także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Po akademii z udziałem 
dyrekcji górnicy udawali się do karczmy. Wstęp na barbórkowe przyjęcie 
mieli wyłącznie mężczyźni. Obowiązkowo musieli przybyć w odświętnych 
mundurach. Górnicy bardzo dbali o swoje mundury – za niewłaściwie 
dobrany lub brudny strój groziła kara w postaci zakucia w dyby lub wypicia 
piwa z solą podczas imprezy 😊



Kącik kulinarny
Potrawy wigilijne i świąteczne :

 kutia z makiem,
 karp smażony i w galarecie,
 uszka z czerwonym barszczem,
 kapusta zasmażana.

Ze słodkości najbardziej popularne są wszelkiego rodzaju pierniki.
Poniżej przepis na przepyszne pierniki 😊

Zachęcamy do zapoznania się z nim i wypróbowania.

PRZEPIS NA PIERNIKI

50 dag mąki pszennej
1 szklanka miodu prawdziwego (np. lipowego)

3/4 szklanki cukru
15 dag masła

1 jajko
1 łyżeczka sody oczyszczonej

szczypta soli
2 łyżki przyprawy do piernika (15 g)

Miód, cukier, masło i przyprawę do piernika podgrzać do rozpuszczenia
się. Mąkę wymieszać z solą i sodą, dodać roztrzepane jajko i zimną

masę miodową.  Wyrobić gładkie ciasto i włożyć je do lodówki na 2,5 h .
Ciasto wyjąć i podzielić na 4 części, obsypać stół  mąką i

rozwałkować do grubości 5cm. Wykroić foremkami różne kształty,
ułożyć na blaszce i piec przez 10-12min. Smacznego!



Zwyczaje świąteczne – podróż po Europie  
W każdym kraju w Europie, a także na świecie każdy z nas obchodzi Boże Narodzenie, 
lecz nie w każdym kraju obchodzi się je z tymi samymi zwyczajami oraz w te same dni co
w Polsce. Oto kilka przykładów .

W Czechach podobnie jak w Polsce zasiadamy do kolacji wigilijnej. Czesi przez ten cały 
dzień obchodzą post. Rzeczą charakterystyczną są wróżby np.: przez przekrojenie na pół 
jabłka, lanie ołowiu,  a „najodważniejszym” jest rzucanie butem w drzwi przez panny na 
wydaniu.      
Czeskie potrawy to:                                                                                                      

 zupa grzybowa,     smażony karp,  sałatka ziemniaczana . 
                                           
Ciekawym zwyczajem jest zrywanie gałązek czereśni lub jabłoni (drzewo musi mieć co 
najmniej 10 lat) i wsadzenie ich do wazonu, oczywiście wypełnionego wodą. 
Obserwujemy ją do Wigilii (która jak w Polsce jest 24 grudnia).       
Jeśli pąki zakwitną, to osoba znajdzie sobie parę, a jeśli nie, to zostanie sama. 

W Szwecji podobnie jak w naszym kraju, są kalendarze adwentowe. Jednak mają trochę 
inną formę (wieszanie kolejnych gwiazdek na oknach). Kolejną różnicą jest pasterka, a 
raczej jej brak.   Szwedzi biorą udział w mszy dopiero o poranku w pierwszy dzień 
świąt.  W tym kraju również tradycją   jest Julmarknad, czyli jarmark świąteczny, na 
którym można kupić świąteczne jedzenie i wyroby tworzone ręcznie.   
W Szwecji wyróżniamy potrawy:  
klopsiki mięsne (Kö bullar) ,     Julskinka- świąteczna kiełbasa. 
     
W Niemczech tradycją w Boże Narodzenie jest pieczenie pierniczków. Są one od polskich
większe, a nawet mają wypisane życzenia świąteczne. Podobnie jak w Szwecji 
wspomniane jarmarki są też w Niemczech, polegają na tym samym (można kupić 

tradycyjne jedzenie i wyroby) i są tamtejszym nieodłącznym elementem świąt.       
A ostatnim na tej liście, południowym krajem są Włochy. Mieszkańcy tego kraju mocno 
sobie to święto upodobali, bo obchodzą je od 8 grudnia aż do 6 stycznia! Jest to ich 
również najważniejsze święto religijne. Po wigilijnej kolacji jest rozrywka w postaci 
grania w karty lub tombolę. W pierwszy dzień bożonarodzeniowy spożywa się 
kolację wigilijną, w drugi - obiad świąteczny, a ilość dań na włoskim stole jest większa o 
1 niż w Polsce- wynosi 13 potraw. Charakterystycznym elementem dekoracji u Włochów
są szopki. To właśnie z tego kraju pochodzi tradycja szopek.  
Charakterystyczne potrawy włoskie to:    makarony z rybami,  smażone warzywa.           



    Święta a co za tym idzie zima to również czas zabawy na śniegu ( jeśli 
oczywiście jest 😊) 

 Kilka wskazówek dotyczących bezpiecznej zabawy

Zima niesie  ze sobą wiele zabaw, w które  można  się  bawić  tylko  w tę
porę roku, ale nie zawsze są one bezpieczne. 

Tutaj zamieszczamy kilka zastrzeżeń i wskazówek:

- Należy zawsze mieć odpowiedni strój (ciepłe spodnie, zimową kurtkę,
buty odpowiednie na śnieg, czapka, szal,  rękawiczki), jeśli  konieczne to
również ochraniacze.

-  Nigdy  nie  należy  jeździć  na  łyżwach  w  nieodpowiednich  miejscach
np. na zamarzniętym jeziorze. 

-  Jeżeli  znajdujemy  się  w  górach,  to  należy  się  trzymać szlaków.
Jeśli zapowiadają złą pogodę, to warto zmienić swoje plany.

- Nie wolno jeździć na sankach blisko ruchliwych dróg.

-  Podczas  rzucania  śnieżkami  nie  wolno  zbyt  mocno  ubijać  śniegu,
ponieważ jeśli rzucimy taką śnieżką w kogoś, możemy mu nabić siniaka. 

                   

Przebywajmy jak najwięcej na świeżym powietrzu! Ruch to zdrowie !!!

           SYLWESTER    

     

      Sylwester (tłusta wigilia) – 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 …  
   W każdym kraju sylwester, przywitanie NOWEGO ROKU 
obchodzone jest bardzo hucznie, oto kilka przykładów:

 Szkocja- przez ulice miasta przechodzi pochód, którego członkowie 

wymachują ognistymi kulami.
 Turcja- Turcy, którzy idą świętować sylwestra, zakładają na siebie 

czerwoną bieliznę. Wierzą, że to przyniesie szczęście ich najbliższym. W 
okresie przedświątecznym i noworocznym sklepy z bielizną przeżywają 
prawdziwe oblężenie, a czerwona bielizna schodzi na pniu.

 Dania- Duńczycy idą do swoich przyjaciół i na szczęście roztrzaskują o 
ich drzwi talerze. Im więcej ktoś znajdzie rozbitego szkła pod swoimi 
drzwiami, tym bardziej może czuć się popularny i lubiany. O północy w 
Danii skacze się również przez krzesła. Ten zwyczaj jest symbolem 
przeskoku ze starego roku w nowy.

 RPA- Mieszkańcy dzielnicy Hillbrow mają w zwyczaju 31 grudnia 
wyrzucać przez okna swoich domów stare meble.

Życzymy wszystkim
  udanej zabawy!!!

 


