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ŚŚŚŚwiwiwiwięęęęto Zmarto Zmarto Zmarto Zmarłłłłych w naszej kulturzeych w naszej kulturzeych w naszej kulturzeych w naszej kulturze    

    

    
 
    Dzień Zaduszny, czyli Święto Zmarłych przypada na 2. listopada. Tego dnia 
wspominamy zmarłych, nie tylko tych, którzy mają większe znaczenie dla społeczności, 
ale zwykłych, bliskich nam ludzi. Jest to czas, kiedy przystajemy w biegu i zamęcie świata, 
by w melancholii i zadumie spojrzeć  za siebie i ze smutkiem przypomnieć sobie co 
przeminęło razem z tymi, którzy odeszli. 

HistoriaHistoriaHistoriaHistoria    
    

Zwyczaj wspominania zmarłych jest bardzo stary.  Zawsze ludzie pragnęli wierzyć, że 
śmierć nie jest końcem istnienia. Czczono więc pamięć tych nieobecnych , starano się z tych nieobecnych , starano się z tych nieobecnych , starano się z tych nieobecnych , starano się z 
nimi skontaktnimi skontaktnimi skontaktnimi skontaktować i dopomóc im w trudach teraźniejszego życiaować i dopomóc im w trudach teraźniejszego życiaować i dopomóc im w trudach teraźniejszego życiaować i dopomóc im w trudach teraźniejszego życia. W 998r., Odilon, opat z 
Cluny, ustanowił Dzień Zaduszny. Początkowo odbywał się on 1 listopada, z czasem 
przeniesiono go na 2 listopada i zaczęto obchodzić w całym Kościele. 

  

 TradycjeTradycjeTradycjeTradycje    
    

Co roku ludzie odwiedzają miejsca pochówku swoich bliskich i uczestniczą w mszach, 
odmawiając modlitwy za zmarłych. Na mogiłach palone są znicze, składane kwiaty i 
wieńce  jako symbol pamięci.  
           Tradycją jest również wspomaganie w ten dzień biednych, żebrzących przed 
kościołami czy cmentarzami. Datki zbierane są nie tylko na kościół ale i na specjalne 
nabożeństwa poświęcone zmarłym. 
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PodobiePodobiePodobiePodobieńńńństwastwastwastwa    
    

    Dzień Zaduszny jest bliski  obrządkowi Dziadów, którego korzenie sięgają czasów 
pogańskich. Tego dnia  widma zmarłych powracały na ziemię zapraszane przez żywych na 
ucztę w cmentarnych kaplicach.      
    Niektóre elementy tej tradycji np. zanoszenie jedzenia i picia dla zmarłych, 
odnajdujemy w kulturze prawosławnej.  
    
 
                                                                                  Przygotowała: 
 
                                                                                  Marta Paczuska 
 
 

THE HISTORY OF HALLOWEENTHE HISTORY OF HALLOWEENTHE HISTORY OF HALLOWEENTHE HISTORY OF HALLOWEEN 
 

Halloween has roots in the Celtic festival of Samhain and the Christian holy day of 

All Saints, but is today largely a secular celebration. 

A long time ago, the Celts (who lived in Ireland, Scotland and Wales) celebrated the new year on 1
st

 November, 

and the night before that, 31
st

 October, was the eve of the Celtic new year, called “All Hallow’s Eve”. The Celts 

believed that souls of dead people come back to the earth during that night to find a new body for themselves. 

Of course, no one wanted a ghost to live in his body, so people dressed up to look like the souls of the dead. 

When Christianity came to Ireland, people no longer celebrated the new year on 1
st

 November but they didn’t 
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stop the tradition of dressing up as ghost. When millions of Irish people immigrated to USA in the 1840s, the 

tradition came with them. Nowadays, it is a celebration mostly for children, although more and more adults 

celebrate Halloween as well. 

 

HALLOWEEN AROUND THE WORLD 

 

Halloween, the last day of October, has a special significance for children, who dress in funny or ghostly 

costumes and knock on neighborhood doors shouting "Trick or Treat!" Pirates and princesses, ghosts and 

witches all hold bags open to catch a candy or other goodies that the neighbours drop in. If the neighbours do 

not give them anything and say: “trick”, children are ready to play different pranks on them, e.g. leaving 

shaving cream on their car windows. 

Halloween is celebrated in many countries, especially in the USA and England. It is also observed in Ireland, 

France, Scotland, Isle of Man, Wales, Canada, Mexico, Australia, Romania, The Netherlands, Sweden, Belgium, 

Germany, Austria, Switzerland, Italy, Denmark, Norway, Finland, Japan, Hong Kong, India, Philippines, Saint 

Helena. 

 

SYMBOLS OF HALLOWEEN 

 

The most popular symbols are: 

- go trick or treating 

- carving pumpkins 

- wearing scary costumes 

- going to parties in the evening. 

 

A jack-o'-lantern is a carved pumpkin. The top is cut off, and the inside flesh then scooped out. Outside the 

surface there is usually a monstrous face. At night, a light is placed inside to illuminate the effect of scary 

monsters.  

    
    

 
   
 
 

 
    
    
    
    

 
 

 
 

11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA ŚWIWIWIWIĘTO ODZYSKANIA TO ODZYSKANIA TO ODZYSKANIA TO ODZYSKANIA 
NIEPODLEGNIEPODLEGNIEPODLEGNIEPODLEGŁŁŁŁOOOOŚCICICICI    

 
 
 
   W 1795r. Upadła Rzeczpospolita szlachecka, a w 1918 powstało znowu niepodległe 
państwo polskie.   
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   Te dwie daty dzieli okres 123 lat niewoli, w ciągu których cztery pokolenia Polaków 
daremnie oczekiwało odzyskania własnej państwowości. W polskich domach 
przekazywano  pamięć o wolnej ojczyźnie i przywiązanie do niej. 
   Drogę narodu polskiego do niepodległości torował korzystny dla sprawy polskiej splot 
wydarzeń w  latach 1914 – 1918, z których na plan pierwszy wysuwają się klęski 
militarne wszystkich trzech zaborców – Rosji, Niemiec i Austro-Węgier oraz wybuch 
rewolucji na terenie tychŜe państw. 
Polacy potrafili dobrze wykorzystać tę historyczną szansę. W duŜej mierze było to 
zasługą wybitnych polityków, reprezentujących społeczeństwo zarówno w kraju, jak i na 
zewnątrz. NaleŜeli do nich m.in.: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, 
Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński.    
 

 
 

Wszyscy ci ludzie, o róŜnym pochodzeniu społecznym i odmiennych poglądach  
politycznych, czasami nawet zwalczający się osobiście, umieli zjednoczyć się w dziele  
odbudowy wolnej ojczyzny. 
   Na szczęście dla sprawy polskiej I wojna światowa rozstrzygnęła się na froncie 
zachodnim.  
   11 listopada 1918r. w lasku Compiegne pod ParyŜem przedstawiciele rządu 
niemieckiego podpisali rozejm z państwami Ententy.  Dzień ten był zarazem dla Polski 
pierwszym dniem niepodległości.  
   JuŜ 10 listopada powrócił do Warszawy zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski. 
Wszystkie stronnictwa polskie zaŜądały od Rady Regencyjnej przekazania mu władzy. 
Rada Regencyjna podporządkowała się Piłsudskiemu i dekretem z 11 listopada oddała 
mu naczelne dowództwo nad tworzącym się wojskiem, a  w dekrecie z 14 listopada 
napisała: 
 „Władza powinna być jednolita. Wobec tego, kierując się dobrem Ojczyzny, 
postanawiamy Radę Regencyjną rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i 
odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, 
składamy do przekazania Rządowi Narodowemu.” 
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Wszyscy ci ludzie, o róŜnym pochodzeniu społecznym i odmiennych poglądach  

politycznych, czasami nawet zwalczający się osobiście, umieli zjednoczyć się w dziele  
odbudowy wolnej ojczyzny. 
   Na szczęście dla sprawy polskiej I wojna światowa rozstrzygnęła się na froncie 
zachodnim.  
   11 listopada 1918r. w lasku Compiegne pod ParyŜem przedstawiciele rządu 
niemieckiego podpisali rozejm z państwami Ententy.  Dzień ten był zarazem dla Polski 
pierwszym dniem niepodległości.  
   JuŜ 10 listopada powrócił do Warszawy zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski. 
Wszystkie stronnictwa polskie zaŜądały od Rady Regencyjnej przekazania mu władzy. 
Rada Regencyjna podporządkowała się Piłsudskiemu i dekretem z 11 listopada oddała 
mu naczelne dowództwo nad tworzącym się wojskiem, a  w dekrecie z 14 listopada 
napisała: 
 „Władza powinna być jednolita. Wobec tego, kierując się dobrem Ojczyzny, 
postanawiamy Radę Regencyjną rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i 
odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, 
składamy do przek     Na ulicach miast polskich trwało rozbrajanie Ŝołnierzy 
niemieckich i austriackich. Wszędzie gromadziły się tłumy świętujące odzyskanie 
niepodległości. 
    Polskie dąŜenia wolnościowe, choć nie kończą się na roku 1918, są historią ze 
szczęśliwym zakończeniem, a przyczynił się do tego wysiłek kilku pokoleń patriotów.    
     Oddając hołd tym, którzy odzyskali niepodległość,  nie naleŜy zapominać o wysokiej 
cenie, jaką przyszło za to zapłacić.  
      Dziś 11 Listopada to Święto Odzyskania  Niepodległości. Pamiętajmy, Ŝe to nasze 
korzenie. RównieŜ w naszej szkole miały miejsce obchody tego święta. Wszyscy 
uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum spotkali się w dniu 10 XI na uroczystym 
apelu przygotowanym z pomocą pani BoŜeny Kowal, Anny Budzik i Anny Kilińskiej  
przez klasę I D. Szczególny wkład w przygotowania miała Agnieszka Kusal oraz Kamil 
Dąbrowski z klasy I B.  Śpiewając patriotyczne pieśni i recytując okolicznościową poezję 
oddaliśmy cześć bohaterom, za których sprawstwem cieszymy się dziś wolną ojczyzną.  
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Czy jeszcze wierzymy w Czy jeszcze wierzymy w Czy jeszcze wierzymy w Czy jeszcze wierzymy w św. Mikow. Mikow. Mikow. Mikołłłłajaajaajaaja ? ? ? ?    
Kto nam przynosi prezenty???Kto nam przynosi prezenty???Kto nam przynosi prezenty???Kto nam przynosi prezenty???    

 
 
Gdybym się Was spytała kto przynosi prezenty odpowiedzielibyście, że rodzice 

lub św. Mikołaj. No i to dobra odpowiedź. Mało osób zdaje sobie sprawę, że w 

innych krajach inna osoba przynosi prezenty. ☺  

  

Dania  W Danii prezenty przynosi Julemanden wraz ze swoimi 
pomocnikami - elfami zamieszkującymi strychy, dla których 

dzieci pozostawiają mleko i ryŜowy pudding. 
Francja We Francji dzieci wierzą, Ŝe w święta BoŜego 

Narodzenia Pere Noel (Ojciec BoŜe Narodzenie) wkłada prezenty 

 

do wyczyszczonych bucików. Towarzyszy mu Le Pere Fouettard  

 

(Ojciec Klapsiarz), który niegrzecznym dzieciom sprawia lanie. 
Szwecja W Szwecji prezenty oraz wierszyki z zagadkami 

przypiętymi do skarpet pozostawia skrzat Jultomen. 
Włochy We Włoszech w święto Trzech Króli dary przynosi 

brzydka wróŜka Befana. W pierwszy dzień BoŜego Narodzenia  

 

rozdaje je Babbo Natale.  

 

Rosja  W Rosji Sowieckiej prezenty  w Nowy Rok pozostawiał 
Dziadek Mróz, dzisiaj rozdaje je Babuszka. 

 

 

 

 
  Opracowały: 

  Specjalistki od prezentów  

Aleksandra Markowska i Claudia Antoszewski 
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MIKOŁAJKI   Z   LEGIĄ 
 

 
 
W dniu 07 grudnia 2009 roku w Multikinie w „Złotych Tarasach” odbyły się „Mikołąjki 
z Legią”. W mikołajkowym spotkaniu wzięło udział wielu młodych kibiców Legii 
Warszawa. Na spotkanie przybyli zawodnicy i trenerzy warszawskiej druŜyny. 
Mnie udało się przeprowadzić wywiad z trzema podstawowymi zawodnikami Legii: 
Maciejem Iwańskim, Tomaszem Kiełbowiczem i Marcinem Mięcielem. 
 
Oto zapis naszej rozmowy. 
 
Michał Wierzchucki: 
Jak Panowie oceniają ostatni mecz z Zagłębiem Lubin ? 
 
Maciej Iwański: Nie lubię oceniać meczy, ale na boisku mieliśmy zdecydowaną przewagę, 
nie udokumentowaliśmy tego Ŝadną bramką i niestety zremisowaliśmy; 
Tomasz Kiełbowicz: W meczu z Zagłębiem Lubin zabrakło skuteczności, ale wydaje mi się, 
Ŝe nie był to najgorszy mecz w naszym wykonaniu. Szczególnie w II połowie stwarzaliśmy 
duŜo sytuacji. Tego czego brakowało nam w ostatnich meczach zabrakło równieŜ w tym 
meczu w Lubinie tj. skuteczności. Teraz musimy zrobić wszystko, aby wygrać najbliŜszy 
mecz z Arką Gdynia; 
Marcin Mięciel: To był dobry mecz w naszym wykonaniu, aczkolwiek nie wygraliśmy, a 
najwaŜniejsze są punkty; 
 
Michał Wierzchucki:  
Panie Macieju (pytanie do Macieja Iwańskiego), czy trudno się Panu grało z Pana byłą 
druŜyną - Zagłębiem Lubin, czy to był stres grać przeciwko niedawnym kolegom ? 
 
Maciej Iwański: Nic z tych rzeczy, na pewno chciałem wygrać w Lubinie, nie udało się. 
Mam tam wielu kolegów, ale to nie ma w takiej sytuacji Ŝadnego znaczenia, kaŜdy chce 
wygrać. 
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Michał Wierzchucki:  
Które miejsce zajmie Legia na koniec rozgrywek Ekstraklasy ? 
 
Maciej Iwański: To są najgorsze pytania na jakie muszę odpowiadać, bo nigdy przed 
meczem nie moŜna przewidzieć co się wydarzy i nigdy przed zakończeniem sezonu nie 
wiadomo co się zdarzy. Ja oczywiście marzę o pierwszym miejscu i dlatego innej odpowiedzi 
nie udzielę – tylko pierwsze miejsce !!!; 
Tomasz Kiełbowicz: Legia zawsze walczy o najwyŜsze cele i podobnie jest w tym sezonie. 
Ja gram w Legii od 9 lat i inne miejsce niŜ pierwsze przyjąłbym z wielkim niedosytem. 
Wszyscy liczymy na to, Ŝe zakończymy sezon na pierwszym miejscu; 
Marcin Mięciel: Będziemy się starali i chcemy zająć pierwsze miejsce, bo tylko takie 
wchodzi w rachubę grając w Legii. 
 
Michał Wierzchucki: 
Na jakich piłkarzach wzorowali się Panowie w młodym wieku ? 
 
Maciej Iwański: Było ich bardzo duŜo, bo z czasem pojawiały się kolejne gwiazdy, nowi 
idole i ja takich miałem np, Mehmet Scholl (były reprezentant Niemiec, przypis M.W.), Luis 
Figo, Zinedine Zidane. Na pewno było ich więcej, ale w tym momencie pouciekali mi z 
głowy; 
Tomasz Kiełbowicz: Nie miałem jakiegoś ulubionego piłkarza, na którym się wzorowałem, 
ale lubiłem oglądać grę Marco van Bastena (były reprezentant Holandii, przypis M.W.); 
Marcin Mięciel: Jak byłem młody to był Maradona i to był mój idol i na nim się 
wzorowałem. 

 
 

Michał Wierzchucki: Co by Panowie radzili młodym piłkarzom,  
jak powinni rozpoczynać swoje kariery, czy powinni rozwijać się sami, czy w klubie ? 
 
Maciej Iwański: Pomoc kogoś kto się zna na piłce jest na pewno potrzebna, bo młodzieŜ lubi 
grać w piłkę i ja bym radził dąŜyć do tego co się lubi, jak ktoś lubi grać w piłkę to niech gra i 
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Ŝeby piłki nie zastępować komputerem. Na pewno w klubie jest zdecydowanie lepszy rozwój 
bo tam są trenerzy, którzy się na tym znają. 
Tomasz Kiełbowicz: Nie moŜna się poddawać, trzeba wierzyć w to co się robi, cały czas 
trenować, jeśli ktoś będzie wytrwały to mu się uda; 
Marcin Mięciel: Myślę, Ŝe trzeba grać i w klubie i rozwijać się indywidualnie. Piłka noŜna to 
„cięŜki kawałek chleba”, jest duŜa rywalizacja, trzeba duŜo trenować. 
 
Michał Wierzchucki: Panie Marcinie (pytanie do Marcina Mięciela), czy cięŜko się strzela z 
„przewrotki” ? 
 
Marcin Mięciel: Dla mnie ogólnie jest łatwo, bo mam duŜą praktykę, duŜo ten element gry 
trenowałem, ale jest to bardzo trudna sztuka i trzeba duŜo trenować. 
 
Michał Wierzchucki:  
I ostatnie juŜ pytanie związane ze zbliŜającymi się Świętami BoŜego Narodzenia. Jaki 
chcieliby Panowie otrzymać prezent od Świętego Mikołaja ? 
 
Maciej Iwański: Ha, ha, ha, Prezenty to są zazwyczaj marzenia, a marzeń się nie zdradza i ja 
nie zdradzę tego marzenia, czyli tego prezentu, ale wszystkim kibicom i nie tylko chciałbym 
Ŝyczyć wszystkiego najlepszego z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia; 
Tomasz Kiełbowicz: Ja chciałbym być zdrowy, dla mnie i mojej rodziny przede wszystkim 
zdrowie, bo jeśli ma się zdrowie, którego nie doceniamy, to moŜna sobie poradzić ze 
wszystkim; 
Marcin Mięciel: Myślę, Ŝe w moim wieku najwaŜniejsze jest zdrowie i chciałbym przede 
wszystkim być zdrowy, Ŝebym mógł dalej kontynuować karierę. 
Michał Wierzchucki:  
W imieniu własnym oraz redakcji Gazetki „Primusik” Ŝyczę Panom radosnych i rodzinnych 
Świąt BoŜego Narodzenia oraz duŜo zdrowia i zdobycia Mistrzostwa Polski.  
Bardzo dziękuję za rozmowę. 
 
Z ostatniej chwili: Legia zakończyła rok na drugim miejscu w tabeli. Brawo !!!  A Panu 
Tomaszowi Kiełbowiczowi urodziła się córeczka Karolina.  Gratulujemy. 
 
PS. Otrzymaliśmy teŜ dla „PRIMUSA” pozdrowienia od Kuby Rzeźniczka.  Bardzo 
dziękujemy.   
 

 
 

Rozmawiał: Michał Wierzchucki 
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WIGILIA BOWIGILIA BOWIGILIA BOWIGILIA BOśEGO NARODZENIAEGO NARODZENIAEGO NARODZENIAEGO NARODZENIA 

 

 

Jest taka noc, na którą człowiek 

czeka i za którą tęskni. Jest taki 

wyjątkowy wieczór w roku, gdy 

wszyscy obecni gromadzą się przy 

wspólnym stole.  

Jest taki wieczór gdy gasną spory, 

znika nienawiść. Wieczór, gdy 

łamiemy się opłatkiem, składamy 

Ŝyczenia. To noc wyjątkowa. Jedyna. 

Niepowtarzalna. 

Noc BoŜego Narodzenia. 
 

   Wigilia Bożego Narodzenia  (z łac. vigilia - czuwanie, straż) - w tradycji 
chrześcijańskiej dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia, kończący okres 
adwentu. Uroczystą kolację tego dnia przyjęło nazywać się również wigilią. Zwana  jest też 
wilią, postnikiem, bożym obiadem, po staropolsku Godami, a na wschodzie kutią (od 
głównej potrawy). 

Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. 
Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa, 
którą wg Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.  

Kolację, w polskiej tradycji postną, rozpoczyna łamanie się opłatkiem, składanie 
życzeń, a także modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii według św. Mateusza lub 
Łukasza dotyczącego narodzin Jezusa. Na stole, przykrytym białym obrusem, z wiązką 
sianka pod spodem, ustawia się jedno nakrycie więcej, niż jest uczestników wieczerzy. 
Jest ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. W zależności od 
regionu i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale zwyczajowo na 
wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być 
dwanaście. Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Do 
najbardziej typowych należą: barszcz z uszkami (wymiennie w niektórych regionach Polski 
z białym żurem, zupą grzybową, zupą owocową lub zupą rybną), ryby przyrządzane na 
różne sposoby, z najbardziej tradycyjnym karpiem smażonym i w galarecie, kapusta z 
grochem, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, paszteciki z grzybami, kotleciki z ryżu z 
sosem grzybowym, kluski z makiem, cukrem i miodem, kompot z suszonych owoców, 
zupa migdałowa, czyli z tradycji wschodniej kulebiak, gołąbki i kutia.  

 

NOWOROCZNE TRADYCJE 

 Jedną z najstarszych jest chyba robienie postanowień, gdyŜ 
sięga wczesnych czasów babilońskich. Obecnie najbardziej 
popularne są obietnice zmniejszenia wagi lub rzucenia palenia. 
Babilończycy najczęściej przyrzekali zwrócić poŜyczone 
narzędzia rolnicze. 
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Drodzy 

czytelnicy ! Pod 

choinką winny 

być prezenty. 

Znajdziecie je w 

swoich domach. 

Pod naszą 

choinką znajdują 

się Ŝyczenia 

noworoczne: 

radości na co 

dzień i jeśli to 

moŜliwe równieŜ 

w szkole. 

Wytrwałości do 

nauki ! Przyjaźni, które lata przetrwają i wspomnień, 

które na długo pozostaną. Szczęśliwego  2010 Roku 

Ŝyczy Redakcja PRIMUSIKA !!! 
szczęście.Drod 

Jeśli dobrnęliście do tej strony PRIMUSIKA, to jest nadzieja, Ŝe będziecie chcieli zobaczyć następny jego 

numer. A w nim między innymi relacje i fotoreportaŜe z VI Międzyszkolnego Konkursu Literackiego, działań 

Wielkiej Świątecznej Orkiestry Pomocy i  konkursów językowych. Tak nam dobrze, miło i ciepło w Święta ale 

pomyśleliśmy równieŜ o tych, którzy cierpią niedostatek, są na obczyźnie nie z własnej woli lecz z przymusu, a 

jednak z nadziejami na przyszłość. A są wśród nas tacy, którzy choć u siebie, to jednak daleko od zdrowia a 

blisko cierpienia. Spróbowaliśmy im je choć odrobinę ( i tak za mało )  złagodzić. Zamiast kupowania sobie 

nawzajem prezentów staraliśmy się pomóc dokonując zbiórkę pieniędzy na zakup środków medycznych. I jeszcze 

coś z naszego podwórka: zaprezentujemy naszą oryginalność. Przedstawimy coś, z czego moŜemy być dumni: 

klasy profilowane ! Będą i inne informacje mniej lub bardziej wiarygodne i  co nam tam jeszcze fantazja oraz 

rzeczywistość przyniesie.                                                                                                              REDAKCJA 

Tradycja wykorzystania dziecka jako symbolu nowego roku 
została rozpoczęta w Grecji około 600 r. p.n.e. Było to 
związane z obchodami święta Dionizosa - boga wina, podczas 
którego paradowano z dzieckiem w koszyku, reprezentującym 
coroczne odrodzenie się Dionizosa i ducha płodności. 
Egipcjanie równieŜ traktowali dziecko jako symbol 
odrodzenia. 

Pomimo faktu, Ŝe pierwsi chrześcijanie odrzucali powyŜsze 
praktyki jako pogańskie, popularność dziecka jako symbolu 
odrodzenia zmusiła Kościół do zmiany swojego stanowiska - 
zezwolono na świętowanie nowego roku i wykorzystanie 
dziecka jako symbolu narodzin małego Chrystusa. 

Tradycja mówiła, Ŝe to co się robiło, jadło lub piło pierwszego 
dnia nowego roku mogło wpłynąć na szczęście człowieka 
przez cały następny rok. Z tego powodu ludzie zaczęli 
świętować pierwsze minuty nowego roku w towarzystwie 
najbliŜszej rodziny i przyjaciół. Wspólne zabawy trwały (i 
dalej często trwają) do "białego rana". 

Tradycyjne potrawy noworoczne mają równieŜ za zadanie 
zapewnić szczęście świętującym. W wielu kulturach uwaŜa się, 
Ŝe wszystko o okrągłym kształcie przynosi szczęście, dlatego 
Ŝe symbolizuje "zamknięcie kręgu", czyli zakończenie 
rocznego cyklu. Z tego powodu Holendrzy uwaŜają, Ŝe 
jedzenie donatów w Nowy Rok przyniesie dobrą passę. 
Podobnie kapusta spoŜywana w nowy rok uwaŜana jest za 
warzywo przynoszące szczęście. 

RównieŜ my mamy swoje noworoczne, powszechne zwyczaje, 
które z pewnością i tym razem będziemy pielęgnować ! 


