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    Czy Mikołaj odwiedza wszystkie kraje? Santa Klaus czy Mikołaj?

                                   
                                         Święta, święta, święta !

Pewnie każdy z nas zna
Świętego Mikołaja.
Ubrany jest na czerwono
i dostarcza grzecznym
dzieciom prezenty, ale
czy w każdym państwie
wygląda to tak samo? 

Rosja
Żeby zobaczyć inną wersję
św. Mikołaja nie musimy

szukać długo. Wystarczy
odwiedzić naszych
wschodnich sąsiadów i już
zobaczymy wielką różnicę. 
Dziadek Mróz, bo tak
nazywa się odpowiednik
Gwiazdora w Rosji nie jest
wcale ubrany na czerwono,
a na niebiesko. Kolejną
różnicą jest fakt, że
podróżuje po ziemi, a nie
po niebie. Jego sanie nie
ciągną renifery tylko

trojka. Często występuje
ze swoją wnuczką
Śnieżynką.

Niemcy
Kolejnym krajem po Rosji
są Niemcy. Z kolei tam rolę
św. Mikołaja odgrywa Frau
Berta.  Jej wygląd jest
odrażający, ma wielkie
stopy i nos. Tradycją
przypomina włoską
Befane. 

Anglia, USA

W krajach typu Anglia, USA
odnośnikiem jest każdemu
dobrze znany Santa
Clause. Wyglądem
przypomina naszego
Gwiazdora jednak różni się
tym, że nie składa
prezentów pod choinką, a w
ozdobnej Skarpecie, którą
dzieci powieszają nad
kominkiem lub łóżkiem. 
A.A.
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Czy święta muszą być białe?

Ludzie coraz
częściej wybierają
święta za granicą,
zwłaszcza w krajach,
gdzie jest dużo
śniegu. Białe święta
kojarzą nam się
bardziej nastrojowo.
W Polsce ostatnio
tego śniegu brakuje
co roku. Ceny
świątecznych wojaży
nie są aż tak
wygórowane, zatem
decyzja o wyjeździe
nie jest zbyt trudna.
Okazuje się, że
może być i biało i
rodzinnie, pod
warunkiem, że
wyjeżdżamy w
większej grupie.
Myślę jednak, że nic
nie jest w stanie
zastąpić spotkań

rodzinnych w domu,
w gronie
najbliższych mimo
braku śniegu i
mrozu. Nastrój jest
tam, gdzie są ludzie,
a otoczenie to tylko
dodatek. Ta myśl
powinna nam
towarzyszyć
każdego roku, gdy
przygotowujemy się
do świąt Bożego
Narodzenia.
Życzymy zatem
wszystkim zdrowych,
cieplutkich,
rodzinnych świąt

D.A.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 1 12/2019 | Strona 3 

www.juniormedia.pl Gazeta na Medal

Jak wygląda wigilia
w innych krajach?   
GRECJA. W Grecji
Święta trwają 12
dni. To spokojne
uroczystości, w
niektórych częściach
kraju poprzedzone
postem. Świąteczna
atmosfera udziela
się od 6 grudnia,
czyli dnia św.
Mikołaja,
JAPONIA. Każda
rodzina ma jakieś
tradycje, niektórzy
muszą mieć 12
potraw na stole a
inni sianko pod
obrusem. Dla wielu
Japończyków
świąteczną
tradycja jest,
jedzenie kurczaków
z KFC. Skąd taki

dziwny zwyczaj?
Otóż w Japonii Boże
Narodzenie to nadal
coś stosunkowo
nowego; religia
chrześcijańska przez
wieki była tu albo
nieznana, albo
zakazana. Dopiero
na przełomie XIX i
XX w. jej elementy,
takie jak dawanie
prezentów czy
strojenie domów,
zaczęły przenikać do
japońskiej kultury –
głównie ze Stanów
Zjednoczonych.
Japończycy nie
gustowali jednak w
indykach i nie
hodowali ich, więc
nie mieli okazji
skosztowania
głównego

świątecznego dania
Ameryki. Założę się
nie jeden z
czytelników z chęcią
zjadł by taką jedną
wigilie w KFC.
Ciekawostka
Choinka starsza od
Jezusa? TAK
Ludy germańskie
zaczęły przystrajać
świerk jeszcze przed
pojawieniem się
chrześcijaństwa.
Dekoracje służyły
rozświetlaniu
ciemnych i ponurych
dni. Pierwsze
„choinki” pojawiły się
w Strasburgu w XVII
wieku. Kościół
katolicki zatwierdził
choinkę jako symbol
religijny dopiero w
XVIII

w.
Starotestamentowe
uzasadnienie
bożonarodzeniowych
drzewek zawiera
Księga Izajasza,
która mówi: „ jodła i
bukszpan i sosna
społem, by
przyozdobić miejsce
świętości”.
Źródła:http:
//www.se.pl/wiadomosci/polska/choinka-
starsza-od-jezusa-
prawda-i-mity-o-
bozym-
narodzeniu_219392.html
https://www.tvn24.pl/ciekawostki-
michalki,5/10-rzeczy-
ktorych-mogliscie-
nie-wiedziec-o-
bozym-
narodzeniu,195006.html
https://www.wprost.pl/280801/Kurczak-
z-KFC-czyli-swieta-
po-japonsku

https://styl.fm/newsy/120947.boze-
narodzenie-10-
ciekawostek-o-
ktorych-nie-wiesz?
pid=140710
http://diak.swidnica.pl/2015/02/ratujmy-
boze-narodzenie-
przezywajac-je-do-
glebi-3/

A.A.
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                                                  NA  POWAŻNIE...
                                                 CYBERPRZEMOC  

„Cyberprzemoc(agresja
elektroniczna) –
stosowanie
przemocy poprzez:
prześladowanie,
zastraszanie,
nękanie,
wyśmiewanie innych
osób z
wykorzystaniem
Internetu i narzędzi
typu elektronicznego
takich jak: SMS, e-
mail, witryny
internetowe, fora
dyskusyjne w
internecie, portale
społecznościowe i
inne.” 
Internet, każdy o nim
słyszał, bardzo
przydatny jeśli
chodzi o prace,
kontakt ze światem
lub z drugim

człowiekiem albo o
rozrywkę. Przynosi
ze sobą tak wiele
korzyści, można by
pomyśleć, że jest
idealny, a jednak nie
ma nikogo ani
niczego, co jest
idealne w 100%.
Internet może nie
jest zły sam w
sobie, lecz ludzie,
którzy z niego
korzystają w niezbyt
fajny sposób.
Często możemy
usłyszeć, że
najczęściej osobami
zamieszanymi w
cyberprzemoc jest
młodzież i to nie
tylko jako ofiary,
niestety.  Ludzie,
siedząc w swoich
domach

przed szklanymi
monitorami pod
wymyślonymi
pseudonimami,
czują się
bezpiecznie,
uważają, że nikt im
nic nie zrobi, i piszą.
Rodzaje
Cyberprzemocy
•  publikowanie
cudzych zdjęć i
filmów bez zgody;
•  rozsyłanie
fałszywych
informacji, które
maja za zadanie
skompromitować
bądź zawstydzić
dana osobę;
•  nękanie,
ośmieszanie,
poniżanie czy wręcz
prześladowanie za
pomocą Internetu

lub telefonu
komórkowego;
•  stosowanie mowy
nienawiści wobec
konkretnej osoby lub
grupy;
•  straszenie,
szantażowanie,
grożenie;
•  włamywanie się na
cudze konto poczty
internetowej, profilu
społecznościowego
itp.;
•  podszywanie się
pod inną osobę
(kradzież tożsamości
internetowej,
podszywanie się na
przykład pod dziecko
itp.);
•  pisanie
obraźliwych
komentarzy na
portalach

społecznościowych,
forach, blogach itp.;
•  tworzenie
obrażających kogoś
treści internetowych.
•  rejestrowanie
filmów i robienie
zdjęć wbrew czyjejś
woli
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberprzemoc
http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/wychowanie/cyberprzemoc-
cyberbullying-
cyberstalking-czym-
sie-objawia-i-jakie-
sa-jej-rodzaje-jak-
reagowac-na-
cyberprzemoc_45486.html

S.B.
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