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DRODZY CZYTELNICY WITAMY WAS SERDECZNIE W NOWYM ROKU
 I ŻYCZYMY ABY TO BYŁ DLA WAS POMYŚLNY ROK PEŁEN SUKCESÓW,
SPEŁNIONYCH MARZEŃ I NADZIEI :)

wyk.

Za nami już Sylwester -
pożegnaliśmy stary rok, czy
zastanawialiście się kiedyś od
jak dawna  świętujemy
Sylwestra? Od kiedy witamy
Nowy Rok w Polsce?
Przeczytajcie uważnie naszą
gazetkę, a na pewno na te
pytania znajdziecie w niej
odpowiedzi :)

Słowo ,,Sylwester” wywodzi się z języka łacińskiego, w którym to imię
Silvestris, oznacza człowieka dzikiego, żyjącego w lesie. To niezwykłe, że
historia tego święta sięga czasów starożytnych. Często porównuje się je do
greckich Dionizji – obchodów ku czci Dionizosa- boga winnej latorośli. Już 
około 600r. p.n.e. Grecy personifikowali Nowy Rok jako małe dziecię –
symbol początku. Wyobraźcie sobie, że podczas hucznych procesji na cześć
Dionizosa, paradowano z dziećmi w koszyku, świętując odrodzenie się ducha
płodności. To tylko kropla w morzu z tego co chcemy Wam przekazać na
temat Sylwestra i Nowego Roku, więc zajrzyjcie na kolejne strony:)

Ania Lipka kl.3 SP
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Według pewnych
wierzeń, Sylwester ma
pochodzenie
mitologiczne.
Słyszeliście kiedyś o
wróżce Sybilii? Jak głosi
legenda, grecka wróżka
Sybilla przepowiedziała,
że w roku 1000 nastąpi
koniec świata. Zagłady
dokonać miał zamknięty
w lochach Watykanu
smok Lewiatan. Ludzie
przekazywali sobie z ust
do ust przerażającą
historię ... W 317 roku
papież Sylwester I
uwięził bestię w lochach
Watykanu. 
Sybilla twierdziła, że
potwór wybudzi się 
z wielowiekowego snu
 i w nocy z 999 na 1000
rok zniszczy istniejącą
cywilizację. 

Gdy zbliżał się
przepowiadany czas
spełnienia strasznej
wróżby, w Watykanie
urzędował papież
Sylwester II. Nie tylko
ludność Rzymu, ale cała
Europa w wielkim
strachu i przerażeniu
oczekiwała nadejścia tej
nocy. Ludzie wierzyli, 
że skoro Sylwester I
uwięził smoka, to
Sylwester II będzie tym,
który go uwolni.
Przerażeni oczekiwali na
zagładę. Niektórzy
chowali się w domach,
inni modlili się, a
niektórzy nawet zadawali
sobie różne pokuty
niektóre bolesne
 i okrutne jak na
przykład biczowanie.

Lewiatan ? Czy są jakieś
dowody jego istnienia?
Okazuje się, że tak. W
Biblii można odnaleźć
kilka  fragmentów
opisujących to
stworzenie.

tak przerażający że
ludzie bali się na
sam jego widok
ma zęby
skóra odporna lub
bardzo trudna do
przebicia
na grzbiecie
umiejscowione płyty
z paszczy bucha
ogień
z nozdrzy bucha
dym
może posiadać
więcej niż jedną
głowę
przedstawiony jako
wąż i smok morski

                                   WRÓŻKA SYBILLA I LEWIATAN - 
                             - CO MAJĄ WSPÓLNEGO Z SYLWESTREM???
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 CO SIĘ WYDARZYŁO W NOCY Z 999
NA 1000 ROK???    

Wszyscy z bijącym
sercem i w strachu
oczekiwali na
północ.Wybiła północ,
lecz Lewiatan się nie
pojawił, a świat nadal
istniał. Szczęśliwi  ludzie
z wielką radością
wybiegli na ulice miast,
by świętować kolejny
Nowy Rok. Ich smutek,
przerażenie  i rozpacz
zamieniły się w wielkie
szczęście.  Wszyscy
śpiewali i tańczyli,
raczyli się winem.
Wówczas po raz
pierwszy papież
Sylwester udzielił
błogosławieństwa „Urbi
et Orbi - Miastu i
Światu”. Od tego
momentu zaczęto bale
na przełomie grudnia i
stycznia nazywać od
imienia papieża
Sylwestrem.

OD KIEDY ŚWIĘTUJEMY SYLWESTRA
W POLSCE? 

W Polsce musieliśmy
poczekać jeszcze
dłuuuuugie lata zanim
pojawił się 
u nas zwyczaj
świętowania w
Sylwestra.Obrzędy
sylwestrowe pojawiły 
się w Polsce dopiero 
w XIX wieku. Przybyły
one do nas z Europy
Zachodniej. Początkowo
Sylwestra świętowały
jedynie bogatsze
warstwy społeczne.
Arystokracja witała
Nowy Rok toastem
Tokaja – białego wina
pochodzącego z Węgier.
Witając Nowy Rok
strzelano z bicza na
szczęście.

A jak świętowały niższe
warstwy społeczne
 w Polsce 
w XIX wieku? Urządzano
polowania, strzelano 
z batów na szczęście,
składano życzenia 
w rodzinnym gronie.
Z Sylwestrem związane
są tradycje wypiekania
„bochniaczków
i szczodraków” (chlebów
i bułeczek). Wierzono, że
przynoszą  one zdrowie,
szczęście
i dlatego 
obdarowywano nimi
domowników. Dla gości
specjalnie  wypiekano
tzw. „gościńce”. 
Nowy Rok starano się
obchodzić radośnie, bo
wierzono, że:
"Jaki Nowy Rok, taki
cały rok”.
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ZWIERZAKI NIE LUBIĄ SYLWESTRA. JAK MOŻNA IM POMÓC PRZETRWAĆ
NOC SYLWESTROWĄ?

W noc Sylwestrową
ludzie  bawią się
hucznie, puszczają
fajerwerki, a nasi pupile
co wtedy czują ?
Pamiętajmy, że zwierzęta
boją się huku
 i hałasu. 
Głośny, niespodziewany
strzał przeraża je, jak
mało co. Lekarze
weterynarii potwierdzają
że to dla naszych
zwierzaków
najtrudniejsza noc 
w roku. Głośny huk
może wywołać u
zwierzęcia stany lękowe,
często po takim
traumatycznym
przeżyciu nasz pupil
może załatwiać się w
niekontrolowany
sposób, reagować
paniką na każdy 

gwałtowniejszy dźwięk.
Pamiętajmy 31 grudnia,
aby przestrzegać kilku
ważnych zasad:

1.Zapewnij swojemu
pupilowi bezpieczne 
i zaciszne miejsce!
2. Podczas wybuchu
sztucznych ogni
pozamykaj okna
i drzwi !
3. Włącz spokojną
muzykę, która zagłuszy
dźwięk petard!
4.Zanim nadejdzie noc
fajerwerków zabierz
swojego psa na
dłuuuuuugi spacer!
5. Nie pozwól, aby twój
zwierzak zbliżał się do
sztucznych ogni ani za
nimi biegał!
6.Bądź ze swoim
zwierzakiem!

Drodzy czytelnicy znacie
inne skuteczne sposoby
jak pomóc zwierzakom
przetrwać Sylwestrową
noc piszcie:
gazetkajunior@wp.pl
Ciekawostka:Słuch psa
rejestruje dźwięki o tak
niskiej częstotliwości jak
16 Hz i tak wysokiej jak
50 000 Hz (dla
porównania: skala
słyszalności dla
człowieka kończy się na
20 000 Hz). Głośne
dźwięki są bardzo
nieprzyjemne dla psich
uszu, a dłużej trwające
mogą uszkodzić narząd
słuchu! Pamiętajmy
Zwierzęta to Przyjaciele
Człowieka! 
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Zuzanna: Dzień dobry,
Mamo opowiesz mi 
o swoich pasjach?
Mama: Dzień dobry jest
mi bardzo miło:-)
Z. Swoją przygodę ze
sportami zaczęłaś od
pływania ?
M. Dokładnie tak było.
W drugiej klasie szkoły
podstawowej w szkole
obowiązkowo był basen.
Szybko nauczyłam się
pływać i Pani trener
powiedziała że zaprasza
mnie na treningi do
klubu Korona Kraków. 
W wieku 10 lat zrobiłam
kartę pływacką i kurs na
młodszego ratownika.
Brałam udział w wielu
zawodach. Skakałam
nawet z 4 metrowej
wieży do basenu.
Przygoda z pływaniem
trwała dwa lata.
Z. Dlaczego 
zrezygnowałaś ?
M. Ponieważ trafiłam na
bardzo wymagającego 

trenera.
Po prostu pływanie
przez niego przestało
być przyjemnością.
Z. Słyszałam, że  
w dzieciństwie
pasjonowałaś się
karate?
M. Tak bardzo podobał
mi się ten sport.
Chodziłam na trening
trzy razy w tygodniu lecz
po kilku latach
zakończyłam swoją
przygodę z karate i
zaczęłam uprawiać inne
sporty. Zaczęłam się
pasjonować
koszykówką, a później
siatkówką. Po prostu
odkrywałam w sobie
chęć do sportów
grupowych.
Z. Jaki  miałaś pas?
M. Miałam niebieski pas. 
Z. Czy było trudno
zdobyć pas?
M. Tak, bardzo trudno,
bo w moich czasach 

 karate nie było tak
rozpowszechnione jak
teraz.
Z.A co z tą koszykówką
...?
M. A jeżeli chodzi 
o koszykówkę to
uwielbiałam ten sport
tak bardzo, że po roku
trenowania w KS Korona
dostałam się do mojego
wymarzonego klubu TS
Wisła Kraków. To był
najlepszy klub
w tamtym czasie. 

Trenowałam
z najlepszymi !!!

Z. To dlaczego  nie
zostałaś koszykarką ?
M. Sama nie wiem, lecz 
z biegiem czasu
stwierdzam, że byłam po
prostu leniuchem i nie
chciało mi się dawać
z siebie sto procent na
treningach i wypadłam
z podstawowego składu.

               WYWIAD Z MOJĄ MAMĄ MAŁGORZATĄ O JEJ PRZYGODZIE 
                                        ZE SPORTEM I NIE TYLKO ... 
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I tak zakończyła się moja
przygoda
z koszykówką.
Z. Następnym sportem
była siatkówka ?
M. Tak. Jestem kobietą,
która uprawiała wiele
sportów (śmiech). Jak
poszłam do liceum
mieliśmy tam wielką halę
sportową. Bardzo mi się
to podobało.
Nauczycielem
Wychowania Fizycznego
była koszykarka Wisły
Kraków.
Tak więc lepiej nie
mogłam trafić. Lecz
zamiast szlifować kosza
zaczęłam trenować
siatkówkę.
Tak dobrze mi to szło, że
pokochałam ten sport i
do dzisiaj, kiedy mam
tylko wolny czas lubię
sobie poodbijać piłkę.
Tak nawiasem mówiąc
na hali podczas grania 
w siatkę poznałam
mojego męża. I tak
razem do dzisiaj
dzielimy naszą pasję i
staramy się, aby 

nasze dzieci też
uprawiały sporty. Taka
sportowa rodzina z nas.
Z. Wiem, że pasjonujesz
się  kulturą ludową ?
M. Tak. Bardzo podobają
mi się wzory ludowe.
Zgromadziłam już kilka
rzeczy w tym stylu.
Jesteśmy z mężem na
etapie budowy domu,
w którym na pewno nie
zabraknie tych wzorów.
Z. Czy pokażesz mi 
kilka ludowych rzeczy ze
swojej kolekcji ?
M. Oczywiście.
Z. Wiem też z pewnych
źródeł, że pasjonujesz
się  bajkami ?
M. Ale się dobrze
przygotowałaś. Mam
wrażenie, że wiesz o
mnie wszystko. Tak,
pomimo tego, że jestem
dorosłą kobietą
uwielbiam oglądać bajki.
Bardzo lubię ubrania z
postaciami z kreskówek.
Mam ich naprawdę dużo
( śmiech). 

Jak to mówi moja 10 lat
starsza siostra: „Gosia
nigdy nie dorośnie”.  A
to nie jest do końca
prawda(śmiech).
Najbardziej podobają mi
się bajki Disney’a. Są
one piękne i często
niosą jakieś ukryte
przesłanie. Wydaje mi
się, że oglądałam je
wszystkie. Niektóre
nawet po kilkanaście
razy (śmiech).
Z. Czy to prawda że
uwielbiasz książki
fantastyczne i którą
najbardziej ?
M. Moją ulubioną
książką jak również
ekranizacją jest „Harry
Potter” zaraz potem jest
„Władca Pierścieni” i
„Hobbit”. Książki te
przeczytałam niezliczoną
ilość razy.
Ta tematyka jest
najbliższa mojemu
sercu. 
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CO WARTO PRZECZYTAĆ? JULIA BIROŚ POLECA
KSIĄŻKĘ NA DŁUGIE ZIMOWE WIECZORY ...

A tak nawiasem mówiąc
mam nawet koszulkę 
z Legolasem bohaterem
„Władcy Pierścieni”,
którą dostałam na swoje
18 urodziny od
koleżanki.
Choć już dawno w niej
nie chodzę to żal mi się
z nią rozstać  (śmiech).
Zbierałam również
figurki
z postaciami z tego
filmu.
Z. Bardzo miło było mi
przeprowadzać  Mamo 
z Tobą wywiad. Jesteś
bardzo ciepłą,
spontaniczną i ciekawą
osobą. Dziękuję za tak
szczere i  wyczerpujące
odpowiedzi.
M. Mi również było
bardzo miło z Tobą
rozmawiać. Dziękuję.

WYWIAD
PRZEPROWADZIŁA
ZUZANNA SETKOWICZ
ZE SWOJĄ MAMĄ 

Czerwień rubinu jest to
pierwsza część Trylogii
czasu.To wspaniała
książka autorstwa
niezrównanej Kerstin
Gier, już około trzy-
cztery miesiące po
wydaniu tej książki była
bardzo wychwalana
przez czytelników. Moją
uwagę przykuła piękna
okładka, którą
zaprojektował Andrzej
Komendziński. Sama
książka opowiada 
o nastolatce Gwen, która
w dziwny sposób
zaczyna przenosić się 
w czasie, chociaż przez
16 lat była do tego
przygotowywana jej
kuzynka Charlotta
Nastoletnia Gwen jako
posiadaczka genu
podróży w czasie musi 

się zmierzyć z zadaniami
przekraczającymi jej
epokę, ale także
z ...MIŁOŚCIĄ !Chcecie
się dowiedzieć co
wydarzy się dalej? Tego
dowie się tylko ten, kto
przeczyta tą wspaniałą
książkę.

. .


