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Zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce
W niektórych kościołach chrześcijaoskich święta Bożego Narodzenia
zaczynają się od dnia poprzedzającego narodziny Jezusa – Wigilii, zwanej w
Polsce regionalnie Gwiazdką lub Godami. W tym dniu tradycją w Polsce jest
post jakościowy ( bezmięsny, w niektórych regionach ścisły ). Punktem
kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała
zasiadad po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę
gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. Wieczerzę powinny
rozpocząd modlitwa, czytanie Biblii oraz łamanie się opłatkiem. Opłatek
wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni
i miłości.
Polska literatura kulinarna podaje, że liczba gości w czasie wieczerzy wigilijnej powinna byd parzysta. Na stole stawia
się dodatkowy talerz dla niespodziewanego gościa. Nie ma natomiast zgodności, co do liczby potraw, według części
źródeł powinna ona wynosid dwanaście. Obecnośd na stole potraw przyrządzonych głównie z ziaren zbóż, maku,
miodu i grzybów ma związek z dawną, pogaoską obrzędowością.
O północy w kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta msza zwana pasterką. Następny dzieo –
25 grudnia nazywany jest Bożym Narodzeniem, a 26 grudnia to w Polsce drugi dzieo świąt obchodzony na pamiątkę
św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijaoską.

Katarzyna Grobelak, Magdalena Nieprzecka

Czy wiesz, że…
 Pastorałka to odmiana kolędy o świeckim
charakterze i wątkach zaczerpniętych z życia
codziennego.
 Najstarsza polska kolęda to ,,Zdrów bądź królu
anielski” z 1424 roku.
 Austriacka kolęda ,,Cicha noc” została
przetłumaczona na ponad 300 języków
i dialektów.

 Jeśli w wigilijny poranek pierwszym gościem
w domu będzie chłopiec, przyniesie to szczęśliwy
rok.
 Dawniej w Wigilię obowiązywał zakaz szycia, tkania
i przędzenia, bo mogło to sprowadzid demony
wody.
 W czasie wieczerzy wigilijnej należy spróbowad
każdej z 12 potraw, aby nie zabrakło jej
w następnym roku.
 Karmienie zwierząt opłatkiem i potrawami wigilijnymi
miało je zabezpieczyd przed urokami czarownic.
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Jak spędziliśmy mikołajki?
Nie obeszło się również bez upadków bądź stłuczek z innymi
lub bandą ,lecz na szczęście były to nie groźne kolizje  Jedni
po raz pierwszy próbowali swoich sił w tej dyscyplinie
sportowej, drudzy doskonalili swoje umiejętności, a jeszcze
inni statecznie pokonywali kolejne okrążenia. Także
nauczyciele pokazali, że nie tylko w swoim zawodzie radzą
sobie świetnie, ale także na lodzie.
Doskonali pedagodzy : pani Dorota Blasczyk, pani Agnieszka
Jagiełło, pani Anna Zacharzewska, pan Łukasz Dziarmaga oraz
pan Roman Gołębiowski po 1,5 godzinnej zabawie na lodzie
zaprowadzili nas do Kościoła Franciszkaoskiego, gdzie
zwiedzaliśmy groby znajdujące się pod ziemią klasztoru,
a dzięki naszemu przewodnikowi – panu Hieronimowi
Krótkiewiczowi mogliśmy się przenieśd w czasy XIII wieku.
Następnie przeszliśmy do Muzeum Jeoców Wojennych,
gdzie uczestniczyliśmy w lekcji na temat Świąt Bożego
Narodzenia w Obozach Jeoców Wojennych.

6 grudnia uczniowie klasy 3a, 3g oraz częśd uczniów
klasy 4a/e wybrali się na lodowisko z okazji Mikołaja.
Zarówno pogoda, jak i samopoczucie były doskonałe.
Byliśmy w pełni gotowi na nowe wrażenia. Mimo
ciepłej aury lód okazał się znakomicie przygotowany,
dzięki czemu zaraz po przygotowaniu łyżew do jazdy, Po zakooczeniu interesującej lekcji muzealnej wszyscy
wszyscy wskoczyli na tafle i zaczęli szaled 
się rozeszli  To był naprawdę ciekawy dzieo

Diana Sosioska
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Boże Narodzenie w Niemczech rozpoczyna się 24 grudnia Wigilią.
To okres oczekiwania, wielkiej radości,

ale też czas spędzany w gronie najbliższych.
Adwent
Święta
Bożego
Narodzenia
są prawdopodobnie najważniejszymi świętami dla
mieszkaoców Niemiec. Ich obchody zaczynają się dosyd
wcześnie, bo już cztery tygodnie przed Wigilią. Adwent
jest w Niemczech czasem radosnego oczekiwania.
W domach pojawiają się wieoce adwentowe –
są zrobione z zielonych gałązek jodłowych, a w każdym
z nich umieszczone są cztery świece. W każdą
adwentową niedzielę zapala się kolejną świecę,
by ostatniej przedświątecznej niedzieli zapłonąd mogły
wszystkie cztery świece. Zawsze zielone gałązki
symbolizują życie, natomiast światło - nadchodzącego
Jezusa.

brzydkie Klausy mają stroje wielobarwne, kontrastowe,
rzucające się w oczy, ich maski często odstraszają,
są zrobione z kości i zębów zwierząt, a ich stroje zrobione są
ze słomy, siana albo gałęzi choinki. 31 grudnia i 13 stycznia
Klausy sylwestrowe wędrują od domu do domu, wypiją
lampkę wina albo kieliszek czegoś mocniejszego i życzą
gospodarzom wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
Austria ma również swoją ciekawostkę. W austriackim
mieście Steyr założono w roku 1950 specjalną pocztę
bożonarodzeniową. Dzieci z całego świata piszą
do Dzieciątka Jezusa listy z życzeniami lub swoimi
problemami i otrzymują listy z odpowiedzią. Dużo ludzi
zatrudnionych jest do pracy nad odpowiedziami dla dzieci.

Kiermasze bożonarodzeniowe - Adwent to czas
bożonarodzeniowych kiermaszy, czyli Weinachtsmärkt.
Są to olbrzymie, kolorowe kiermasze, odbywające się
w wielu miastach i miasteczkach. Można na nich nabyd
wszystkie niezbędne świąteczne dekoracje, kalendarze
adwentowe, ozdoby choinkowe. Zakupy umilają grane
i śpiewane kolędy. Można w międzyczasie napid się
grzanego wina lub zjeśd specjalne, pieczone tylko na tę
okazję pierniczki. Całe miasta przygotowywane
są na zbliżające się Boże Narodzenie. Ulice oświetlone
są, udekorowane okolicznościowymi elementami. Cały
kraj - wszystkie miasta i miasteczka - tętnią życiem
i radością. Coraz częściej jest to również czas
wzmożonych zakupów.

Kalendarz adwentowy - Adwent to również bardzo radosny
czas dla dzieci. Każde z nich dostaje bowiem specjalny
adwentowy kalendarz. Posiada on 24 specjalne okienka,
w których dzieci znajdują czekoladki, małe słodycze
lub miniaturowe zabawki. Można jednak otworzyd tylko
jedno okienko dziennie.

Wieczór sylwestrowy - planowany jest długo przed
adwentem i obchodzony jest jak na całym świecie –
hucznie. W Szwajcarii sylwester ma swoja tradycję.
Są to Silvesterkläuse – Klausy sylwestrowe
(przebieraocy) ładne, brzydkie i naturalne – trochę
brzydkie trochę ładne. Ładne Klausy ubrane są w ładne,
jednokolorowe i gustowne stroje, mają białe rajstopy
i ciężkie buty oraz duże kapelusze z estetycznymi
dekoracjami z papieru albo elementami naturalnymi,
np. suszone kwiaty, perełkami i świecidełka;

Choinka - Boże Narodzenie
w Niemczech kojarzy się głównie
z choinką – wywodzącą się
właśnie z Niemiec. To tutaj już
od XV i XVI wieku w domach
umieszczane
były
zielone
drzewka
iglaste,
mające
symbolizowad drzewo życia, dane
ludziom przez nowo narodzonego Jezusa. Podobnie jak
w Polsce choinki przystrajane są specjalnymi, kolorowymi
ozdobami. Często wieszane są na nich własnoręcznie
wypiekane imbirowe ciasteczka, w różnych kształtach.
Choinki zawsze są bardzo jasno oświetlone specjalnym
i lampkami, a niekiedy tradycyjnie świecami. Pod choinka
znaleźd można miniaturowe figurki przedstawiające szopkę,
w której narodził się Chrystus.
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Wigilia - Boże Narodzenie w Niemczech rozpoczyna się
24 grudnia Wigilią. Jest ona jednak mniej uroczystym
dniem niż w Polsce. Kolacja wigilijna składa się
zazwyczaj z sałatki kartoflanej. Ludzie składają sobie
życzenia zanim zasiądą do wieczerzy, nie ma jednak
zwyczaju łamania się wówczas opłatkiem. Pod każdym
talerzem znajduje się specjalnie tam umieszczony
pieniążek, mający przynieśd szczęście. Nikt nie
powinien również wstawad od stołu w czasie kolacji,
ponieważ przynosi to pecha. Tego dnia dzieci
otrzymują także specjalny talerz ze świeżymi
i suszonymi owocami, bardzo popularnymi orzechami
oraz różnego rodzaju ciastkami.
Prezenty - Prezenty przynosi pierwszego dnia świąt
Bożego Narodzenia Mikołaj (der Nicolaus) lub też
Dzieciątko Jezus (das Christkind). Często towarzyszy
mu Knecht Ruprecht – postad negatywna, która straszy
dzieci rózgą. Dzieci dostają też prezenty wcześniej –
6 grudnia w dzieo Świętego Mikołaja.

Dzieci wystawiają wówczas przed drzwiami swoje buty,
mając nadzieję że Mikołaj napełni je słodyczami i owocami.
Przynosi on ze sobą dużą księgę z której wyczytuje
co dobrego a co złego dzieci zrobiły w czasie minionego
roku. Czasami niegrzeczne dzieci dostają od niego rózgę,
na ogół jednak każdy dostaje jakiś mały prezent.

Boże Narodzenie w Niemczech – świętowanie - Kolejne dni
świąteczne to czas spędzany w gronie rodziny i przyjaciół.
Niemcy chodzą do kościołów na msze bożonarodzeniowe
podczas których śpiewają pieśni bożonarodzeniowe
i słuchają okolicznościowych opowieści z Biblii. Bardzo
popularne jest w kraju kolędowanie. Ludzie śpiewają
piosenki bożonarodzeniowe przy stole, podczas posiłków,
ale również na ulicach, kiermaszach świątecznych.
Kolędowanie odbywa się także w gronie rodziny. Popularne
są również szopki - wystawiane w kościołach lub różnych
częściach miasta.

Życzenia noworoczne w różnych językach:
Szczęśliwego Nowego Roku (polski),
Happy New Year (angielski),
Feliz año nuevo (hiszpaoski),
Glückliches Neues Jahr (niemiecki),
Bonne Année (francuski),
Felix sit annus novus (łacioski),
Buon Anno (po włosku),
Bom ano novo (portugalski),
Godt nyttår (norweski),
Laimingų Naujųjų Metų (litewski),
Šťastný Nový rok ( czeski),
Chúc Mng Năm Mi (wietnamski),
Bonan Novjaron (Esperanto),
Laimīgu Jauno Gadu (łotewski),
La mulţi ani (rumuoski),
Boldog Újévet (węgierski);

Monika Płonka
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Bożonarodzeniowe zwyczaje w Wielkiej Brytanii

Bożonarodzeniowe zwyczaje w Wielkiej Brytanii
Prawdopodobnie wszyscy znamy słowo Christmas.
Pochodzi ono z języka staroangielskiego i oznacza mszę
Chrystusa. Święta Bożego Narodzenia w Anglii są nieco
krótsze niż w Polsce, ponieważ zaczynają się
25 grudnia. Zgodnie z tradycją największy dzwon
w kościele godzinę przed północą odzywa się cztery
razy, a punktualnie o północy zaczynają bid wszystkie
dzwony – to początek świąt, radośd z narodzin
Chrystusa. Święta w Anglii to przede wszystkim czas dla
dzieci, a dzieci uwielbiają prezenty. Rzecz jasna
przynosi je Mikołaj i zostawia w specjalnych, dużych
skarpetach.

Towarzyszą mu również potrawy takie jak kiełbasy zawijane
w boczek. Posiłek jest spożywany w koronach wykonanych
z papieru. Jest to symbol nawiązujący do Trzech Króli.
Święta w Anglii nie mogą się odbyd bez tradycyjnego
puddingu na deser. Jest on podawany w polewie z budyniu
lub brandy. W tym drugim przypadku alkohol jest
podpalany, a ogieo ma odstraszyd nieszczęścia. Tradycja
nakazuje, żeby pudding był wykonany z trzynastu
składników. Ma to symbolizowad Jezusa Chrystusa
i dwunastu apostołów. Oprócz puddingu podaję się również
babeczki nadziewane bakaliami i inne smakołyki.

Inne tradycje

O godzinie 15 do narodu przemawia królowa Elżbieta II.
Tradycję tę zapoczątkował król Jerzy V w 1932 roku.
Na Wyspach Brytyjskich dzieci są nieco bardziej
zaangażowane w święta, ponieważ występują w różnych
przedstawieniach i teatrzykach, a zatem nie mają czasu
nudę. W Anglii podobnie jak u nas śpiewane są różne
kolędy. Od 150 lat na Wyspach Brytyjskich gości również
choinka. Tradycyjnie od 1947 roku Norwegowie przysyłają
drzewko świąteczne, które ozdabia Trafalgar Square.
Tradycyjne świąteczne posiłki
Jest to znak, który upamiętnia współpracę między narodami
w okresie II wojny światowej. Święta w Anglii to też zwyczaj
W Boże Narodzenie w Anglii świąteczne stoły
wysyłania kartek świątecznych, popularny także w Polsce.
wyglądają inaczej niż w Polsce. Wigilijny posiłek
zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym.
Tradycyjnym daniem jest indyk nadziewany różnymi
Tomasz Konieczko
warzywami.

Polsko - angielski quiz
1. What day is boxing day in England?
a) December 24th

b) December 25th

c ) December 26th

2. In the Philipines people decorate their homes with parols. What are they?
a) Special plants

b) Lamps

c ) Sweets

3. Where do children decorate their Christmas tree with paper decoration?
a) Japan

b) Malasia

c ) China

4. What do most people eat at Christmas lunch in England?
a) Roast beef

b) Fish and chips

c ) Roast turkey

5. Where does snowflake girl helps to deliver Christmas presents?
a) France

b) Bulgaria
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c ) Ukraine

6. Skąd pochodzi tradycja zdobienia choinki?
a) USA

b) Hiszpania

c ) Niemcy

7. Gdzie świąteczne prezenty przynosi wiedźma?
a) Włochy

b) Wielka Brytania

c ) Portugalia

8. W jakim kraju ludzie wierzą, że w Wigilię można zobaczyd swoją przyszłośd?
a) Francja

b) Czechy

c ) Norwegia

9. W którym roku wysłano pierwszą kartkę bożonarodzeniową w Anglii?
a) 1930

b) 1943

c ) 1906

10. Kto przynosi świąteczne prezenty w Anglii?
a) Śnieżynka

b) Św. Mikołaj

c ) Trzej Królowie
Redakcja

40 lat temu urodziła się Anna Maria Jopek, polska wokalistka,
pianistka, kompozytorka

Tego dnia...
13 grudnia

25 lat temu urodził się Jakub Błaszczykowski, polski piłkarz,
kapitan reprezentacji Polski, pomocnik Borussi Dortmunt
30 lat temu urodziła się Marika, polska piosenkarka

62 lata temu powstał klub piłkarski Górnik Zabrze, 14-krotny
29 lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny, został mistrz Polski, 6-krotny zdobywca Pucharu Polski
zawieszony 31.12.1982, a zniesiono go 22.07.1983
43 lata temu urodziła się Ewa Gawryluk, polska aktorka
27 lat temu urodziła się Otylia Jędrzejczak, polska
pływaczka, mistrzyni olimpijska, świata i Europy
30 lat temu urodziła się Agnieszka Włodarczyk, polska
aktorka i piosenkarka

15grudnia
87 lat temu urodził się Leon Niemczyk, polski aktor (zm.2006)
74 lata temu urodził się Krzysztof Sadowski, polski muzyk
jazzowy, twórca muzyki filmowej

62 lata temu urodził się Andrzej Mogielnicki, polski autor
30 lat temu urodziła się Wioletta Potępa, polska dyskbolkatekstów piosenek
i kulomiotka
57 lat temu urodził się Waldek Dziedziej, polski muzyk,
lider zespołu Waldek Dziedziej Pank Bend (zm.2006)

14 grudnia
42 lata temu urodziła się Jolanta Fraszyoska, polska
aktorka

47 lat temu urodził się Mirosław Baka, polski aktor
32 lata temu urodziła się Jagna Marczułajtis, polska
snowboardzistka, olimpijka
44 lata temu zmarł Walt Disney, amerykaoski producent
filmów animowanych, twórca The Walt Disney Company
(ur.1901)

Joanna Janoszek, Sandra Labuzga, Sandra Spyrka

Śluby panieoskie
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28 października br. wraz z moją szkołą
byłem na seansie pod tytułem „ Śluby
panieoskie”. Był to film na podstawie
książki Aleksandra Fredry pod takim
samym tytułem. W rolach głównych
wystąpili:
Marta
Żmuda
Trzebiatowsko jako Klara, Maciej
Stuhr jako Gustaw, Borys Szyc jako
Albin, Robert Więckiewicz jako Radost
oraz Anna Cieślak jako Aniela.
Reżyserią i scenariuszem zajął się Filip
Bajon, muzyką zaś zajął się Michał
Lorenc. Nie jest to film z gatunku tych,
które powalają ilością efektów
specjalnych, mianowicie był tylko
jeden
wybuch.
Akcja
dzieje
się
w
roku
tysiąc
osiemset
dwudziestym
piątym
w Galicji pod zaborem austriackim. Radost zamierza zeswatad Gustawa z Anielą. Problem polega na tym, że Gustaw
spędza noce w karczmie „Pod Złotą Papugą” i nie ma zamiaru się żenid. Klara zaś jest przeciwniczką mężczyzn, kpi
z zakochanego w niej Albina. „Śluby Panieoskie” to komedia, ukazująca skomplikowane relacje damsko-męskie.
Dobrze oceniam grę aktorów, była na wysokim poziomie. Scenografia wraz z kostiumami w bardzo dużym stopniu
odwzorowywała tamtejsze czasy. Twórcy filmu pozwolili sobie na pewne elementy nawiązujące do nowoczesności
takie jak telefony komórkowe oraz samochody. Ten zabieg moim zdaniem był nietrafiony. Pojawienie się na ekranie
najpierw wywołało śmiech, potem konsternację. Dlaczego reżyser wprowadził zabieg ,,kina w kinie”, wie tylko on sam.
Podsumowując wypowiedź, stwierdzam że, mimo świetnej gry aktorów, pięknej scenografii odradzam obejrzenie tego
filmu, gdyż nie nazwałbym go komedią. Film nie jest dla tych, którzy do adaptacji książek podchodzą bardzo poważnie.

A oto wasze opinie o filmie
Sonda:
Polecam-50%,

Nie polecam-45%, Nie mam zdania-5%

Marek Niedziela

Rozwiązanie krzyżówki
1 Bombki, 2 Mikołaj , 3 Żłobek, 4 Prezenty, 5 Renifery, 6 Karp, 7 Sylwester,
8 Worek, 9 Broda, 10 Zakupy, 11 Opłatek, 12 Adwent, 13 Choinka, 14 Sanie
Rozwiązanie quizu
1 - c, 2 - b , 3 – c, 4 - c, 5 – c, 6 - c, 7 - a, 8 - b, 9 - c, 10 - b,
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DOWCIPY

Rozmawiają dwaj koledzy:
- Jak złapię tego Malinowskiego, to mu łeb ukręcę.
- Zwariowałeś? Przecież to twój zięd!
- Tak, ale pożyczył ode mnie 50 tysięcy.
- I nie oddał?
- Oddał, córkę.

Mamusiu, skaleczyłem się w paluszek!
- To polej go jodyną.
- Nie mogęęęęęęę!
- Co nie możesz?
- Znaleźd paluszka!

Żona do męża:
- Ale leje! Zupełnie jak wtedy, kiedy mi się oświadczałeś.
- Masz rację, to był straszny wieczór.

Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekad tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dośd, że dostanę dwa worki świeżuteokich kości,
to jeszcze ludzkim głosem będę mógł powiedzied
swojemu panu, co o nim myślę!

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbid!
- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!

Sąsiad do sąsiada:

Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- Słyszałem, że w przyszłym tygodniu ma byd koniec świata...- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakooczenie
ferii świątecznych".
- Wiem, wiem, moja żona wraca z sanatorium.
W nocy z 5 na 6 grudnia policja złapała złodzieja
Joanna Janoszek, Sandra Labuzga, Sandra Spyrka z workiem skradzionych rzeczy. Po przyprowadzeniu
go na posterunek, policjant zaczyna przesłuchanie:
- A zatem twierdzi pan, że jest św. Mikołajem?
Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi
mieszkania.
Po pasterce proboszcz pyta organistę:
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi.
- Dlaczego kolędę "Lulajże Jezuniu" zagrał pan w rytmie
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!
disco polo?
Żeby Jezusek w kolebce szybciej przestał płakad.
Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi
No tak. Może Jezusek przestał płakad, ale szkoda, że pan
mieszkania.
nie widział jak ludzie taoczyli przed szopką!
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!
W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies.
Ponieważ koo biegnie leniwie, chłop bije go batem.
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! mówi koo.
- Pierwszy raz słyszę, żeby koo mówił! - dziwi się chłop.
- Ja też! - mówi pies.

Policjant wypytuje świętego Mikołaja:
- Obywatelu Mikołaju, czemu tak krzyczycie i płaczecie?
- Jakiś złodziej ukradł mój worek.
- Z premedytacją?
- Nie, z prezentami!

Redakcja

10

Czas na krzyżówkę
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wiszą na choince
Przychodzi do nas 6.12
Leży na nim Pan Jezus
Znajdziesz je pod choinką
Ciągną sanie Mikołaja
Ryba jedzona na Wigilię
Z 31.12 na 1.01

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wielki z prezentami
Biała na twarz Mikołaja
Przed świętami robimy…
Dzielisz się nim przy Wigilijnym stole
Powtórne oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa
Zielone drzewko ( inaczej świerk )
Powóz św. Mikołaja

Rozwiązanie krzyżówki znajduje się w tym numerze.
Piotr Pasternok, Sebastian Szepela
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