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Str. 2 S.O.S. czyli Sami O Szkole 

Święty Mikołaj urodził się prawdopodobnie w zamożnej rodzinie w Patara położonej 

w zachodniej Lykii, prowincji Azji Mniejszej, ówcześnie należącej do Grecji, a obec-

nie na terytorium Turcji. Legenda głosi, że urodził się pomiędzy rokiem 280 a 286, in-

ne źródła wymieniają rok 260 albo 250. Rodzice pozostawili mu niemałą fortunę, któ-

rą on sam rozdał ubogim.  

 

W roku 300 został wybrany biskupem zaniedbanej diecezji w stolicy Myry, zarządza-

niem której zajął się z wielkim oddaniem i wiarą. To tam zasłynął najpierw ze swojej 

świętości, poświęcenia i cudów. Pierwsza jego biografia spisana została w IX wieku, a 

jedna z bardziej popularnych napisana przez Simona Metaphrastesa w wieku X. Z niej 

to dowiadujemy się, że za czasów panowania cesarza Dioklecjana w początkach IV 

wieku, kiedy to prześladowanie chrześcijan rozciągnęło się na całe Imperium Rzym-

skie, Święty Mikołaj został uwięziony i zmuszony do opuszczenia rodzinnych stron. 

W 313 roku cesarz Konstantyn uprawomocnił chrześcijaństwo, Mikołaj został uwol-

niony i zezwolono mu na powrót do swojej diecezji. Legenda głosi, że obecny na ze-

braniu rady municypalnej Nicei w 325 roku publicznie potępił Arianizm. U schyłku 

swego życia złożył wizytę Ojcu Świętemu w Rzymie.  

 

Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia około roku 350 i został pochowany w Myrze ( dzisiaj 

znanej jako Demre w Turcji). Po zajęciu Myry przez Saracenów jego relikwie zostały 

wykradzione w 1087 roku przez włoskich kupców* i przeniesione do Bari na południe 

Włoch, gdzie jak głosi legenda Mikołaj zatrzymał się w czasie swej pielgrzymki do 

Rzymu. Dla upamiętnienia tego faktu wzniesiono kościół, który wyświęcił papież 

Urban II.  
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W wielu krajach na świecie święto babci obchodzone jest równocześnie z dniem 

dziadka. W Polsce obchodzimy te święta kolejno 21-ego stycznia Dzień Babci i 22-

ego stycznia Dzień Dziadka. Po co właściwie komu to święto? Podczas tego dnia to 

wnukowie mają okazję podziękować swoim dziadkom za trud włożony w wycho-

wanie, w czas im poświęcony, troskę, opiekę i zabawę. Największą frajdę z pewno-

ścią przynosi najmłodszym, którzy na ten dzień przygotowują specjalnie barwne 

laurki i broszki z modeliny a także kolorowe ramki na zdjęcia z masy solnej, kwia-

ty z papieru i mnóstwo innych rzeczy. Wraz z wiekiem ograniczamy się raczej do 

życzeń lub prezentów rzeczowych wśród których króluje rozsławiony preparat na 

serce i pamięć Vita Buerlecithin...  

Skąd to przyjazne święto wzięło się w Polsce?  

Święto to zawdzięczamy Poznaniakom a jego datę znanej sławie kina i teatru - 

Mieczysławie Ćwiklińskiej. Tego właśnie dnia w 1965 roku kobieta miała wystąpić 

w Poznaniu. Pani Ćwiklińska była już kobietą w sędziwym wieku, bo miała aż 85 

lat. Redakcja "Expressu Poznańskiego" wręczyła tort oraz kwiaty Pani Ćwiklińskiej 

ustanawiając tym samym ten dzień - Dniem Babci. Tradycja ta została podtrzymana 

następnie przez "Express Wieczorny". 
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17 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyło się  

PASOWANIE NA CZYTELNIKA. 

 

Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą chętnie 

czytać książki, otrzymali karty biblioteczne i dyplomy. 

Wreszcie przyszedł czas na pierwsze wypożyczenie 

książki. W tym momencie radość nowych czytelników 

była największa. 
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Solenizanci: 
 

Mikołaj, Bogdan, Ewelina, Konrad, Adam, Ewa, Florian, 

Łukasz,  Sylwester, Mieczysław, Arkadiusz, Danuta, Marcel 

 

Ciekawostka: Ewa to imię pochodzenia hebrajskiego, od 

słów hajja (być) lub hawwa (wzięta od męża albo dająca 

życie). Według Biblii jest to imię pierwszej kobiety stworzonej z 

żebra Adama. 

                                  Horoskop 

Grudniowi i styczniowi solenizanci 

       Humor ze szkolnej ławy 

Strzelec (22.11—21. 12) 

 

Osoby spod znaku Strzelca 

lubią działać, nawiązywać 

nowe kontakty, rozmawiać z 

nieznajomymi. Lubią mieć 

jasną sytuację, dlatego za 

wszelką cenę dążą do roz-

wiązania konfliktów i zaga-

dek, co sprawia, że doskona-

le odnajdują się w roli media-

torów, dziennikarzy.  

Koziorożec(22.12.-19.01) 

 

Koziorożce to osoby zaliczane 

do osób patrzących na świat 

racjonalnie. Badają go nie 

sercem i emocjami, ale  szkieł-

kiem i okiem. Koziorożce ko-

chają wolność i niezależność. 

Cechuje je silna wola i wy-

trwałość. 
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Rusz głową czyli rebusy, krzyżówki, wykreślanki 

ZESPÓŁ REDKACYJNY:   

REDAKTOR NACZELNA: EWA DŁUGOSZ 

DZIENNIKARZE REDAKCYJNI:  

NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE  

Sprawdź swoją wiedzę z języka angielskiego I 

POWODZENIA :) 


