Jasio przynosi do domu
torbę
- Mam
świetnego pacjenta, cierpi na rozdwojenie jaźni...
pełną jabłek. Mama pyta go:
- I cóż w tym świetnego? Banalny przypadek!
- Skąd masz te jabłka?
- "Obydwaj" mi płacą!
Na to Jasiu:
- Od sąsiada.
- Jaka jest różnica między mądrą blondynką a Elvisem?
- A on wie o tym? - pyta mama.
- Elvisa widziało wiele osób.
- No pewnie, przecież mnie gonił!
- Słyszałeś o blondynce, która stała przed lustrem z
Mama mówi do Jasia
zamkniętymi oczami?
Musisz być grzeczny żeby pójść do nieba.
- Chciała zobaczyć, jak wygląda, gdy śpi.
A Jasio odpowiada:
- A gdzie w Wąchocku jest kryta pływalnia?
A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina?
- Pod mostem.
Chuck Norris potrafi wstać z krzesła i
zobaczyć, jak na nim siedzi.
Żona pyta męża:
Chuck Norris był pierwszym człowiekiem na
- Kiedy wrócisz z polowania!
księżycu, Jowiszu, Wenus i Plutonie.
- Kiedy wrócę, to wrócę!
Chuck Norris ma 32 zęby na samej dolnej
- To dobrze, ale nie później!
szczęce.
Chuck Norris, malując pokój, potrafi na ścianie Siedzi facet w oknie na czwartym piętrze, patrzy
namalować tęczę, mając tylko białą farbę.
a tu ślimak wchodzi z rynny na jego parapet, więc
W parku na ławeczce rozmawia ze sobą dwóch
go pstryknął tak, że ślimak spadł na ziemię.
starszych panów:
Minęły trzy lata, facio słyszy dzwonek do drzwi,
- Jakie hobby miał pan w młodości? - pyta
patrzy przez wizjer
jeden z nich.
- nikogo nie ma, otwiera, a tam ślimak siedzi na
- Kobiety oraz polowanie.
dzwonku i mówi:
- A na co pan polował?
- Ty koleś, co to przed chwilą miało znaczyć?
- Na kobiety!
Przychodzi córka do matki i mówi:
- Dlaczego wypisujesz do domu tego pacjenta
- Mamo, jezdem w ciąży.
spod ósemki? - pyta psychiatra psychiatry.
- Bój się Boga, 2 tygodnie przed maturą, a ty
- Bo on już jest wyleczony! Wczoraj wyciągnął z
mówisz jezdem?!
basenu innego pacjenta, który się topił!
- Tak, ale potem go powiesił, żeby wysechł!
Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę
- nauczycielkę polskiego.
Ojciec odbiera pociechę z przedszkola.
Ta nazajutrz dzwoni do męża:
Nagle zwraca się do opiekunki:
- Kochany, jestem taka szczęśliwa!
- Proszę pani, ale to nie jest moje dziecko!
Wyobraź sobie: rodzaj męski, liczba mnoga!
- A co za różnica, i tak pan jutro je przyprowadzi!
Asiek
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Witamy serdecznie w ostatnim wydaniu szkolnej gazetki w roku 2006. Specjalnie z okazji
Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla Was wiele
atrakcji. W grudniowym wydaniu znajdziecie m.in. dalszy ciąg
wywiadu z Panem Dyrektorem, wywiad ze Świętym
Mikołajem, przepis na świąteczne potrawy oraz wiele, wiele
więcej :)
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia chcieliśmy
życzyć Wam, drodzy czytelnicy
dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności i sukcesów. Niech
Nowy Rok przyniesie Wam same
wspaniałe chwile. - Redakcja

Dla wszystkich nauczycieli, pracowników administracji oraz uczniów – Dyrektor ZSOiT
– Andrzej Bonat.
Zgodnie z obietnicą, dzisiaj publikujemy drugą, niestety ostatnią, część wywiadu z Panem
Andrzejem Bonatem. Wedle jego życzenia, zadaliśmy mu dosyć niedyskretne i kłopotliwe
pytania…Na szczęście Pan Dyrektor poradził sobie, jak zwykle, celująco ;)
Dżazga - Jakie ma Pan zdanie na temat szkolnych związków?
A.B. – Jeżeli parze, oprócz przyjaźni, towarzyszy nutka miłości, a uczucie nie przeszkadza w
realizacji celów i postępach w nauce, a wręcz pomaga, to jestem jak najbardziej za.
Dżazga – Czy pamięta Pan, jakie kawały robiło się nauczycielom, kiedy był Pan
uczniem?
A.B. – Takich rzeczy się nie zapomina! Przede wszystkim było to zaklejanie dziennika.
Zdarzały się również ucieczki z lekcji, za które później (w ramach kary) musieliśmy stać
kilka godzin po lekcjach na widoku. Przed lekcjami rysowaliśmy karykatury nauczycieli na
tablicy. Pamiętaliśmy również o takich drobiazgach, jak brak kredy, sucha gąbka, które
zaburzały przebieg lekcji. Smarowaliśmy również biurko kredą. Za moich czasów do szkoły
chodziło się w mundurkach. Obowiązkowo nosiło się również tarcze. Były one przez nas
przymocowywane na agrafki lub zatrzaski, aby można je było zdjąć zaraz po szkole.
Dżazga – Jakie ma Pan upodobania kulinarne ?
A.B. – Najbardziej lubię czerninę (zupę z kaczej krwi). Muszę przyznać, że najlepiej
przygotowywała ją moja mama. Nie pogardzę również golonką ;) W Święta Bożego
Narodzenia moimi ulubionymi smakołykami są: karp „na szaro”, którego przyrządzanie idzie
mi całkiem nieźle, biały barszcz z uszkami oraz kutia.
Dżazga – Czego Pan nie lubi?
A.B. – Jest tylko parę rzeczy, których naprawdę nie lubię. Zalicza się do nich brak tolerancji,
głupota, brak lojalności i oczywiście…szpinak!
Bardo dziękujemy za tak miłą, sympatyczną i pełną wspomnień rozmowę. Było to dla nas
naprawdę wspaniałe przeżycie. Zostało jeszcze wiele pytań do zadania, więc mamy nadzieję
na dalsze części wywiadu!
Efela, Dotka, Gosia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
pragnę przesłać najserdeczniejsze życzenia. Niech
nadchodzące Święta będą dla Państwa
niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień. Życzę, aby przebiegły w spokoju,
radości wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich
Bliskich dla Państwa osób.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzę dużo
zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Was
pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia.

Pozdrowionka dla Dorki Szydłowskiej, Oli Dańczak, Darii
Petryk i Łukasza Pytlosa od Magdy J.
Pozdrowienia dla Piotrka B. z klasy I lo”b” za ładny uśmiech
przesyłają Monia, Żańcia, Aga i Asia
Buziaczki dla Przemusia (Kija) od wiernych fanek…
Gorące pozdrowienia dla zespołu AEROBABKI – jesteście
super !!!!!!!!!!
Pozdrowienia dla Mileny od Pasiastego ;)))
Pozdrowienia dla Alwara od tajemniczej wielbicielki…
Pozdro dla super koleżanek Oleńki, Darii i Madzi !
Pozdrowienia dla Ani S. z II lo”c” od Dorotki z III lo”b”
Płonące pozdrowienia dla Alicji od Spalonego !
Pozdrowienia dla Oszki, Sokołosi, Milenki i Kingi – moich przyjaciółek – Dorotka
Pozdrowionka dla Blondynki z I lo”b” od X…
Pozdrowienia dla Stegienty od Krzysia
Pozdro dla całej redakcji, a w szczególności dla Zuzi !
Serdeczne pozdrowienia dla wspaniałej, szalonej i kochanej Agatki z II lo”c” od Ani z II lo”c”
Wiele gorących uścisków dla wspaniałej klasy II lo „c” od MARYNARZA !
Serdeczne pozdrowienia dla wiecznie uśmiechniętej i szalonej Doroty z III lo”b”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zapytaliśmy pięciu nauczycieli o tradycje
związane ze Świętami.
1. Czy ma Pani żywą choinkę?
2. Czy na stole wigilijnym zawsze znajduje się 12 potraw?
3. Czy zawsze chodzi Pani na Pasterkę?
4. Czy zostawia Pani miejsce dla niezapowiedzianego gościa?
5. Czy dostała Pani kiedyś rózgę ?
Oto wyniki :
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LEKTURY NA WESOŁO
W końcu odbyło się to wymarzone wesele. Ślubu udzielił sam Ks. Robak.
Panna młoda miała piękny bukiet z kwiatków Św. Franciszka. Gdy
wychodzili z kościoła goście, zaczęli rzucać ryżem, a jakieś Dziady
kamieniami. W podróż poślubną pojechali do chatki nad Niemnem. Pan
młody chcąc stworzyć romantyczny nastrój, włączył radio i usłyszał pieśń o
Rolandzie. Spojrzała na niego – wyglądał jak Don Kichot…
Niespodziewanie Pan Młody rozpiął jej kamizelkę, na której znajdowały się
szkice węglem. Gdy ujrzał ją w całej okazałości pomyślał, że przypominała
lalkę, którą kiedyś miał. Jej urodę porównywał z wdziękiem Antygony…byli bardzo zakochani. Prawie
jak Mistrz i Małgorzata. Nagle jacyś ludzie bezdomni zaczęli zbierać się pod oknem. Postanowili
zdążyć przed Panem Bogiem i wrócić do domu. Małżeństwo nie trwało długo, ponieważ on był
strasznym skąpcem, a ona miała dżumę.
Michał B.

CAŁA PRAWDA O NAS SAMYCH…
Na jednej z lekcji j. polskiego odbyła się klasowa debata na temat godności osobistej
oraz honoru człowieka. Większość uznała, iż ma godność osobistą, ponieważ zna swoją
wartość, życiowe cele, żyje według pewnych zasad moralnych i stara się akceptować
rówieśników, ich wady i zalety. Na pytanie o godność człowieka udzielono różnych
odpowiedzi, aczkolwiek każda z nich zawierała kwestię dotyczącą szacunku dla samego
siebie.
Uważam, że w dzisiejszych czasach zatarły się pewne granice. Człowiek chcąc dojść
do czegoś w życiu, posuwa się do radykalnych działań. Rozpychamy się łokciami, nie patrząc
na cierpienie i ból najbliższych. Istotą bycia godnym nie jest
chęć podporządkowania się pozostałym, lecz odwaga w
pokazywaniu światu, że jestem sobą oraz dostrzeganie nawet
w najtrudniejszej chwili odrobiny radości. Ważne jest, aby żyć
zgodnie z własnymi poglądami. Powinniśmy mieć życiowy
cel, który pozwoli nam się kształcić. Walcząc, doświadczamy
wielu cierpień, ale są one zasadne, byśmy potrafili docenić
sens naszego działania. Przy okazji uświadamiamy sobie, że
poprzez naszą zawziętość w działaniu i wiarę w siebie stajemy
się bardziej dojrzali, skłonni do wyższych celów, które
pozwalają nam poszerzać życiowe horyzonty.
Tak często walczymy o honor, ale tak naprawdę nie
znamy prawdziwego smaku tego słowa. Walczymy o godność, ale w pewnym przepychu i
zgubnej zachłanności. Nie potrafimy cieszyć się czyimś szczęściem. Dążymy do tego, by być
dla kogoś autorytetem, ale tak naprawdę nie znamy znaczenia tego słowa. Co to znaczy być
autorytetem? Jak walczyć o swą godność? Może warto byłoby się nad tym zastanowić? Ktoś
kiedyś powiedział, że „każdy dzień jest zaproszeniem do szczęścia”, zatem niech każdy z nas
szuka każdego dnia szczęśliwych chwil, kawałka błękitnego nieba. Spróbujmy dostrzec te
najpiękniejsze drobiazgi, które dają nam radość. Dzięki tym działaniom poznamy samych
siebie i odnajdziemy własną godność osobistą.
Oliwia Musztafa klasa I lo „b”

Specjalnie dla naszych czytelników Pan Andrzej Bonat
zdradził nam kilka sekretów związanych ze
Świątecznymi potrawami oraz udostępnił nam przepis
na „Karpia na szaro”.
W moim domu na świątecznym stole można
znaleźć potrawy charakterystyczne dla wielu regionów
Polski, takich jak, np. Kraków, Białystok. Zostały one
włączone przez moją żonę, tatę, mamę. Są to m.in. biały
barszcz z uszkami, ryby(ulubiona na szaro – robiona przeze mnie osobiście),w galarecie, smażone, a na
deser oczywiście, kutia.
„KARP NA SZARO”
Na początku karpia posypujemy pieprzem i niewielką ilością soli, dusimy pod przykryciem w naczyniu
żaroodpornym, układając na poszczególnych warstwach produkty takie, jak:
- cebula pocięta w talarki,
- pieczarki,
- marchewka.
To wszystko posypujemy przyprawą do ryb, kolejno cebulą i pieczarkami. Tak układamy kilka warstw.
Ostatnią warstwę wzbogacamy koncentratem pomidorowym lub pomidorem i talarkami jabłek szarej
renety.
Piekarnik: 180-200 stopni / 1h.
Każdy, kto dostaje porcję karpia, szuka i wybiera jedną ość. Najdłuższa ma świadczyć o
obfitości finansowej w przyszłym roku. Powinno się nosić ją w portfelu.
„KUTIA”
Czas przygotowania: 30 minut + 12 godzin moczenia
Składniki:
1/2 kg maku
1/2 kg specjalnie oczyszczonej pszenicy "na kutię"
750 ml miodu
dużą garść rodzynek i migdałów
orzechy laskowe i włoskie

Sposób przyrządzania:
Mak zalewamy wrzątkiem, stawiamy na ogniu i doprowadzamy do wrzenia. Odstawiamy na
ok. 12 godzin, po czym wylewamy na sito i dwukrotnie przepuszczamy przez maszynkę. Oczyszczoną i
przebraną pszenicę gotujemy w dużej ilości wody, aż będzie miękka ( można wcześniej namoczyć wówczas nie wymaga tak długiego gotowania). Po ugotowaniu wylewamy na sito i przelewamy zimną
wodą. W czasie studzenia kilkakrotnie potrząsamy sitem, aby ziarna się nie posklejały. Miód
rozpuszczamy z odrobiną wody w temp do 40 stopni. Dodajemy zmielony mak, sparzone rodzynki i
migdały(mogą być blanszowane) oraz orzechy laskowe i włoskie. Na koniec dodajemy pszenicę i
wszystko razem mieszamy. Możemy dodać odrobinę zimnej, przegotowanej wody.

Prezenty
Dawno temu dzieci dostawały je tylko 6 grudnia w imieniny św.
Mikołaja. Pod koniec XVIII w., w bogatych dworkach
szlacheckich zaczęli dostawać je wszyscy domownicy w dniu
Wigilii. Dzieci otrzymywały słodycze i zabawki, a młodzież ozdobne karteczki z życzeniami dotyczącymi zamążpójścia.
Dorośli natomiast otrzymywali bogate naszyjniki i ozdobne
pasy. Teraz wszyscy wszystkim dają choćby najmniejszy
upominek.

Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia znamy od dziecka. Kojarzą się nam z Mikołajem,
prezentami, choinką. Ale czy zastanawialiście się, jak są obchodzone w klasztorze lub w
innych krajach? Rozmawiała z nami siostra Nikoletta, która
opowiedziała nam o Bożym Narodzeniu w klasztorze.
- Z czym kojarzą się Siostrze Święta Bożego Narodzenia?
- Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się szczególnie z
przebaczeniem, pojednaniem, głęboką radością i pokojem. To
czas budowania prawdziwej więzi z drugim człowiekiem,
szczególnie z rodziną. W ten szczególny czas przeżywam na
nowo swoje narodziny. To rodzenie swego ducha, serca, swej
osobowości. W tych dniach odkrywam ponownie siebie, sięgam

Choinka
Wieczne zielone drzewko jest
długowieczności, czarodziejskiej
choinkowe też mają swoje
przypomina gwiazdę betlejemską i
czystości. Lampki albo świece
świat Światłości czyli Jezusa. Są też
domowego. Łańcuch symbolizuje

symbolem nadziei,
mocy przed złem. Ozdoby
znaczenie. Gwiazdka jest symbolem narodzenia i
przypominają o przyjściu na
symbolem ogniska
węża kusiciela.

Opłatek
Z łaciny oblatum czyli dar ofiarny.
Łamanie się opłatkiem
symbolizuje łamanie chleba przez
Chrystusa w czasie Ostatniej
Wieczerzy. W dzisiejszej postaci
dotarły do Polski w XV w.
Dzielenie się rozpoczyna pan domu lub najstarszy syn. Każdy łamie się z każdym, a dopiero
potem można zasiąść do stołu.

Potrawy wigilijne
Według staropolskiej tradycji na stole przykrytym białym obrusem powinna znajdować się
nieparzysta liczba potraw.
Do tradycyjnych, postnych
potraw należały ryby, zupa
grzybowa, migdałowa albo
barszcz, pierogi z kapustą,
łazanki i kutia. Nie mogło
zabraknąć maku (symbolu
ciszy i urodzaju) i
miodu(szczęście, bogactwo i
mądrość).Trzeba było
spróbować wszystkiego,
choćby po łyżeczce, nawet
niezbyt smacznego kisielu
owsianego i zupy z konopi,
które na szczęście już zniknęły z wigilijnego stołu.

Puste miejsce
Przy wigilijnym stole powinno, według dawnej tradycji, zawsze stać puste nakrycie dla
nieobecnych i biednych, którzy mogą zapukać do naszych drzwi. Tego wieczoru nikt nie
powinien być głodny i sam.

Siano
Garstka siana pod wigilijnym obrusem symbolizuje żłóbek, w
którym leżało Dzieciątko Jezus.
Kasia Chmielewska

w głębię swego życia, serca.
- Jak wspomina Siostra swoje rodzinne Święta?
- Wspominając Święta w swej rodzinie, zawsze oczy mam pełne łez. Dlaczego? Nie
pamiętam, aby były takie Święta, kiedy ktoś nie uronił łez. To był zawsze trudny dla mnie
czas. Sama jestem osobą wrażliwą, więc z pewną obawą, lękiem, ale i nadzieją czekam na
Wigilię. W rodzinie mojej, niestety, często dokonywały się zranienia. Nie były one do końca
świadome. Moja rodzina nie potrafiła dobrze odkryć sensu Świąt Narodzenia Jezusa.
Wzrastałam wśród osób pokrzywdzonych, poranionych, którym nikt nie pomógł wskazać
Boga - jako źródła pokoju i miłości. Gdy przychodził czas Wigilii, składania życzeń, w
każdym z nas coś pękało. Nagle świat się zmieniał, odnawiał. Tu wszystko było uzdrawiane
przez łzy pojednania. Był nareszcie czas dla rodziny. I oczywiście prezenty - skromne, ale
sprawiające radość.
- Jak obchodzone są Święta w klasztorze?
- W klasztorze Święta przeżywam w inny sposób. Zwracamy uwagę na to, co najważniejsze,
odkrywanie Tego, który przynosi prawdziwie szczęście. Do Świąt przygotowujemy się od
strony duchowej. Dzień przed Wigilią jest milczenie, by przemyśleć to wielkie wydarzenie Narodziny Boga. W dzień Wigilii spotykamy się przed wieczerzą w kaplicy. Tu przed
Jezusem wypowiadamy słowo: przepraszam. Potem jest Wieczerza Wigilijna. Na początku
wspólna modlitwa, czytanie Ewangelii i odczytywanie życzeń. Po kolacji wspólne
kolędowanie. Każda z sióstr stara się ten czas wzbogacić. Niektóre przebierają się za Świętą
Rodzinę, inne wyciągają instrumenty i wspólnie śpiewamy. Potem jest Pasterka. W naszym
zgromadzeniu jest jeszcze jeden zwyczaj. Losujemy na cały rok patrona, myśl, cnotę, nad
którą mamy pracować. Każda z nas ma też przydzieloną szczególną intencję, w której
powinna się modlić. W czasie Świąt staramy się jak najwięcej przebywać razem, dzielić się
sobą i tym, co doświadczamy. Oczywiście to dni, w których dużo kolędujemy. Piękny, bogaty
czas budowania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.
Dorotka, Magda

W dniu 20-21 listopada w Słupsku odbył się I
Festiwal Młodych Talentów NIEMEN NON STOP.
Jest to jedyny w Polsce festiwal poświecony
twórczości jednej z najwybitniejszych postaci w
historii polskiej sceny muzycznej - Czesława
Niemena.
W przesłuchaniach wzięło udział 20 młodych
wykonawców, a wśród nich nasza koleżanka
Katarzyna Chmielewska (kl. II LO B), która
zakwalifikowała się do grona 10 finalistów.

15 listopada w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku
odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów
stypendystom Prezesa Rady
Ministrów. W uroczystości uczestniczył
Wicewojewoda Pomorski Piotr
Karczewski, Pomorski Kurator Oświaty Adam
Krawiec oraz Prezydent
Miasta Słupska Maciej Kobyliński. Wśród 37
stypendystów z naszego regionu,
znalazło się 18 uczniów słupskich szkół. Z
naszej szkoły zostały wyróżnione
2 osoby: Magdalena Domarus z VII Liceum Ogólnokształcącego oraz Artur Stefaniuk z
Liceum Profilowanego nr 3.
6 grudnia odbył się
zorganizowany przez
redakcję „Dżazgi” konkurs
na NAJLEPIEJ
PRZEBRANEGO
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA.
Do sali nr 5 przybyli
mikołajowie z trzech klas.
Przedstawicielem klasy II
lps był Mariusz
Wólczyński, III lpz Kamil
Stegienta, a III lo”b” Karolina Maszk. Każdy Mikołaj musiał
wykazać się cierpliwością, poczuciem humoru i talentem
wokalnym. Największy kłopot każdemu uczestnikowi sprawiła
Iza, która wcieliła się w rolę niegrzecznego dziecka i za wszelką cenę próbowała wyprowadzić
ich z równowagi. Jury w składzie: pani Marzena Gogol, pani Olena Moroń oraz pani Anna
Cząstka, po burzliwych obradach wyłoniło zwycięzcę. Jest nim Kamil Stegienta z klasy III lpz.
Nagroda zostanie uroczyście wręczona na apelu świątecznym.
Magda, Efela

Noc sylwestrowa
Święto obchodzone nocą z 31 grudnia (imieniny Sylwestra) na 1
stycznia, kiedy to kończy się stary rok a zaczyna nowy. Stanowi
okres hucznych zabaw, toastów, sztucznych ogni, petard.
Organizowane są też bale sylwestrowe. Pierwszy raz święto
obchodzone było uroczyście w roku 999, kiedy papieżem był
Sylwester II. Wedle wcześniejszego proroctwa Sybilli w 1000 roku
miał nadejść koniec świata, stąd mieszkańcy Rzymu (podobnie
jak innych miast Europy) 31 grudnia 999 roku powitali z wielką
obawą. Kiedy jednak dzień minął i obawy związane z nadejściem
końca świata okazały się bezpodstawne, w chwilę po północy
ludzi ogarnęła wielka radość, zaczęto się bawić i świętować, a
Sylwester II udzielił pierwszy raz w historii błogosławieństwa urbi
et orbi ("miastu i światu"), które od tego czasu każdego
pierwszego dnia nowego roku udzielane jest przez papieży. Do
Polski tradycja świętowania nocy sylwestrowej trafiła w XIX wieku
i przyjęła się początkowo w miastach wśród najzamożniejszych
osób..

Zwyczaje noworoczne w Chinach
Jednym z najważniejszych wymogów jest bycie szczęśliwym cały dzień, ponieważ jest to Nowy
Rok i każdy powinien być szczęśliwy na nowy początek. Taniec lwa i czerwone lampiony są
używane do odstraszenia potwora noworocznego i złego losu. Taniec lwa jest bardzo
charakterystyczny dla Chińskiego Nowego Roku, jego tradycja sięga tysięcy lat. Lwy w
chińskiej kulturze są uważane za mityczne potwory, ponieważ w Chinach nie ma prawdziwych
lwów. Według legendy Chiński cesarz miał sen, w którym został zaatakowany przez demony i
uratowany przez lwa. Z tego snu pochodzi taniec lwa. W dzień Nowego Roku każdy kto nie jest
zamężny lub żonaty otrzyma koperty z monetami, jednocześnie każdy kto jest zamężny lub
żonaty powinien dawać pieniądze.

Nowy Rok
Nowy Rok to międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku (w kalendarzu
gregoriańskim). W powszechnie przyjętym zwyczaju obchodzenie święta należy rozpocząć od
otworzenia butelki szampana o północy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia następnego roku.
Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w polskiej tradycji miano Sylwestra.
Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia wprowadził w swej reformie
kalendarzowej Gaius Iulius Caesar (Juliusz Cezar). Wcześniej Rzymianie nowy rok witali 1-go
marca. Dlatego też w językach zachodnioeuropejskich nazwy września, października, listopada
i grudnia, czyli 9-ego, 10-ego, 11-ego i 12-ego miesiąca roku pochodzą od łacińskich
liczebników septem, octo, novem, decem (7, 8, 9, 10). Pierwszym w historii rokiem
rozpoczętym 1-go stycznia był DCCVIII A.U.C. tzn. 708 od założenia Miasta (Rzymu), czyli wg
obecnie stosowanej rachuby czasu 46 p.n.e.

Święty Mikołaj - biskup Miry w dzisiejszej Turcji,
urodzony około 280 roku w Patarze, zmarł około roku 345
lub 352. Jeden z najbardziej czczonych świętych
prawosławnych (nazywany zawsze św. Mikołajem
Cudotwórcą), a także święty katolicki. Według podań, po
bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek,
którym chętnie dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się
pobożnością i miłosierdziem. Mieszkańcy Miry wybrali go
na swojego biskupa. Po życiu gorliwym i pełnym dobrych
czynów, zmarł w połowie IV w., spontanicznie czczony
przez wiernych. Gdy Mirę opanowali Arabowie, kupcom
włoskim udało się zabrać jego relikwie i przewieźć do Bari
w południowych Włoszech. Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie uwięzionych
oficerach, uwolnionych za jego wstawiennictwem; opowieść o trzech ubogich pannach
wydanych za mąż dzięki posagom, których Święty dyskretnie im dostarczył; o trzech
młodzieńcach uratowanych przez niego od wyroku śmierci; o żeglarzach wybawionych z
katastrofy morskiej.

Wywiad z Mikołajem (Z Mikołajem rozmawiał w Laponii specjalny korespondent)
- Święty Mikołaju, dlaczego wyglądasz tak, jak wyglądasz?
- To długa historia. Kiedyś przedstawiano mnie w szatach
bardziej przypominających strój biskupa. Teraz coraz bardziej
przypominam wyrośniętego krasnala. Gdzieś straciłem
pastorał, a na głowie zamiast mitry noszę tę śmieszną czapkę.
- Święty Mikołaj urodził się podobno w Azji Mniejszej, skąd
więc te renifery i arktyczny krajobraz?
- To zasługa pewnego pisarza. Clement A. Moore, autor
"Wizyty Świętego
Mikołaja", opisał mnie w
1823 roku jako miłego dziadka, trochę grubawego,
podróżującego saniami zaprzęgniętymi w osiem
reniferów. I coś takiego się przyjęło! Kilkadziesiąt lat
później Amerykanin Thomas Nast na podstawie książki
Moore'a namalował mnie i tak już zostało, chyba na
wieki... Normalnie mieszkam daleko na północy w
Rovaniemi. Tutaj mam tylko biura, w których spotykam
się z ludźmi.

- Ciekawi mnie sposób, w jaki zostawiasz prezenty. Czy wchodzisz
kominem, czy też masz inne sposoby?
- Różnie to bywa. Kominy to niezły sposób, ale sprawdza się
raczej tylko w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. W innych
krajach jest to raczej niemożliwe, kominków jest coraz mniej, a
projektanci przewodów wentylacyjnych w ogóle o mnie nie myślą.
Czasem po prostu pukam i wchodzę przez drzwi, czasem
korzystam z otwartego okna.
- Dlaczego dzieci nie zawsze dostają to,
o co proszą w listach?
- Dzięki swoim elfom i listom dzieci
Mikołaj zwykle wie, co chciałyby otrzymać, jednak zna realia i wie,
że dzieci czasem chcą dostawać rzeczy, którymi rodzice nie byliby
zachwyceni. Gdyby pani wiedziała, w jak wielu listach otrzymuję
prośby o konia albo prom kosmiczny...

- Czy jesteś wesoły i lubisz się pośmiać? Co lubisz robić w wolnych chwilach?
- Bardzo lubię się śmiać. Jak mam wolne, to gram na różnych instrumentach wesołe i skoczne
melodie. I bardzo lubię jeździć samochodem! Ale to po cichutku mówię, żeby renifery nie
usłyszały, bo się na mnie obrażą.
Pięć dowodów na istnienie Świętego Mikołaja
1. Latające renifery istnieją, chociaż nie ma ich wśród
znanych nam ssaków, tak samo jak wśród owych ssaków nie
ma jednorożców, elfów, krasnali i aniołów, czy wróżek - a
każde dziecko i tak wie, że istnieją.
2. Co do tego, że św. Mikołaj nie byłby w stanie odwiedzić
wszystkich pupili, odpowiedź jest równie prosta. Żadne
dziecko nigdy nie widziało Mikołaja z tego zrozumiałego
powodu, że wejście do domu, podłożenie prezentów pod
choinkę i krzyknięcie "ho, ho, ho" przebiega tak szybko, iż nawet najbystrzejsze oko nie jest w
stanie dostrzec świętego.
3. Sanie św. Mikołaja wcale nie poruszają się szybko - nie muszą. Są wyposażone w
najnowsze zdobycze magicznej techniki. Mikołaj przy podróżowaniu saniami zakrzywia
przestrzeń i po prostu w nieskończenie krótkiej chwili znajduje się tam, gdzie jest potrzebny.
Ten argument obala od razu wszelkie spekulacje na temat wydatków energetycznych,
przeciążeń, zmęczenia reniferów, turbulencji i innych tajemniczych zjawisk.
4. Dzieci pisząc listy do św. Mikołaja, otrzymują odpowiedź albo prezent. Jeżeli św. Mikołaj
nie istniałby, to kto odpowiadałby na te listy?
5. Na koniec dowód niezbity i pewny: jeśli nie byłoby św. Mikołaja, to skąd wzięłyby się te
wszystkie prezenty pod choinką? Przecież od dawna wiadomo, ze rodzice nie mają z tym nic
wspólnego, no bo skąd mogliby wiedzieć, co ich dziecko chce dostać na gwiazdkę - to wie
tylko sam św. Mikołaj (z listów, które do niego przychodzą, z marzeń i ze snów).

