
2 – Tygodnik Szóstki 
Świąteczne Aktualności
Jak wszyscy wiemy dni 24, 25 i 26 grudnia są szczególnie wyjątkowe, ponieważ w tych 
dniach obchodzimy Święta Bożego Narodzenia. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak 
obchodzą święta mieszkańcy innych krajów?
FRANCJA
We Francji nie łamie się opłatkiem i nie śpiewa się kolęd. Na francuskim stole nie może 
zabraknąć owoców morza, ryb, pasztetu z kaczych wątróbek, oraz indyka w kasztanach. 
We francuskich domach również ubiera się choinkę (już na początku grudnia), ale nie 
wszyscy to robią. Zdecydowanie popularniejsze są szopki bożonarodzeniowe, które 
ustawia się w domach i w kościołach.
HOLANDIA
W Holandii w pierwszy dzień świąt zasiada się do udekorowanego w kolorach bieli, 
zieleni i czerwieni stołu, by zjeść uroczysty posiłek składający się głównie z dziczyzny, 
mięsa gęsi, zająca lub indyka. Do tego obowiązkowo serwowany jest świąteczny chleb 
tzw. Kerstbrood.
W Holandii nie ma wieczerzy wigilijnej, postu, ani prezentów pod choinką, ponieważ 
Święty Mikołaj – Sinterklaas, obdarowuje szczodrze dzieci już 5 grudnia.
HISZPANIA
W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda 
rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po 
pasterce. Jako typową potrawę towarzyszącą podczas Wigilii w Hiszpanii, uznaje 
się pieczonego indyka. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami 
barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. Prezenty rozdawane są 6 
stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze 
Wschodu
AUSTRALIA
W Australii Święta Bożego Narodzenia przypadają w czasie letnich wakacji. Mikołaj 
przybywa do australijskich dzieciaków 25 grudnia na desce surfingowej. W zaprzęgu ma 
delfiny lub kangury do tego wszystkiego ubrane ma szorty, koszulkę z krótkim rękawem i 
obowiązkowo klapki. 
CHINY
Święta w Chinach określa się mianem Shengdan Jie, czyli Święta Czcigodnych Urodzin. 
Obchodzi je niewielka liczba mieszkańców, ponieważ większość z nich nie jest 
chrześcijanami, dlatego nie są to dni wolne od pracy. Tradycja bożonarodzeniowa jest 
jednak obecna, choć bardziej komercyjnie. W Wigilię rodziny spotykają się w 
restauracjach, a potem idą bawić się w klubach lub przy karaoke. Ciekawą 
bożonarodzeniową tradycją w Chinach jest wręczanie sobie nawzajem jabłek. Owoce te 
stały się symbolem świąt bożonarodzeniowych w Chinach.
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Kalendarz ciekawych świąt

16.12 – Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą
Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą to dzień, w którym możemy 
jeść każde danie z czekoladą. Masz ochotę na poranną kawę z 
czekoladą? Proszę bardzo, to świetny pomysł.

20.12 – Dzień Ryby
Święto ma na celu uświadamianie ludzi, że ryby nie są przedmiotami i 
czują ból. Warto więc walczyć o to, żeby ludzie obchodzili się z nimi w 
sposób humanitarny. Przy okazji Dnia Ryby można też dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy na ich temat.

07.12 – Dzień Raju
Kraina, w której mieszkali Ewa i Adam ma być docelowym miejscem 
wszystkich ludzi żyjących zgodnie z nauczaniem kościoła. Dzień Raju 
przypomina ludziom do czego powinni dążyć w sferze duchowej.

10.12 –Dzień Gry w Karty
Makao, Poker, Kanasta, Brydż, Tysiąc i wiele innych gier karcianych ma 
tego dnia swoje święto.

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM: 
Grzegorz Kaszewski

WOLI PAN GÓRY CZY MORZE?

Nie lubię ani morza, ani gór. Morze jest idealnym 
miejsce dla zatopionych w rozmyślaniu nad sobą
melancholików, którym wznoszące się i opadające 
fale przypominają ich stany emocjonalne. Góry
natomiast są jakby stworzone dla ograniczonych 
pasmem sukcesów egocentryków, dla których 
życie
to kolejne szczyty do zdobycia, którym kiedyś 
jednak przyjdzie doświadczyć, że na szczycie jest 
tylko samotność. Dlatego najlepszym wyborem dla 
mnie są raczej tereny równinne z całą ich 
różnorodnością.
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Obczaj Język obcy

Paradies
(język niemiecki)
Co oznacza to słowo?

W imieniu wszystkich osób, które prowadzą gazetkę, chciałbym 
życzyć Wam zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. 
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój, 
wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech 
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, 
pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego 
Narodzenia!



Wywiad z Nauczycielem: ciąg dalszy

GDYBY NIE ZOSTAŁ PAN NAUCZYCIELEM, KIM PAN BY BYŁ?
Zawód nauczyciela to jeden z tych pięknych zawodów, które służą człowiekowi i społeczeństwu. Szkoła zaspokaja z jednej strony ludzką potrzebę indywidualnego 
rozwoju, zdobywania wiedzy i poznania prawdy, a z drugiej strony daje możliwość poczucia się częścią większej społeczności i wykształcenia wartości oraz zasad 
moralnych ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie. Gdybym nie był nauczycielem, wybrałbym pewnie zawód psychoterapeuty, albo zostałbym księdzem
(choć na to już trochę za późno).

PANA ULUBIONE DANIE?
Mam tylko jedno ulubione danie, które kojarzy mi się z gorącą, słoneczną niedzielą. Jest to gotowany kilka godzin na wolnym ogniu rosół z robionym ręcznie 
makaronem, pokrojoną w okrągłe plasterki ugotowaną marchewką oraz rozgotowanymi do miękkości kawałkami mięsa.

CO PAN NAJBARDZIEJ LUBI W UCZNIACH?
Ich pozytywną energię, którą można się naładować, ich entuzjazm do działania, którego zaczyna mi brakować, ich zdziwienie światem, ponieważ coraz mniej rzeczy 
jest już w stanie mnie zaskoczyć oraz ich niczym niezmąconą radość istnienia. Jednym słowem: młodość.

NA JAKIE ZACHOWANIA MA PAN ALERGIĘ?
Nie należę do osób cierpiących na alergię, bo przyjmuję „świat z milionem barw ciemnych i jasnych” - jak śpiewała Stanisława Celińska. Pomimo wszelkiego zła na 
ziemi mam ogromne pokłady ufności w przewagę dobra tkwiącego w każdym człowieku. Ale nienawidzę być oszukiwanym.

JAKIE PRZEDMIOTY LUBIŁ PAN, GDY BYŁ PAN UCZNIEM?
W szkole podstawowej były to matematyka oraz język polski, natomiast w szkole średniej dołączył do nich jeszcze język niemiecki. Wpływ na to mieli w równym 
stopniu wymagający nauczyciele i moje zainteresowanie przedmiotem.

WYMARZONY PREZENT POD CHOINKĘ
Chciałbym dostać pajaca, który urwał się z choinki. Ewentualnie gwiazdkę z nieba. Pomarzyć można, bo pewnie jak zwykle skończy się na skarpetkach.


