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Mikołajki
to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci
świętego Mikołaja, biskupa Miry
obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i
prawosławiu. Od średniowiecza w wigilię
tego dnia święty Mikołaj (a właściwie
osoba przebrana za niego) przynosił
dzieciom prezenty. Współcześnie w
Polsce, nocą podkłada się dzieciom
drobne upominki, małe zabawki a przede
wszystkim słodycze. W XIX i XX wieku
obdarzający dzieci podarkami święty
Mikołaj, przybrał baśniową  postać
rozdającą prezenty w Boże Narodzenie.

Od IX wieku Mikołaj był wielbiony w chrześcijaństwie wschodnim i zachodnim jako święty i cudotwórca.
Spisany w Bizancjum  Żywot Mikołaja pióra archimandryty  Michała z IX wieku przekazuje, że już w tym czasie
6 grudnia obchodzono w Konstantynopolu  święto Mikołaja, które traktowano jako godne przygotowanie do
Bożego Narodzenia.. Liczne, poświadczone przez Kościół cuda sprawiły, że 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.

Już w X wieku w Mikołajki wystawiano
dramaty liturgiczne dla dzieci
opowiadające historię świętego, które w
późnym średniowieczu staną się 
niezwykle popularne w całej Europie.
Część badaczy sądzi, że zwyczaj
wręczania prezentów związany był
początkowo z tymi przedstawieniami. Inni
wskazują na XII-wieczne przekazy ze
środkowej Francji, które informują, że w
wigilię święta Mikołaja zakonnice roznosiły
prezenty dla dzieci z biednych rodzin i
zostawiały je wieczorem pod drzwiami. W
paczkach znajdowały się pomarańcze i
orzechy. 

Julia Dziewońska
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Nowości kinowe na grudzień

22 Listopada w kinach pojawiła się
premiera drugiej części Krainy
Lodu 2. Film bardzo chętnie
ogląda wiele osób.
Nikt nie jest zaskoczony, że
"Kraina Lodu 2" bije kolejne
rekordy popularności. Po świetnym
otwarciu przyszedł czas na kolejny
sukces. Animacja stała się
najlepiej sprzedającym się filmem
w okresie związanym z Dniem
Dziękczynienia.
Najnowsza część "Krainy Lodu"
zarobiła w ciągu pięciu dni 123,7
mln dol., czyli prawie połowę
kwoty, którą Amerykanie zostawili
w kinie w długi weekend. Ten rok
wypadł jednak gorzej niż
poprzedni, w którym dochody ze
sprzedaży biletów wynosił 315,4
mln dolarów. Dla porównania w
tym roku zyski wyniosły 263,7 mln
dolarów.

Weronika Steć

Młody renifer Alex to
zdumiewająca lecz ze wszech miar
prawdziwa historia młodego
renifera, który przyszedł na świat w
samym sercu mroźnej Laponii.
Kamera śledzi jego narodziny,
dorastanie i trwającą wiele
miesięcy podróż przez skutą lodem
tajgę, ośnieżone lasy i
majestatyczne szczyty fiordów.
Przedstawia jego przyjaciół i
naturalnych wrogów: lemingi, orły,
lisy, łosie, rysie, rosomaki,
niedźwiedzie, wilki, wiewiórki oraz
pewną psotną łasicę. Ponadto
pokazuje, jak pod opieką
kochającej mamy Alex dorasta i
uczy się trudnej sztuki przetrwania.
Wszystko po to, by z młodego
renifera stać się ważnym i
pełnoprawnym członkiem stada.
Autorem obrazu jest ceniony
reżyser przyrodniczych
dokumentów, stały współpracownik
National Geographic – Guillaume
Maidatchevsky.

Zofia Niećko

,,Last Chrismas” reżyserii Paula
Feiga to film inspirowany piosenką
George’a Michaela. To komedia
romantyczna dla osób od 12 lat.
Główna bohaterka mieszka w
Londynie. Zmaga się z
konsekwencjami swych wyborów.
Pracuje jako elf w sklepie z
artykułami świątecznymi. Kiedy
spotyka Toma jej świat, wywraca
się do góry nogami. Jednak gdy
nadchodzą święta wszystko
zaczyna się psuć. W filmie
możemy usłyszeć przeboje
Georga Michaela w tym ,,Last
Chrismas”. 

Maja Kłeczek
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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. Współcześnie
baśniowa postać wzorowana na
świętym Mikołaju jest
wykorzystywana w kulturze
masowej przy okazji świąt Bożego
Narodzenia.

Karolina Krawieczek

Rovaniemi (lap.. Roavenjarga) – miasto  w północnej Finlandii u ujścia
rzeki Ounasjoki do Kenii, kilka kilometrów na południe od północnego
koła podbiegunowego Rovaniemi. szczyci się tym, że jest miejscem
zamieszkania Mikołaja. Pisane przez dzieci przed każdymi świętami
Bożego Narodzenia  listy do św. Mikołaja, Santa Claus czy Dziadka
Mroza często trafiają właśnie do urzędu pocztowego w Rovaniemi.
Władze miasta skwapliwie podtrzymują legendę, że to właśnie stąd
wyruszają sanie zaprzężone w renifery, wypełnione prezentami. Warto
tam pojechać!

Maria Bula



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 64 12/2019 | Strona 4  
www.juniormedia.plMatmomania

Rozwiązanie ostatniego konkursu:
dziesiąta kolejna figura (po lewej
stronie) będzie składać się z 55
kwadratów. Nagrodę za poprawną
odpowiedź wylosowała Małgorzata
Bula z klasy 3a. Gratulujemy!
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