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Od redakcji 
 

Witamy w grudniowym numerze „Kuriera z Pary-

skiej”, który tym razem w całości poświęcamy zbliża-

jącym się Świętom Bożego Narodzenia. Są one czasem 

refleksji i zadumy. Wszyscy czekamy na widok śniegu, 

który wybieli cały krajobraz, ozdobi każde drzewko, a 

skrzypiący pod stopami mróz przyniesie kolejne ocze-

kiwane wrażenia. Teraz pozostanie już tylko wyczeki-

wać blasku pierwszej gwiazdy i św. Mikołaja a może i 

kolędników. 

Naszym czytelnikom życzymy radosnych Świąt, pięk-

nie pachnącej choinki, hojnego św. Mikołaja ze wspa-

niałymi prezentami, magicznego nastroju na całe 

Święta oraz życzliwości i szczęścia na każdy dzień No-

wego 2019 Roku. 

 

Redakcja 
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Święta w Wielkiej Brytanii 

 

In Great Britain families often celebrate 
Christmas together, so they can watch 

each other open their presents! 

Most families have a Christmas Tree (or 
maybe even two!) in their house for 
Christmas. The decorating of the tree is 
usually a family occasion, with everyone 
helping. Christmas Trees were first pop-
ularised by Prince Albert, the husband of 
Queen Victoria. Prince Albert was Ger-
man, and thought that it would be good 
to use one of his ways of celebrating 
Christmas in England. So the Christas 
Tree comes from Germany! 

Holly, Ivy and Mistletoe are also used to 
decorate homes or other buildings. Most 
villages, towns and cities are decorated 
with Christmas lights. Often a famous 
person switches them on. The most fa-
mous Christmas lights are in Oxford 

 

W Wielkiej Brytanii rodziny często cele-
brują Święta razem, więc mogą obser-
wować siebie nawzajem przy otwiera-

niu prezentów! 

Większość rodzin ma choinkę (a może 
nawet dwie!) w swoim domu na Święta. 
Dekorowanie drzewka to zazwyczaj ro-
dzinna uroczystość, w której każdy po-
maga. Choinki zostały spopularyzowane 
przez księcia Alberta, męża królowej 
Wiktorii. Książę Albert był Niemcem i po-
myślał, że byłoby dobrze wykorzystać 
ten świąteczny zwyczaj w Anglii. Tak 
więc choinka pochodzi z Niemiec! 

Ostrokrzew, bluszcz i jemioła są także 
używane do dekorowania domów i róż-
nych budynków. Większość wiosek, mia-
steczek i miast jest udekorowanych 
świątecznymi lampeczkami. Często są 
one zapalane przez kogoś sławnego. Naj-
słynniejsze lampeczki są na Oxford 

https://www.whychristmas.com/customs/trees.shtml
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Street in London. Every year they get big-
ger and better. Thousands of people go 
to watch the big 'switch on' around the 
beginning of November. 

Like in a lot of countries, Nativity Plays 
and Carol Services are also very popular 
at Christmas time. Lots of British 
churches have Masses and Carols by can-
dlelight. 

Children believe that Father Christmas 
leaves presents in stockings, which are 
normally hung up by the fire or by the 
children's beds on Christmas Eve. Chil-
dren sometimes leave out mince pies 
and a drink for Father Christmas to eat 
and drink when he visits them.  

 

In the UK, the most important day is the 
25th December - Christmas Day. The 
main Christmas Meal is usually eaten in 
the early afternoon on that day. It's nor-
mally roast turkey, roast 
vegetables and 'all the trim-
mings' which means vegeta-
bles like carrots & peas, 
stuffing and sometimes bacon and sau-
sages. It's often served with cranberry 
sauce and bread sauce. One of the most 

Street w Londynie. Każdego roku są co-
raz większe i coraz lepsze. Tysiące ludzi 
chodzi oglądać ich wielkie „włączenie” 
na początku listopada. 

Podobnie jak w wielu krajach, szopki 
świąteczne i śpiewanie kolęd to popu-
larne zwyczaje. Dużo Kościołów spra-
wuje Msze i organizuje śpiewanie kolęd 
tylko przy zapalonych przy świecach. 

Dzieci wierzą, że Święty Mikołaj zostawia 
prezenty w skarpetach, które są wie-
szane przy kominku lub przy łóżkach 
dzieci w Wigilię. Dzieci zostawiają ba-
beczki nadziane mięsem i i napój dla Mi-
kołaja, żeby mógł 
zjeść i napić się, 
kiedy je odwiedzi. 

W Wielkiej Brytanii, najważniejszym 
dniem jest 25 XII. – Boże Narodzenie. 
Główny świąteczny posiłek jest jedzony 
tego dnia wczesnym popołudniem. Jest 
to zazwyczaj pieczony in-
dyk, pieczone warzywa i 
„wszystkie dodatki” tzn. wa-
rzywa takie jak marchewka 
z groszkiem, nadzienie i czasami bekon i 
kiełbaski. Często jest to podawane z so-
sem żurawinowym lub chlebowym. Jed-
nym z najpopularniejszych warzyw na 
święta jest brukselka. Dużo ludzi je lubi i 
równie dużo jej nie lubi!  

https://www.whychristmas.com/customs/presents.shtml
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Święta w Hiszpanii  
 

COSTUMBRES Y TRADICIONES 
NAVIDEÑAS EN ESPAÑA. 

 
-La lotíria de Navidad por 
Krzysztof Szymkowicz 
 
Esta loteria se organiza poco 
antes de la Navidad, a diferencia 
de Polonia cada premio se 
otorga mediante el sorteo de 
una bola que contiene todos los 
números ganadores que son 

cantados por niños de la 
escuela  Idelfonso. Es casi la más 
antigua lotería del mundo, no se 
interrumpió incluso durante la 
guerra civil española, es también 
la lotería más cara del mundo, se 
puede ganar hasta cuatro 
millones de euros.  

popular vegetables at Christmas is brus-
sel sprouts. Lots of people love them and 
lots of people don't! 

Dessert is most often Christmas Pudding 
made of dried fruit. Mince pies and lots 
of chocolates are often eaten as well!  

The dinner table is decorated with can-
dles, flowers and Christmas Crackers 
(paper cylinders that are pulled apart 
during Christmas dinner, making a sharp 
noise and releasing a small toy, a joke 
and a crown). 

Merry Christmas! 

 

 

Deserem jest najczęściej świąteczny 
pudding zrobiony z suszonych owoców. 
Jada się też często babeczki z mięsnym 
nadzieniem oraz dużo czekolady!  

Świąteczny stół jest udekorowany świe-
cami, kwiatami i krakerami (papiero-
wymi niespodziankami w kształcie du-
żego cukierka, które po pociągnięciu za 
końce wydają ostry dźwięk [„kraknię-

cie”] i z których wypadają wtedy pre-
zenty: mała zabawka, żart i korona). 

Wesołych Świąt! 

 

https://www.whychristmas.com/customs/crackers.shtml
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Loteria świąteczna  - Krzysztof 
Szymkowicz 
 
Loteria ta jest tradycyjnie organi-
zowana zaraz przed świętami 
Bożego Narodzenia. Jest prawie 
najstarszą loterią na świecie, a za 
zwycięstwo otrzymuje się aż 4 
miliony euro. Wszystkie nagrody 
razem wzięte wynoszą dwa i pół 
miliarda euro! W przeciwień-
stwie do Polski, losuje się tylko 
jedną piłeczkę z pięcioma nume-
rami naraz, na każdy stopień na-
grody przypada jedna piłeczka. 
Są one losowane przez dzieci ze 
szkoły San ldefonso, które po 
wybraniu piłeczki, wyśpiewują 
jej treść przed publicznością. 
 
 

 
 
 

-La mesa y la decoración 
navideña por Zuzanna 
Majkowska 
 
Los españoles, en Nochebuena, 
preparan platos especiales que 
no se comen en todo el año. Uno 
de los muchos platos 
tradicionales es el pavo al horno, 
se suele rellenar con tocino o 
frutas. Otra comida es el cordero 
asado con patatas panadera. 
Usualmente se comen platos 
con pescado y mariscos. Los 
españoles son famosos por los 
dulces navideños, 
normalemente en noche buena 
se come turrón y mazapán. Sus 
galletas tradicionales y sus futas 
escarchadas tambié forman 
parte de la mesa navideña.  
 

Wigilia - Zuzanna Majkowska 
 

W Hiszpanii na Wigilię przygoto-
wywane są specjalne dania , któ-
rych nie je się przez cały rok. 
Jedną z wielu tradycyjnych po-
traw bożonarodzeniowych jest 
pieczony indyk. Nadziewa się go 
przeważnie bekonem lub owo-
cami. inną potrawą jest pieczona 
jagnięcina z ziemniakami. Często 
je się dania z ryb i owoców mo-
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rza. Hiszpanie słyną z wielu bożo-
narodzeniowych słodkości. Naj-
częściej w Wigilię jedzą nugat i 
marcepan. Na stole pojawiają się 
ich tradycyjne ciasteczka oraz 
kandyzowane owoce. 
 
 
 
El Belén El turrón 

   

 
 
-Las campanadas de fin de año 
por Krzysztof Szymkowicz y 
Zuzanna Majkowska 
 

En España en la víspera de año 
nuevo se comen doce uvas, una 
uva con cada campanada de 
media noche. Cuando se comen 
las uvas se tiene que pensar en 
un deseo para el año nuevo. 
Personas de diferentes regiones 
se reúnen en La Puerta del Sol en 
Madrid, para celebrar juntos 
esperando Las Campanadas que 
suenan desde la torre que 
cuenta con un reloj y una gran 
bola de oro . Ver una gran bola 
de oro descender es una 
tradición bastante similar a la de 
Estados Unidos. 
 
Według zwyczaju, w Hiszpanii w 
noc sylwestrową je się 12 wino-
gron - po jednym winogronie z 
każdym uderzeniem zegara po 
północy . Jedząc je, trzeba pomy-
śleć życzenie, które ma się speł-
nić w nadchodzącym roku. Lu-
dzie z całego świata spotykają się 
pod Puerta del Sol w Madrycie i 
wspólnie czekają, aż wybiją 
dzwony. Jest to bardzo sławna 
tradycja  
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Święta w Polsce 
 

 

TRADYCJA Bożego 

Narodzenia w Polsce 

  
Boże Narodzenie jest świętem 
katolickim, ale jego tradycje 
mają w sobie również zwyczaje 
pogańskie. Początki tego święta 
sięgają przełomu IV i III wieku i 
najprawdopodobniej pierwszy 
raz obchodzono je w Rzymie. 
Upamiętnia narodziny Jezusa 
Chrystusa. Jest to stała uroczy-
stość przypadająca na 25 grud-
nia w kościele zachodnim (np. w 
Polsce) i 7 stycznia w kościele 
wschodnim (np. na Ukrainie). 
Przed Bożym Narodzeniem wy-
stępuje okres trzytygodniowego 
oczekiwania-adwentu (stąd na-
zwa „kalendarz adwentowy”).   

 

Historia  

W II wieku n.e. w Egipcie poja-
wiło się Święto Bożego Naro-
dzenia obchodzone w dniu uro-
dzin boga Słońca Ajona. Później 
rocznica urodzin Chrystusa zo-
stała przeniesiona przez Ko-
ściół na dzień 25 grudnia, czyli 

na dzień narodzin Mitry (niepo-
konanego boskiego Słońca).  

 

 Tradycje związane z obcho-
dami Świąt Bożego Narodzenia 

W przeddzień Bożego Narodze-
nia zasiadamy do Wigilijnej wie-
czerzy, która dziś jest jednym z 
najważniejszych momentów 
Świąt. Na Wigilijnym stole po-
winno się znajdować 12 post-
nych, czyli bezmięsnych potraw 
i każdej powinno się spróbować. 
Najbardziej typowe to: barszcz z 
uszkami, tradycyjny karp sma-
żony i w galarecie, kapusta z 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aion_(b%C3%B3g)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitraizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_(potrawa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uszka
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grzybami, pierogi z kapustą, 
paszteciki z grzybami, kluski z 
makiem i miodem, kompot z su-

szonych owoców i makowiec. 
Najważniejszym elementem 
wystroju jest choinka ozdo-
biona bombkami. Najważniej-
szym momentem Wigilii jest 
dzielenie się opłatkiem i składa-
nie sobie życzeń. Ten zwyczaj 
jest odniesieniem do Ostatniej 
Wieczerzy, na której Jezus dzie-
lił się chlebem z uczniami. 

Ważną tradycją Świąt Bożego 
Narodzenia jest śpiewa-
nie kolęd (np. Wśród Nocnej Ci-
szy). Wigilijny wieczór kończy 
uroczysta msza odprawiana o 
północy -Pasterka. Po Wigilii 

mamy jeszcze 2 dni Świąt na 
spędzanie czasu z bliskimi. 

                                                 

 

Maja Łapkiewicz kl.7 
 

Czy powinna nas obcho-

dzić zmiana klimatu? 
 

Dlaczego zmiana klimatu może 
odmienić nasze życie? 

Jak możemy przeciwdziałać tym 
zmianom? 

 

COP24 w Katowicach (Konfe-
rencja Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu) jest 
bardzo ważnym spotkaniem, 
ponieważ będą podejmowane 
tam decyzje, które albo dotkną 
nas w przyszłości pozytywnie, 
albo negatywnie. Żyjemy w ta-
kich czasach, kiedy już my pono-
simy odpowiedzialność za życie 

na naszej planecie i za to, jak bę-
dzie ono wyglądało za 100, 200, 
czy 300 lat. Z tego powodu 
przed szczytem, zorganizowano 
COY14 (Konferencja młodzieży), 
w której miałem okazję uczest-
niczyć. Wypracowane na tym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasztet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%99da
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„przedszczycie” najlepsze po-
mysły  mają być przekazane do 
ONZ. Konferencja obfitowała w 
wiele atrakcji. Do wyboru mia-
łem: dyskusje, prezentacje, wy-
kłady itp. Najbardziej  zacieka-
wiło mnie to, że na jednej lekcji 
opowiadaliśmy historie o tym, 
co odebrała nam zmiana kli-
matu, co straciliśmy, w czym 
nam to przeszkadza. To jest na 
tyle ciekawe, że powinniśmy od-
powiedzieć sobie na to pytanie. 
Niektóre historie na pierwszy 
rzut oka nie wydają się za cie-
kawe, ale jak taką historię zro-
zumiemy, to może stać się dla 
nas nawet wzruszająca.  Osobi-
ście chcę tym zmianom zapo-
biec. Jako członek samorządu, 
dziennikarz oraz Wasz kolega, 

chciałbym serdecznie Was za-
prosić do szkolnego klubu eko-
logicznego. Chciałbym, żeby na-
sza szkoła przystąpiła do mię-
dzynarodowej organizacji zrze-
szającej szkoły na całym świecie 
CGE (THE CENTRE OF GLOBAL 
EDUCATION). CGE organizuje 
wideokonferencje, w których 
biorą udział uczniowie z całego 
świata. Opowiadają o swoich 
problemach, jak im zapobie-
gają, organizują wyjazdy na 
różne międzynarodowe spotka-
nia, a co najważniejsze poma-
gają w rozwiązywaniu naszych 
problemów. 

 

 

J.Robiński
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Memy 
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