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Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze się zima długo powlecze. 

* 

Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie. 

* 

Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.  

* 

Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone,  na Wielkanoc będą śniegiem przywalone.  

* 

Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po nich następują. 

* 

Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po lodzie. 

 

 Jeśli dzień wigilijny pogodny, roczek będzie urodny. 

Gdy w Narodzenie pola zielone, na Wielkanoc będą śniegiem 

przywalone. 
 

 

 

 

 Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,  

rodzinnego ciepła i wielkiej radości,  

pod choinką zaś dużo prezentów.  

Świąt dających radość i odpoczynek  

oraz nadzieję na Nowy Rok,  

żeby był jeszcze lepszy niż ten,  

co właśnie mija. 

 

Życzy zespół redakcyjny GUZIKA ! 



Czym jest hejt i jak go 

zrozumieć?  
 Hejterzy to najczęściej osoby, które w rzeczywistości są niepewne siebie  

i lękliwe. Ich działanie polega na zamienieniu lęku w gniew. Hejterzy obrażają innych 

najczęściej w Internecie, ponieważ nie są  narażone na ujawnienie. Hejter chce przede 

wszystkim zwrócić na siebie uwagę. W przypadku młodych ludzi w wieku od 10 do 16 

lat sprzyja temu fizjologia mózgu, czyli niedojrzała część mózgu odpowiadająca za 

kontrolę nad emocjami. Hejt – w niektórych przypadkach jest łamaniem prawa. 

Podstawowym przepisem odnoszącym się do zjawisk nienawiści w Polsce  jest artykuł 

256 Kodeksu Karnego zakazujący nawoływania do nienawiści na tle narodowym, 

rasowym lub wyznaniowym. Jednak hejt można ścigać także na podstawie innych 

zapisów prawa. 

 W kodeksie są to czyny takie jak: 

1.Pochwała wojny napastniczej 

2. Znieważenie narodu, prezydenta RP i polskiej lub obcej flagi  

3.Obraza uczyć religijnych 

4.Pochwała pedofilii 

5. Rozpowszechnianie pornografii 

W wielu przypadkach trudno wyznaczyć granicę między ostrą i zasłużoną krytyką, a 

napaścią i sianiem nienawiści. Część polskich serwisów internetowych zablokowała 

możliwość komentowania artykułów o uchodźcach. W ten sposób administratorzy 

próbują odebrać Hejterom to, na czym najbardziej im zależy – widoczność. Niestety, 

taka strategia działa tylko  

na krótką chwilę, bo wówczas mowa nienawiści po prostu przenosi się w inne 

miejsca. Skuteczniejszym sposobem jest reagowanie na hejt. Nie jest to jednak takie 

łatwe. Obrońca musi mieć autorytet, by jego głos nie został zakrzyczany. Przede 

wszystkim trzeba działać spokojnie – agresja tylko pogorszy sprawę. Czasem 

wystarczy po prostu zamknąć dyskusję. 

 

 

Hania Pązik 
(w oparciu o artykuł  gazety Focus 11/2015) 

 



Historia św. Mikołaja 
 

Dawno, dawno temu, daleko stąd żył duchowny, który 

pragnął nade wszystko, by ludzie byli  szczęśliwi. Przez całe 

życie pomagał biednym, a czynił to w sposób tak dyskretny,  

że nikt  z obdarowanych nie domyślał się nawet, skąd 

pochodzą rzeczy znajdowane pod drzwiami   lub wpadające 

przez okno. I choć w zamian dobroczyńca nie oczekiwał nawet 

dobrego  słowa, wieść o jego szlachetnych uczynkach rozeszła się po świecie lotem 

błyskawicy. 

Wkrótce duchowny został biskupem, a gdy dopełniły się jego dni  

na ziemskim padole, ogłoszono go świętym. Nie wiadomo, jak 

wyglądał ten prawdziwy  święty.  Był biskupem, przedstawiany jest 

zatem  w długiej, purpurowej szacie, z laska-pastorałem i w wysokiej 

czapie, zwanej mitrą. Zwykle dźwigał wypchany worek, a kto się  

do Mikołaja szczerze pomodlił, otrzymywał to, czego pragnął. 

Święty Mikołaj ma 7 reniferów, oto ich nazwy:  

 Kometek  

 Błyskawiczny  

 Fircyk  

 Amorek 

 Tancerz  

 Pyszałek  

 Złośnik  

 Profesorek  

 Rudolf Czerwononosy 

 

Ciekawostka 

Tradycja gwiazdkowych prezentów jest znana w całej Polsce. Jednak w każdym 

religijnym kraju przynosi je ktoś inny.  

w Japonii - Święty Człowiek,  w USA - Santa Klaus,  w krajach skandynawskich – 

Gwiazdor,  w Niemczech - Człowiek Bożonarodzeniowy 

 
W tym roku to może już za późno, ale w przyszłym  może Wam się przydać: 

Adres do św. Mikołaja 

Santa Claus, Arctic Circle 96930 Rovaniemi Finlandia Santa.claus@santaclausoffice.fi 
 

Z mikołajkowymi pozdrowieniami redakcja Guzika 

 



Kącik Kompuerowy 

CYKLOPMANIA 

 
 

 

Witam w CYKLOPMANII  

Dziś słów kilka o World AT arms 

 

To kolejna gra, której możecie poświęcić trochę uwagi. Word AT Arms jest w 

wersji na telefon, ale  możecie grać w nią na komputerze. Wymaga  systemu  

android, by ją  zainstalować i aby działała.   

W grze można wyróżnić kilka rodzajów konfliktów. Główną  strategią 

historyczną są działania związane z  wyzwoleniem świata od wrogiej armii 

KRA z Korei.   

 

 

 

 Kuba Florkowski 

 

 

 



 

 

 

„Cicha noc” to jedyna kolęda, która jest śpiewana 

na całym  świecie, a jej słowa zostały przetłumaczone na 

niemal wszystkie języki. 

Powstała w małej wiosce Oberndorf. Słowa napisał 

proboszcz Joseph Mohr, a muzykę skomponował organista Franz Gruber. 

Dokładnie w noc Bożego Narodzenia 1818 roku, gdy cała przyroda trwała  

w ciszy poprzedzającej przyjście na świat Bożego Syna, w czasie pasterki pan Gruber 

zaczął grać pierwsze akordy na gitarze, a ksiądz proboszcz zaintonował: „Cicha noc, 

święta noc”. Wierni szybko  podchwycili prostą melodię, jakby  

ją znali od lat. W następnych dniach kolęda rozbrzmiewała we wszystkich domach w 

małej alpejskiej wiosce,  a po upływie niewielu lat podbiła cały świat. 



niemiecki 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schläft; einsam wacht 
Nur das traute heilige Paar. 
Holder Knab im lockigen Haar, 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
Schlafe in himmlischer Ruh! 
 
włoski 
Astro del ciel, Pargol divin,  
mite Agnello Redentor!  
Tu che i Vati da lungi sognar,  
Tu che angeliche voci nunziar,  
luce dona alle genti  
pace infondi nei cuor!  
luce dona alle genti,  
pace infondi nei cuor! 
 
francuski 
Ô nuit de paix, Sainte nuit  
Dans le ciel L'astre luit  
Dans les champs tout repose en paix  
Mais soudain dans l'air pur et frais  
Le brillant coeur des anges  
Aux bergers apparaît 
 

 

 
Cicha noc, święta noc, 
 Pokój niesie ludziom wszem, 
 A u żłóbka Matka Święta 
 Czuwa sama uśmiechnięta 
 Nad dzieciątka snem, 
 Nad dzieciątka snem. 
 
angielski 
 
Silent night, holy night 
All is calm, all is bright 
Round yon Virgin Mother and Child 
Holy Infant so tender and mild 
Sleep in heavenly peace 
Sleep in heavenly peace 
 

japoński 

Kiyoshi kono yoru hoshi wa hikari 

sukui nomiko wa mabune no naka ni 

nemuri tamo-o. itoyasuku. 

Kiyoshi kono yoru mitsuge ukeshi 

makibitotachi wa miko no mimae ni 

nukazukinu, kashikomite. 

 

 

Życzymy miłego, rodzinnego kolędowania  przy wigilijnym stole. 



Z Guzikiem przez świat 
Witamy w kolejnym wydaniu szkolnej gazetki. W grudniu zabierzemy was  

do Laponii zwanej krainą świętego Mikołaja. Zwana jest tak, ponieważ mieszka tam 

dużo reniferów, które kojarzą się z 

saniami. Jest to kraj wiecznej zimy. 

Laponia ma cudowny krajobraz podczas 

zorzy polarnej. W Laponii wierzą, że 

zorza polarna to czary Mikołaja. Żeby 

dostać się  do domu św. Mikołaja trzeba 

przejść przez grotę.  

W jaskini są pochodnie, które oświetlają wnętrze. Z sufitu zwisają sople lodu. 

Podobno pochodnie zapala Mikołaj swoją magią.  Jeśli uważnie wpatrzycie się w 

niebo w wigilijny wieczór, może zobaczycie św. Mikołaja ze swoimi elfami  

i reniferami.                                                                                   

Ciekawostki:                                                                                                                                                                              

-Na miasto przypada jedna choinka, którą ubierają dzieci.                                                                                           

-Każde dziecko zawiesza po jednej ozdobie.                                                                                                 

-W Wigilię można wsiąść do sań Mikołaja i powiedzieć co, chcemy dostać 

pod choinkę. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

Patrycja Siedlec i Kuba Bereza  



 

  
LOTOKOT! 

Lotokot filipiński, to niewielki ssak osiągający niecałe 2 kilogramy wagi. Elastyczne boczki 

umożliwiają mu  loty ślizgowe nawet na 150 metrów! Prowadzi nocny, nadrzewny tryb życia. 

Zamieszkuje na Filipinach.  
 

  

 

 

Naukowcy odkryli niedawno, co się dzieje z zapomnianymi wspomnieniami. Informacje nadal mogą 

znajdować się w naszym mózgu-nie mamy, niestety już do nich dostępu. Dzieje się tak, bo dochodzi 

do blokady białek w komórkach mózgu, tak jak przy Alzhaimerze. Wtedy nie można już przywołać 

wspomnień.  Badaczom udało się po raz pierwszy przywrócić pamięć  

u myszy laboratoryjnej. Może uda się kiedyś cofnąć zaniki pamięci  

u osób z Alzhaimerem. 

 

 

 

Przyczyną czkawki zazwyczaj jest silny, nieregularny ruch przepony  

z zamknięciem głośni krtani. Może się też zdarzyć, jeśli jemy  

w pośpiechu i spożywamy za duże kęsy. Przyczyną może być też zbyt ostre jedzenie  

i picie za zimnych i za gorących napojów. A więc jak pozbyć się czkawki? Naukowo potwierdzone 

sposoby to wstrzymanie powietrza lub (skuteczniejsze) przestraszenie osoby czkającej. Wtedy osoba 

przestaje na chwilę oddychać i przepona wraca do normalnego rytmu pracy. 

Kornelia Łapińska  

 
 

Nasza utracona pamięć 

Znowu ta czkawka! 


