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Historia świętego Mikołaja

Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na
przypisywane mu legendą uczynki (m.in. cały majątek
rozdał biednym), został pierwowzorem postaci
rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako
starzec z okazałą brodą, często w infule i pastorałem,
z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. 6 grudnia
(w rocznicę śmierci świętego Mikołaja) grzecznym
dzieciom przynosi prezenty (zwykle słodycze), a
niegrzecznym (na ostrzeżenie) rózgę.
Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który
popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy córki
do domu publicznego. Gdy biskup dowiedział się o
tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z
pieniędzmi. Wpadły one do pończoch i trzewiczków,
które owe córki umieściły przy kominku dla
wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszechnym
użyciu były kominki, powstał zwyczaj wystawiania
przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie
kominków nie używano, św. Mikołaj po cichutku
wsuwa prezenty pod poduszkę śpiącego dziecka.
Początkowo Święty Mikołaj przybywał z południa. W
średniowiecznym Amsterdamie Sinterklaas 

W średniowiecznym Amsterdamie Sinterklaas
przypływał żaglowcem z dalekich ciepłych mórz, a wór
z prezentami niósł ciemnoskóry sługa zwany Zwarte
Piet. Człowiek z ciepłych krajów nie bardzo pasował
do zaśnieżonego zimowego pejzażu. Toteż gdy w
roku 1823 Clement Clarke Moore napisał wiersz Noc
wigilijna, w którym św. Mikołaj przybywa saniami
zaprzężonymi w renifery z bieguna północnego,
wkrótce przyjęło się to do tradycji.
Postać św. Mikołaja popularyzował także amerykański
karykaturzysta, Thomas Nast. 1 stycznia 1881 w
Harper’s Weekly artysta opublikował ilustrację, na
której św. Mikołaj rozdaje prezenty żołnierzom
biorącym udział w wojnie secesyjnej. Jest to
prawdopodobnie pierwsze przedstawienie świętego z
charakterystyczną, elfią czapką zamiast mitry.
Niezgodności kalendarza gregoriańskiego z
kalendarzem juliańskim sprawiły, że dzień św.
Mikołaja według starego stylu wypadał blisko dnia
Bożego Narodzenia w nowym stylu. Podsunęło to 
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pomysł, aby prezenty przynosiło, zamiast świętego,
Dzieciątko Jezus. Jezusa przedstawiało ubrane na
biało dziecko, worek z prezentami niósł mężczyzna
przebrany za mędrca – jednego z trzech, którzy
przynieśli dary Dzieciątku. Ten zwyczaj jednak się nie
przyjął, mężczyzna znów stał się św. Mikołajem,
dziecko zaś zostało jego pomocnicą Śnieżynką.
Jednak w niektórych krajach św. Mikołaj został
bożonarodzeniowym dziadkiem: Père Noël we Francji,
Julemand w Norwegii, Babbo Natale we Włoszech.
Obecny wizerunek – czerwony płaszcz i czapka –
został spopularyzowany w 1930 roku przez koncern
Coca-Cola, dzięki reklamie napoju stworzonej przez
amerykańskiego artystę, Freda Mizena. Na pewno
jednak reklama ta pomogła utrwalić w powszechnej
świadomości ten kostium świętego. Rok później nowy
wizerunek św. Mikołaja przygotował, także na
zlecenie Coca-Coli, Haddon Sundblom.
Najbardziej charakterystyczny element stroju świętego
Mikołaja – czerwona czapka z białym pomponem,
stała się jednym z komercyjnych symboli świąt
Bożego Narodzenia.
Współcześnie, ze względów komercyjnych, wizerunek
św. Mikołaja jest używany przez 

Urząd pocztowy w Drobak w Norwegii

Sinterklaas z pomocnikiem Zwarte Piet

handlowców a okres wręczania prezentów rozciągnął
się od imienin Mikołaja do Nowego Roku. Jako postać
reklamowa św. Mikołaj jest popularny w okresie
świątecznym także w krajach Azji, dokąd trafił z USA.
Towarzyszy kończącym rok handlowym promocjom
nawet w Chinach, gdzie jest znany jako Staruszek
Bożonarodzeniowy (����).

Święty Mikołaj w innych krajach:
W Rosji - Dziadek Mróz ze Śnieżynką,
W Holandii - Sinterklaas z pomocnikim Zwarte Piet,
W Hiszpanii -Trzej Królowie,
W tradycji bizantyjskiej - Święty Bazyli.

                                                    Red.

.

.
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Kartki Bożonarodzeniowe

Przywołujemy Mikołaja

Mikołaje klasy 4

Gdy nadchodzi grudzień, wszyscy
z niecierpliwością czekają na
pewnego pana w czerwonym
stroju, który przychodzi z wielkim
workiem. Również uczniowie klasy
IV chcąc zachęcić Mikołaja do
szybszego przybycia, przygotowali
małe Mikołajki. Na lekcję techniki
przynieśli czerwone kartki, ręczniki
kuchenne, płatki kosmetyczne oraz
watę i z pomocą nauczycielki
zabrali się do pracy.

Powstały piękne figurki, które miały podstawę ze stożka, długie białe włosy i brody, na głowach obowiązkowo
czerwone czapki z białymi pomponami.  Zostały ustawione na szafkach w klasie i miały za zadanie wprowadzić
czwartoklasistów w Mikołajkowy nastrój. Sami zobaczcie, czy nie wyglądają przepięknie.
                                                                                                                                   Monika Skiba

Kartki Bożonarodzeniowe

Po mikołajkach wielkimi krokami
zbliża się piękne święto – Boże
Narodzenie. Uczniowie klasy V,
zainspirowani przez nauczycielkę
języka polskiego, panią Lidię
Nykiel, przygotowali przepiękne
kartki świąteczne. Wszystkie
wzięły udział w konkursie
klasowym, a te wygrane zostały
zaprezentowane społeczności
szkolnej na gazetce na korytarzu
szkolnym. Musicie przyznać, że
doskonale wprowadzają nas w
świąteczny nastrój.
                        Monika Skiba

MS

MS
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Przybył długo wyczekiwany Gość

Jest taki dzień, bardzo szczególny czas w roku kiedy
nawet najgorsze diabełki zakładają aureolki i z
niecierpliwością wyczekują specjalnego gościa. A któż
inny jest w stanie w jedną noc odwiedzić parę
milionów dzieci,ak nie Św. Mikołaj? 

6 grudnia zaprzęg Św. Mikołaja odwiedził również
skromne progi naszej szkoły. Rozdawanie prezentów
przyjęło formą challeng'u - ci, którzy podołali bardzo
trudnym zadaniom recytatorskim oraz wokalnym,
zostali nagrodzeni upominkami. Nie brakowało jednak
niegrzecznych dzieci, które odmawiały wzięcia udziału
w zabawie, za co otrzymywały rózgi jako formę
przestrogi. W tym roku Św. Mikołaj nie zapomniał
również o "grzecznych" dorosłych, wręczając im to, na
co zapracowali przez cały rok.

Spotkanie ze Świętym upłynęło w bardzo miłej
atmosferze, niestety na kolejne możemy liczyć
dopiero za 365 dni. My już z niecierpliwością
odliczamy, a Wy?                  Alicja Bereś
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Dzieci wiersze piszą...

Święta

Kiedy Wigilii przyszedł czas,
siadamy wszyscy wraz.
Spożywamy potraw stos,
aby spędzić razem czas.
Na pasterkę wyruszamy, 
przy tym cudne miny mamy.
Kolędy piękne śpiewamy
i z uśmiechem do domu wracamy.
Święta z rodziną spędzamy,
bo ich bardzo kochamy.
Nowy Rok zastany,
więc na buziach uśmiechy mamy.

                                  Patryk Skóra kl. V

Noc Wigilijna

Wigilijna noc, piękna noc.
Śliczny blask złotej gwiazdy niesie.
Niebo rozjaśnia całą noc
jak słońce ciepłe dni grzeje.
Księżyc jasno świeci,
tak jak Jezus malusieńki.
Wirują na niebie gwiazdy
jak roztańczone baletnice.
Białe płatki śniegu unoszą się na wietrze,
spadają powolutku na gołą ziemię.
Piękne choinki przykrywają białe piórka.
W świetle gwiazd błyszczą się zmarznięte
wiórka.

                              Emma Czaja kl. V

Narodzenie Jezusa

W ciemną noc w stajence 
narodził się Jezus malusieńki.
Licznie zwierzęta z pasterzami
przybywają 
i hołd mu oddają.
Królowie  złoto, mirrę i kadzidło
jako dary składają. 
Zły Herod chce zabić małe dziecię.
Maryja z Józefem z Betlejem uciecze.
Na osiołku podróżowali
i schronienia szukali.
Tę historię Jezusa co roku wspominamy.
Przy wigilijnym stole kolędy śpiewamy.

                               Alicja Jasek kl. V

Dominika i Michał MS
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Symbole i tradycje Bożonarodzeniowe 

Wigilia Bożego Narodzenia uznawana jest za
najbardziej wyjątkową noc w roku. Dawniej
przypisywano jej nawet znaczenie magiczne,
czego dowodem są tradycje wigilijne, które
kultywujemy do dzisiaj. Sprawdźmy więc, co
oznacza sianko pod obrusem, czy dodatkowe
nakrycie przy wigilijnym stole.

Dwanaście potraw

Tradycyjnie na wigilijnym stole powinno znaleźć się
dwanaście potraw. Skąd wzięła się akurat taka liczba?
Dawniej ilość spożywanych podczas Wigilii dań była
nieparzysta. W zależności od zasobności portfela było
ich siedem, dziewięć lub jedenaście. Poza tym
wierzono, że takie liczby przyniosą szczęście na cały
rok. Obecnie na naszych wigilijnych stołach stawiamy
dwanaście potraw, które symbolizują apostołów.

Siano pod wigilijnym obrusem

Kolejną polską tradycją wigilijną jest wkładanie sianka
pod obrus, którym nakryto wigilijny stół. Symbolizuje
ono betlejemską stajenkę, miejsce narodzin Jezusa.
Chociaż powoli przestaje się tego pilnować, to
dawniej nie wyobrażano sobie, aby na wigilijnym stole
leżał obrus innego koloru niż biały. Jest to oczywiście
symbol czystości Marii.

Dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole

Wolne nakrycie przy stole to ważna tradycja wigilijna,
która każe nam pamiętać o wszystkich samotnych
osobach. Oznacza to także, że jesteśmy gotowi
zaprosić do stołu każdego, kto w ten wieczór zapuka
do naszych drzwi. Puste nakrycie daje również wyraz
pamięci o bliskich, którzy nie mogli z nami spędzić
świąt lub na zawsze odeszli.

12 potraw wigilijnych

Siano pod obrusem

Dodatkowe miejsce przy stole

.

.

.
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Dzielenie się opłatkiem

Do najważniejszych tradycji wigilijnych należy
dzielenie się opłatkiem. Wbrew pozorom, nie chodzi tu
jedynie o miły zwyczaj składania sobie życzeń.
Opłatek jest symbolem pojednania i przebaczenia, a
do wigilijnego stołu nie mogą zasiadać osoby, które są
ze sobą skłócone. Niewielki z pozoru gest pokazuje,
że ludzie darzą się uczuciem, nie żywią do siebie
urazy i czują się ze sobą zjednoczeni.
Wigilijnemu opłatkowi przypisywano także magiczne
właściwości. Miał chronić obejście przed wpływem
złych mocy, a domownikom zapewniać szczęście.
Podanie opłatka zwierzętom gospodarskim chroniło je
przed chorobą i rzuconym urokiem. Do tego celu
służył specjalnie wypiekany kolorowy opłatek.

Ubieranie choinki

W wielu domach choinkę ubiera się właśnie w Wigilię.
Chociaż to bardzo powszechny zwyczaj, to nie należy
do polskich tradycji wigilijnych. W naszym kraju
przyjął się dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku,
ale jedynie w domach mieszczańskich i szlacheckich.
W wiejskich domach, zamiast choinki ustawiano w
domu snopy zboża lub gałązki drzewa.
Przystrajanie choinki to zwyczaj niemiecki, swoimi
korzeniami sięgający czasów pogańskich, symbolizuje
nowe, odradzające się życie. Także ozdoby, które na
niej zawieszamy mają konkretne znaczenie: gwiazda
umieszczana na czubku oznacza gwiazdę
betlejemską, bombki symbolizują rajskie owoce, a
łańcuchy miały przypominać o grzechu i jednocześnie
cementować rodzinne więzi

Dzielenie się opłatkiem

Ubieranie choinki

Kolędnicy
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