
 

 
 
 

 
 

Jest to jeden z tych mitów, w którym tkwi ziarnko prawdy. To prawda, że 
w języku inuickim, używanym przez większość Eskimosów, jest wiele sposobów 
określenia śniegu, lecz wszystkie nazwy tworzy się od czterech 
podstawowych słów: aput (śnieg na ziemi), gana (śnieg padają-
cy), piqsirpoq (śnieg nawiewany) i qimuqsuq (zaspa śnieżna). 
Liczbę tę można zwiększyć, dodając słowa z innych języków 
eskimoskich, lecz nigdy nie sięgnie ona setek. Jeśli zaliczyć 
wszystko, co na temat śniegu znajduje się w eskimoskich słowni-
kach, to uzyskamy liczbę około 24 – co może brzmi imponująco, 
dopóki nie policzy się różnych, kojarzących się ze śniegiem słów 
w języku angielskim, których jest co najmniej 30. 

Faktem jest to, że język angielski ma większą liczbę słów, niż jakikolwiek 
inny język na świecie, dzięki czemu stwarza znacznie lepsze możliwości wyrażania 

dowolnej myśli z doskonałą dokładnością. 

 

 
Mimo iż niektórzy ludzie niezbyt kochają święta 
rodzinne, stanowią one punkty kulminacyjne w hi-

storii rodziny, które wspomina się przez długie lata. Należą do nich doroczne świę-
ta takie jak urodziny, imieniny i Boże Narodzenie. Świętuje się również wielkie 
wydarzenia w życiu członków rodziny– śluby, chrzciny.  W zależności od rangi 
wydarzenia i liczby zaproszonych gości święto rodzinne jest związane z dużym 
nakładem pracy. 

Na święto rodzinne, należy zaprosić wszystkich krewnych nawet jeśli są 
wśród nich tacy, z którymi prawie nie utrzymujemy kontaktu albo jak uczy do-
świadczenie, którzy zawsze stwarzają problemy. Potraktujmy święto rodzinne jako 
okazję do wyciagnięcia ręki na zgodę. Również najbliżsi przyjaciele rodziny często 
są zapraszani na takie okazje. Informację o uroczystości rodzinnej wysyłamy 
z takim wyprzedzeniem, aby każdy zdążył się do niej przygotować– na ogół wy-
starcza 6—8 tygodni.  

4 

 

Stopka redakcyjna: 

Skład redakcji: Joanna Grabiec, Aldona Kopacz,  
Klaudia Rogowska, Joanna Sobczyk, 

Opiekun: Joanna Doroba 

♦ Życzenia Bożonarodzeniowe 

♦ Święty Mikołaj 

♦ Zima dla aktywnych 

♦ Koncert charytatywny „Mikołaj 

dociera wszędzie…” 

♦ Łatwe odpowiedzi na trudne 

 pytania 

♦ Savoir—vivre cz.3 

Grudzień 2010 r. 
numer 12 

B
ą
d
ź 
z 
n
a
m
i w
 K
O
N
TA
K
C
IE
: 

zs
z1
jn
@
o
n
e
t.
p
o
c
zt
a
.p
l 

Gazetka dostępna na : www.mechanikdebica.edu.pl 
1 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 

Im. Jana Pawła II w Dębicy 

Ul. Rzeszowska 78 



 

Święty Mikołaj… 
W Anglii jest nazywany Father Christmas, 
w USA Santa  Claus, we Włoszech Babbo 
Natale, w Niemczech - Heilige Nicolaus. 

Najbardziej znany 
i kochany święty 

Święty Mikołaj jest patronem wielu 
państw i miast. To patron wytwór-
ców guzików, cukierników, dzieci, 
jeńców, kupców, sprzedawców per-
fum, sprzedawców zboża i nasion, 
marynarzy, kierowców, uczonych, 
młynarzy, kancelistów parafialnych, 
piekarzy, pielgrzymów, podróżnych, 
rybaków, sędziów, studentów, nota-
riuszy, panien pragnących wyjść za 
mąż... Oj, długo by tu wyliczać. 

Fizycy o Świętym Mikołaju 
Dwaj fizycy z uniwersytetu w Chicago, 
niedowiarkowie, postanowili obliczyć, 
czy to w ogóle możliwe, aby Święty 
Mikołaj odwiedził w ciągu jednej nocy 
wszystkie domy na kuli ziemskiej. We-
dług nich zaprzęg Świętego Mikołaja 
musiałby pędzić z kosmiczną szybkością 
ponad 100 000 km na sekundę! W każ-
dym domu mógłby spędzić tylko jedną 
dziesięciotysięczną sekundy, czyli krócej 
niż oka mgnienie. Teraz staje się jasne, 
dlaczego nigdy go nie widzimy! Jest po 
prostu superszybki. 

Spokojnych, zdrowych, radosnych świąt 

Bożego Narodzenia  

spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym  

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.  

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe święta  

niosą wszystkim betlejemski blask. 

 
Całej społeczności szkolnej  

życzy redakcja „WTYCZKI” 
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Tajemnice świętego Mikołaja 
W 1925 roku odkryto, że na biegunie Północnym, gdzie miał mieszkać Mikołaj nie ma 
reniferów. Za to sporo reniferów można znaleźć w Laponii, w Finlandii.  
W 1927 r. wielki sekret Mikołaja, co do jego adresu, został odkryty przez Markusa 
Rautio (Wujek Markus), który prowadził program dla dzieci w fińskim radiu. Zadekla-
rował on, że Święty Mikołaj mieszka w Laponii na górze Korvatunturi (Uszata Góra). 
Kształt góry zbliżony do ucha sprawia, że Mikołaj ma możliwość podsłuchiwania dzie-
cięcych życzeń. Z Finami spierają się nieco Duńczycy, przekonani, że Mikołaj mieszka 
u nich, a właściwie to w należącej do nich Grenlandii. 

Ponieważ zima w Polsce trwa prawie pół 
roku, warto przyjrzeć się bliżej jej obli-
czom. To ważne, jeśli chcemy w pełni 

wykorzystywać czas jaki wtedy mamy. Zimowa aura nie 
oznacza, że musimy siedzieć w domu, a wręcz przeciwnie - 
to znakomita pora żeby wyrobić w sobie nowe sportowe 
odruchy. Miłośnicy aktywnych form wypoczynku w okre-
sie zimowym z pewnością nie mogą narzekać na brak 
atrakcji. Można w aktywny sposób spędzić wolny czas. 
Sporty zimowe są dyscyplinami, które, jak sama nazwa 
wskazuje, rozgrywane są w okresie zimowym. Oczywiście, 
aby je uprawiać niezbędne są między innymi odpowiednie 
warunki zimowe- dużo śniegu oraz mróz. Warto pamiętać o 
tym, że do sportów zimowych zalicza się nie tylko narciar-
stwo, łyżwiarstwo oraz snowboard, ale także skoki narciarskie, bobsleje, hokej na lodzie, 
skeleton, bojery, biatlon oraz curling. Zaletą sportów zimowych jest to, że dostarczają one 
dużej dawki adrenaliny. Regularnie uprawiane są doskonałym sposobem na odprężenie 
oraz zredukowanie nagromadzonego w organizmie stresu. Między innymi z takich właśnie 
powodów niezwykle ważne jest to, aby sport uprawiać także zimą, kiedy organizm ludzki 
jest szczególnie mocno narażony na spadek kondycji psychicznej jak i fizycznej. 
Są ponadto doskonałym sposobem na spędzenie wolnego czasu w gronie znajomych bądź 
rodziny. 

8 grudnia 2010 r. w Domu Kultury Mors odbył się kolejny koncert charytatywny  
z cyklu: 
 

Tegoroczny koncert dedykowany był Tomkowi - uczniowi MG nr 1 w Dębicy. Chłopiec 
ten uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Spędził kilka miesięcy w śpiączce. Lekarze 
i rodzina Tomka wykonali ogrom pracy, aby przywrócić chłopca do możliwie jak najlep-
szej sprawności. Tomek nadal wymaga  bardzo długiej rehabilitacji i specjalistycznego 
sprzętu medycznego, który pomoże mu w miarę normalnie funkcjonować. Zebrane pod-
czas koncertu środki finansowe zostaną przekazane na jego dalsza rehabilitację 
Do tej szczytnej akcji przyłączyli się również uczniowie naszej szkoły: klasa 2Z, 3L 
i 3E. 

Życzymy Tomkowi szybkiego powrotu do zdrowia! 
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