
Witam! Nie sposób nie mówić i pisać o Bożym Na-
rodzeniu, kiedy jest tak blisko! Nawet jeżeli jeszcze 
nie rozpoczęliśmy świątecznych przygotowań, to i tak 
w naszych sercach gości niezwykła atmosfera, którą 
podkreślają wystrój witryn sklepowych, Mikołaje na 
ulicach i pojawiające się choinki. 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
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Światowi Mikołaje
 Dame Abonde to fran-

cuski odpowiednik św. Mi-
kołaja — dobra wróżka, 
przynosząca grzecznym 
dzieciom prezenty w czasie 
ich snu w noc sylwestro-
wą. Prezenty przynosi też 
Pere Noel z przyjacielem 
Pre Fouettard, który wie, 
jak zachowywało się każde 
dziecko i doradza jaki pre-
zent powinno dostać. 

Died Moroz, czyli Dzia-
dek Mróz — występujący 
zwykle w towarzystwie 
Snieguroczki, czyli Śnie-
żynki, jest rosyjskim odpo-
wiednikiem św. Mikołaja. 

Dziadek Mróz i Śnieżynka 
przynoszą prezenty grzecz-
nym dzieciom, kiedy te 
śpią, w noworoczną noc. 

W Szwecji odbywa się 13 
grudnia trochę inne święto 
i poświęcone jest ono Świę-
tej Łucji z Syrakuz na Sy-
cylii. Zwyczaj został przy-
wieziony do Szwecji przez 
żeglarzy. Mianowicie, w 
każdej rodzinie jedna ko-
bieta wciela się w postać 
św. Łucji i podaje rodzicom 
lub dzieciom śniadanie do 
łóżka. Święto to jest trak-
towane jako rodzaj parady 
na ulicach miast. 

Dzieci hiszpańskie 
na prezenty muszą cze-
kać aż do 6 stycznia, 
a prezenty roznoszą 
Trzej Magowie: Kac-

per, Melchior, Baltazar, 
czyli Trzej Królowie. Tutaj 

również to święto wiąże się 
z paradą — 5 grudnia. 

Wieczorem zaś dzieci 
wystawiają trzy kielisz-
ki sherry dla królów 
oraz marchewkę dla 
wielbłądów.

Włoskim odpowied-
nikiem św. Mikołaja 
jest La Befana — wróż-

ka o wyglądzie wiedźmy, 
dosyć złośliwa. Straszy 
się nią niegrzeczne 
dzieci — Befana 
zamiast prezen-
tów sypie im do 
pończoch po-
piół. Odwiedza 
włoskie domy 
dopiero 6 stycz-
nia, w Święto 
Trzech Króli. 
Wędruje pieszo, 
roznosząc grzecz-
nym dzieciom pre-
zenty, gdy kładą się do 
łóżka. 

Frau Berta (Pani Ber-
ta) — stanowi niemieckie 
wcielenie Św. Mikołaja. 
Działa podobnie jak wło-
ska Befana—– bezszelest-
nie zakrada się do dziecin-
nego pokoju, aby ukołysać 
je do snu, ale jest postra-
chem tych niegrzecznych. 
Ma wielkie stopy i żelazny 
nos. 

Najczęściej prezen-
ty wykłada na parapety, 
schody lub kominem do-
staje się do domu wkłada-
jąc prezenty do skarpet lub 
pod poduszkę. 

W krajach anglosaskich 

to właśnie Santa Claus 
przynosi dzieciom prezen-
ty w wigilię Bożego Na-
rodzenia. Dzieci piszą do 
niego listy, aby przypo-
mnieć, jakie są ich życze-
nia. Listy wrzuca się do 
kominków, aby z dymem 
poleciały do nieba. Na 
kominkach i przy łóżkach 
wiszą ozdobne skarpety 
czekające na prezenty. Dla 
niegrzecznych dzieci św. 
Mikołaj ma przygotowane 
rózgi zamiast prezentów. 
Nazwa Santa Claus pocho-
dzi z języka holenderskie-
go (od słowa Sinterklaas 
— Święty Mikołaj).



• W procesie produkcji 
jest dość nowy wynalazek 
umożliwiający ekologiczne 
wytwarzanie papieru z zapi-
sanych kartek biurowych. 

• Powstanie jednej rolki 
kosztuje około 35 centów, 
co pozwala zaoszczędzić 60 
drzew rocznie. 

• Jedynym, ale bardzo 
istotnym minusem jest to, 
że maszyna jest dość dużych 
rozmiarów i kosztuje 100 000 
dolarów, dlatego też niewiele 
firm decyduje się na takie 
„cacko”.

• Przedstawiona histo-
ria papieru toaletowego po-
zwala zrozumieć, jak bardzo 
ten wynalazek ułatwił życie 
ludziom oraz jak trudno w 
dzisiejszych czasach byłoby 
bez niego funkcjonować, za-
chowując przy tym higienę 
osobistą…

• Szalenie bogaci ludzie 

znaleźli sposób na to, by na 
pozór zwykłe przedmioty 
uczynić droższymi o miliard 
procent!

• Papier toaletowy: cena 
— 1 300 000 dolarów, 3-war-
stwy, płatki papieru wykona-
ne z 22-karatowego złota.
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Papier toaletowy — bardzo istotny 
wynalazek w dziejach ludzkości

Ciekawostki z życia wzięte 

Pokoloruj rysunek

Od zamierzchłych cza-
sów ludzie szukali różnych 
sposobów na to, by się wy-
czyścić po tym, jak potrze-
ba fizjologiczna zmusiła 
ich do pójścia w ustronne 
miejsce. Używali wszyst-
kiego, co mieli pod ręką: 
za papier służyły tkaniny 
wełniane, koronkowe lub 
konopne. 

Dla uboższego społe-
czeństwa, które nie mogło 
pozwolić sobie na luksus 
tkanin, pozostawały szma-
ty, trawa, siano, mech, wo-
da, śnieg, kamyki, gąbki. 
Tak radzono sobie w sta-
rożytności.

Papier toaletowy, któ-
ry został wyprodukowany 
na początku XIV wieku w 
Chinach, był dostępny tyl-
ko dla władcy i specjalnie 
dla niego perfumowany!

Pierwszy fabryczny 
papier toaletowy został 
wprowadzony w Stanach 
Zjednoczonych w 1857 ro-
ku. Był to papier w for-
mie arkuszy, na których 
znajdowało się nazwisko 
jego twórcy — Gayetty. 
Towarzyszyła mu reklama 
zachwalająca papier jako 
„doskonale czysty artykuł 
do toalety i ochrony przed 
hemoroidami”.

Obecnie na rynku moż-
na znaleźć bardzo dużo 
różnego rodzaju papieru 
toaletowego. Mamy do wy-
bory kolor, zapach, mięk-
kość, grubość, długość lub 
nawet wzór. 

Jak obecnie produkuje         
      się papier toaletowy? 

Wydawałoby się, że jest 
to bardzo łatwa i szybka 
produkcja, ale w rzeczywi-
stości jest procesem złożo-
nym i wymagającym uży-
cia wielu specjalnie stwo-
rzonych do tego maszyn.

Wiele gatunków papie-
ru toaletowego robi się z 
makulatury, która zebrana 
i pocięta na małe kawał-
ki zostaje zgromadzona 
w jednym pojemniku po-
dobnym do pralki, gdzie 
jest rozmiękczana w wo-
dzie przez około 10 mi-
nut. Następnie należy od-
dzielić od powstałej ma-
sy kawałki plastiku oraz 
farbę. Oczyszczona masa 
trafia do specjalnych wal-
ców, które odsączają wo-
dę, a następnie dzięki od-
powiednim chemikaliom 
staje się biała. Kolejnym 
etapem jest ponowne wy-
suszenie całej masy na spe-
cjalnym podajniku, gdzie 
zastyga na grubość około 
0,1 mm. Następnie na bi-
bule jest odciskany wzór, 
na przykład mała krat-
ka, dzięki której papier 
wydaje się grubszy i jest 
bardziej chłonny. Osobno 
produkuje się pasy tektury, 
na które później nakładany 
jest papier. Oba elementy 
dzięki specjalnym podajni-
kom są łączone, nakłada-
ny papier jest „zlepiany” w 
dwie (bądź więcej) warstwy. 

Po zakończeniu procesu 
nawijania, maszyna 
odcina papier tak, 

aby nie odwijał się z 
rolki, a powstała w ten 
sposób długa rolka jest 

cięta bardzo ostrym na-
rzędziem na 16 kawałków 

o szerokości 102 mm każ-
dy. Na zakończenie procesu 
małe rolki papieru są pako-

wane w standardowe opa-
kowania. 


