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"Gdy w pokoju wyrośnie choinka, 
Łańcuszkami, bombkami zaświeci. 
Gdy opłatek już leży na stole, 
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.
Gdy upieką się słodkie makowce 
I głos dzwonka z daleka zawoła.
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
I za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda."
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Cz. 2 

O tym, że przypadek sprawił, iż zamiast
psychologiem została aktorką

W.Piątek: Czy zawsze chciała Pani zostać aktorką?
A.Dymna: Nie, nigdy nie chciałam. Chciałam zostać mikrobiologiem
morskim i chodzić na czworakach po dnach oceanów i zbierać muszelki.
Potem złożyłam papiery na psychologię na UJ. Byłam bardzo wstydliwym
dzieckiem choć wychowywałam się z chłopakami i świetnie gwizdałam,
plułam, biłam się, jeździłam na rowerze, chodziłam po drzewach. Gdy
miałam 11 lat, należałam wprawdzie do grupy teatralnej, którą kierował Jasiu
Niwiński- aktor, który mieszkał pod nami na ulicy Nowowiejskiej. To był taki
teatr improwizacji- Dell'arte. Kiedy pan Jan dowiedział się, że zdaję na
psychologię, zaczaił się na korytarzu, złapał mnie i powiedział: „Masz talent,
musisz do iść szkoły aktorskiej, psychologiem każdy może zostać.” Ja nie
chciałam być aktorką, bo sobie nie wyobrażałam, że mogę stać swobodnie i
codziennie w świetle reflektorów zdawać przed ludźmi egzamin, śmiać się i
płakać na zawołanie. No ale poszłam na ten aktorski egzamin, bo niczym nie
ryzykowałam. Nie miałam wtedy jeszcze skończonych osiemnastu lat.
W.Piątek: A czy trudno było się dostać?
A.Dymna: Zawsze trudno jest się dostać. Są to egzaminy konkursowe, na
których ocenia się predyspozycje i talent. A kto to wie, co to jest talent?
Gdyby ktoś wiedział, byłby bogaty.
M. Kuśtrowska: Ile osób jest przyjmowanych w danym roku?
A. Dymna: Zwykle 20 osób, a do egzaminu przystępuje czasem 1400! Ale
jak ktoś jest zdolny i ma predyspozycje, to jest przyjmowany do szkoły jak
skarb.
M. Kuśtrowska: Czy zawsze ten skarb jest wychwytywany przez państwa?
A. Dymna: Przeważnie jest wychwytywany. Teraz jest tak, że przychodzą
ludzie, którzy są przygotowywani przez lata na kursach, wydają na to
pieniądze i zdają po parę razy. Czasami co roku jest z nimi gorzej i nie
dostają się w ogóle. Są tacy, którzy nigdy w życiu nie stali w publicznym
miejscu, a dostają się od razu. Uwielbiam zajęcia ze studentami, są to
wspaniali młodzi ludzie. Mam czasami intuicję i wiem, kto zostanie wielkim
aktorem, lub nie ma w sobie tego czegoś.
M. Kuśtrowska: Jakie jest Pani najmilsze wspomnienie z dzieciństwa?
A. Dymna: Ja mam same miłe wspomnienia z dzieciństwa. Jeździliśmy w
soboty nad Rabę albo nad Dunajec z tatą, mamą, garnkami, patelniami,
namiotami. Spaliśmy w nich czasem jeszcze w listopadzie. Łowiliśmy ryby i
jak dzicy ludzie paliliśmy ogniska. Miałam cudowne dzieciństwo. Rodzice mi
na wszystko pozwalali, dlatego nic złego nie robiłam. Mama do mnie mówiła:
„Tobie wszystko wolno, ty jesteś dobra i wiem, że nic złego nie zrobisz „ – no
ta jak mogłam robić? Pamiętam wszystkie święta, robiliśmy przez dwa
miesiące zabawki na choinkę. Cały dom był w papierkach, złotkach. Potem
tez wspólnie z moim synem robiliśmy ozdoby, szopki. A teraz już lepię
szopeczki i aniołki z masy solnej na aukcje przedświąteczne.

M. Kuśtrowska: Mamy dla Pani taki drobny upominek, związany z
dzieciństwem. Usłyszeliśmy o nim w jednym z wywiadów. Proszę
zgadywać!
A. Dymna: Związane z dzieciństwem? Zwierzątko?
M. Kuśtrowska: Nie, do trzech razy sztuka! Jest to coś dobrego.
A. Dymna: Do jedzenia?
M. Kuśtrowska: Tak!
A. Dymna: Co ja lubiłam? Kasza gryczana? Szpinak?
M. Kuśtrowska: Nie!
(Rozmówczynie wyjęły swoją niespodziankę, a była to czekolada z
orzechami, z okienkiem.)
A. Dymna- Faktycznie, zawsze raz w roku na imieniny dostawałam
czekoladę z orzechami…

Tym miłym akcentem zakończyło się spotkanie z panią Anna Dymną,
osobą ciepłą, charyzmatyczą, otwartą, która nie stawia murów, a wychodzi
ludziom naprzeciw. 

.

Świąteczne przysmaki

          Z Anną Dymną     
     nie tylko o aktorstwie 
 

.

Google



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 3 12/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szczyt Wszystkiego

Kim jest Redaktor Naczelny
miesięcznika "Znad Rudawy"?

Z cyklu:
 „Spotkania z ciekawymi ludźmi”

    „Znad Rudawy ” to popularny, chętnie czytany miesięcznik promujący
naszą gminę Zabierzów, w którym znajdziemy informacje o ważnych
wydarzeniach, nurtujących problemach czy refleksje na temat życia. Lecz
„Znad Rudawy ” to nie tylko papier, który bierzemy do ręki, ale przede
wszystkim ludzie, którzy go tworzą.Czy ktoś z nas zastanawiał się, kim jest
osoba odpowiedzialna za całokształt, za dobór tekstów, za pisanie
artykułów? 
     My, redakcja „Szczytu Wszystkiego”  poznaliśmy tę osobę bliżej, bo
zaprosiliśmy ją na spotkanie do nas do szkoły, aby dowiedzieć się o niej
czegoś ciekawego i zgłębić tajniki sztuki dziennikarskiej.
      Nasz gość to człowiek otwarty, z poczuciem humoru, łatwo nawią-
zujący kontakt nawet z o wiele młodszym pokoleniem, z wielkim baga- żem
zawodowych doświadczeń. To dziennikarz z prawdziwego zda- rzenia,
wykonujący swój zawód od 50 lat, współpracujący z wieloma czasopismami,
radiem i telewizją. To autor 20 książek, w tym tomików poezji, albumu o
Krakowie, 16 słuchowisk radiowych, 2 scenariuszy filmowych. Niezwykłym
odkryciem okazało się, że jest także współ- twórcą bardzo popularnej
audycji radiowej „Lato z Radiem”. Kto by przypuszczał, że głos, który zna
cała Polska, a mianowicie Krystyna Czubówna, to dobra znajoma naszego
gościa, która zaczynała swoją karierę w radiu w tym czasie, gdy on był już
znanym dziennikarzem.
    Jak sam mówi: „Dziennikarz jest jak saper ” i wielokrotnie znalazł się w
trudnych i nieoczekiwanych sytuacjach, wręcz zagrażających życiu,
podczas wykonywania swojej pracy. Raz o mało nie stopił się w roz- grzanej
surówce w hucie im. Lenina (dzisiaj Sendzimira). Ochroniarze prezydenta
USA o mały włos nie wzięli go za terrorystę. Spotykał się z głowami państw,
prezydentami, ważnymi osobistościami, m. in. Janem Pawłem II, Giscardem
d’Estaing, Gerardem Fordem, Fidelem Castro, obsługując ich wizyty w
Polsce. Nie sposób zliczyć ciekawych zdarzeń, w których uczestniczył, a
można by nimi obdzielić co najmniej dziesięć osób.
    Jedna rada szczególnie zapadła nam w pamięci: trzeba dużo czytać,
szczególnie literatury pięknej, filozofii i robić to ze zrozumieniem. O to też
zadbał nasz gość, obdarowując nas swoimi książkami z dowcipną
dedykacją. Osoba, o której piszemy, to człowiek, bez którego nie byłoby
„Znad Rudawy ”- to Redaktor Naczelny- pan Witold Ślusarski.

                                                                red. M. Kuśtrowska, E. Trzaska

Z Redaktorem Naczelnym

.

       Podczas wizyty w teatrze został przeprowadzony wywiad z Panią
Urszulą Piątek, garderobianą w Teatrze Starym w Krakowie, mamą naszej
uczennicy Wiktorii. 
-Jak długo jest Pani związana z Teatrem Starym?
-Pracuję tutaj już od 20 lat jako garderobiana. Zajmuję się przede wszystkim
kostiumami damskimi i nie zamieniłabym tej pracy na inną. Nowe
dziewczyny, które przychodzą do pracy w teatrze, często rezygnują po paru
miesiącach, ponieważ weekendy są zajęte, mamy wolne w poniedziałek
oraz zdarza się, że są mało odporne na kaprysy aktorów.
-Jakie są plusy i minusy Pani zawodu ?
-Praca w teatrze ma dla mnie dużo plusów: mam codziennie kontakt
z ludźmi kultury, młodymi osobami, które dopiero zaczynają karierę
i można powiedzieć na moich oczach stają się „gwiazdami”. Mam wakacje
tak jak uczniowie, ponieważ teatry w lipcu i sierpniu nie pracują, chyba że
mamy tournee wyjazdowe. W pracy jest bardzo dobra atmosfera,
największe gwiazdy najmniej „gwiazdorzą”. Minusem są czasem
nieregularne godziny pracy, zwłaszcza gdy zbliża się premiera spektaklu. 
-Skąd w ogóle u Pani zainteresowanie teatrem?
-Cała moja rodzina była związana od zawsze z teatrem, tutaj pracowali moi
rodzice, brat, a teraz ja. 
-Czy jest Pani szczęśliwą osobą?
-Tak, ktoś, kto lubi swoją pracę, jest osobą spełnioną.
        Dzięki życzliwości Pani Urszuli uczennice naszej szkoły mogły
przeprowadzić wywiad z Panią Anną Dymną.

fot.W.Oczkoś

fot.W.Piątek



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 3 12/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzczyt Wszystkiego

,,Teatralne Potyczki"
- czyli teatr od kulis

Konkurs Szopek Krakowskich 

Konkurs Krakowskich Szopopek

,,Teatralne potyczki"

      27 listopada bieżącego roku mieliśmy okazję i zaszczyt uczestniczyć 
w spektaklu pod tytułem ,,Teatralne potyczki " zaprezentowanym przez
Wrocławski Teatr Edukacyjny. Było to niezwykłe przedstawienie ukazujące
pracę aktorów za kulisami przygotowujących się do wystawienia klasyki-
dramatu Szekspira "Hamlet". Jak zdołaliśmy się przekonać, próby to ciężki
kawałek chleba dla artystów, w który włączone  są ciągłe sprzeczki między
aktorami i reżyserem.
     Sztuka ukazała nam, jak zdeterminowany, młody aktor chce wprowadzić
do teatru nowe pomysły. Uważa, że w grze na scenie najważniejsze są
uczucia i emocje przekazywane z wnętrza oraz szczerość. Niestety na jego
drodze staje reżyser, który jest zwolennikiem klasycznego teatru,
opierającego  się na prostocie. Nie zmieniając swej opinii, młody mężczyzna
dowodzi swej racji i otwiera reżyserowi oczy na nowe, wspaniałe możliwości,
jakie stawiają nam obecne czasy.
     Spektakl był niesamowity. Inspirujący i poruszający. Pokazał, że warto
walczyć o swoje. Po tym przedstawieniu widz zdaje sobie sprawę, iż teatr to
miejsce magiczne i niesamowite. Jest świątynią sztuki oraz kultury
narodowej.  Mimo że w owych czasach jest spychany na boczny tor przez
film, możemy być pewni, że nie zginie, a jego dzieje będą sięgać odległych
nam czasów.
                                                                    red:Aleksandra Filo
                                                                    red:Magdalena Kołodziejczyk      

Co roku, w pierwszy czwartek grudnia na krakowskim rynku, wokół pomnika
Adama Mickiewicza, zbierają się szopkarze, aby zaprezentować swoje
dzieła. Towarzyszą im krakowianie, turyści a także liczne ekipy telewizyjne.
     Każdy może wziąć udział w konkursie, bez względu na wiek, czy miejsce
zamieszkania. Zgłoszenia przyjmują pracownicy Muzeum. Wszystkie
szopki otrzymują swój numer konkursowy. Kiedy zadźwięczy hejnał z wieży
Kościoła Mariackiego, szopkarze podążają do siedziby Muzeum -Pałacu
Krzysztofory, gdzie obraduje Jury Konkursu. W skład Jury wchodzą:
etnografowie, historycy sztuki, artyści plastycy, pracownicy Muzeum
Historycznego i Muzeum Etnograficznego.
    Twórcy najciekawszych szopek otrzymują nagrodę pieniężną fundowaną
przez instytucje państwowe, ale także stowarzyszenia społeczne oraz
przedsiębiorstwa i osoby prywatne.
     W tym roku do 73 konkursu zostało zgłoszone 163 szopki. Oceniano je w
kilku kategoriach: szopki duże, średnie, małe, miniaturowe, w kategorii
dziecięcej, młodzieżowej oraz seniorów. Przyznawano nagrody główne oraz
wyróżnienia.
       Wszystkie zgłoszone szopki są prezentowane na pokonkursowej
wystawie   w   Pałacu   Krzysztofory   w   dniach  od  7  grudnia   2015r. 
do 28 lutego 2016r.
       Wszystkich zainteresowanych, którzy nie znajdą czasu , aby osobiście
przyjść i zobaczyć prawdziwe arcydzieła wykonane własnoręcznie przez
tych starszych i tych maluczkich, zapraszamy na stronę internetową
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, gdzie można obejrzeć filmik oraz
zdjęcia nagrodzonych szopek.
        
                                                      red. Małgorzata Mandecka
                                                      red. Aleksandra Filo

     "Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; 
      Maski coraz inne, coraz mylne się zakłada; 
      Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
      Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. 
      To jest gra!"
                                                  Edward Stachura

Fot. Wiesłąw Pułczyński (www.flog.pl)

Fot: Małgorzata Poznańska
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Świąteczne tradycje

      Każdy kraj posiada swoje tradycje świąteczne. Oto kilka z nich:
    
W Austrii  popularne są adwentowe jarmarki. Na stole wigilijnym króluje
indyk. W różnych regionach można znaleźć również inne potrawy. ,,Cicha
noc, święta noc'' powstała właśnie w Austrii, w małej wiosce niedaleko
Salzburga w grudniu w 1988 roku.
    W Belgii  atmosfera świąteczna trwa już od listopada. Wigilia jest dniem
przeznaczonym na ceremonie i jasełka, zaś w Boże Narodzenie zjada się
uroczyste śniadanie. Na stole można zauważyć: indyka, babę z kremem
mokka. Głównym daniem jest dziczyzna w sosie śliwkowym i sorbet. Na
deser podają ciasto w kształcie pnia polanego czekoladą.
    W Bułgarii  Boże Narodzenie zaczyna się już 20 grudnia i trwa sześć dni.
Tego dnia zaczyna się przygotowywanie świątecznych potraw. W dniu
Świętego Ignacego (20.12) kupuje się choinkę. Ubiera ją się dopiero w
Wigilię. 24 grudnia przestrzega się postu. Zdarza się, że wieczerza wigilijna
jest jedynym spożywanym tego dnia posiłkiem. Podczas niej można poczuć
smak suszonej papryki nadziewanej ryżem i serem, soczewicy, chleba
moczonego w sosie pomidorowym, kapusty z kiszoną fasolą, placków z
gotowanym ziemniaków oraz kompotu z suszonych owoców. Bułgarzy nie
mają zwyczaju śpiewania w domu kolęd w Wigilię. Po północy na stół stawia
się wino i rozmawia o polityce. Zwyczajowym podarunkiem jest zdobiona
butelka rakiji, czyli napoju alkoholowego zbliżonego do brandy lub bimbru.
    W czasie Bożego Narodzenia na Cyprze jest ok. 18 stopni, więc kolację
wigilijną je się często na tarasie. Na stole króluje wieprzowina, polędwica z
grillowanym kozim serem oraz wędzone kiełbaski. 24 grudnia prezenty
przynosi św. Mikołaj, a w Nowy Rok – św. Bazyli. Cypryjczycy świętują
tylko 26 grudnia, zaś w Boże Narodzenie muszą stawić się w pracy.
    W Estonii  żyją luteranie, prawosławni, katolicy i ateiści. Wiele rodzin
obchodzi święta dwukrotnie–w obrządku luterańskim,  prawosławnym,
obchodzonym dwa tygodnie później. Luteranie i katolicy Wigilię obchodzą 24
grudnia, a Boże Narodzenie 25-27 grudnia, natomiast prawosławni 7 stycznia
obchodzą Wigilię, a Boże Narodzenie – 8-9 stycznia. W Wigilię Estończycy
udają się na mszę. Przed wyjściem zażywają kąpieli w saunie.
Tradycyjnymi potrawami jest pieczony indyk (lub gęś) z jabłkami, kiszona
kapusta, ziemniaki, brukiew podana z łbem wieprza, salceson, sałatka
ziemniaczana z czerwonymi burakami oraz marynowana kapustą. Aby
otrzymać prezent, dzieci i dorośli muszą zaśpiewać piosenkę, wyrecytować
wiersz lub zatańczyć. Tradycją jest też pokaz fajerwerków.
    Przygotowania do świąt w Finlandii  zaczynają się dużo wcześniej niż w
pozostałych państwach UE. W każdą niedzielę Adwentu zapala się jedną
świeczkę. Kiedy już wszystkie zapłoną, dzieci otrzymują prezenty od Św.
Mikołaja. Święta rozpoczynają się 24 grudnia o szóstej rano mszą ku czci
narodzin Chrystusa. Tego dnia powinno się odwiedzić saunę, co ma
spowodować oczyszczenie duszy i ciała. W Wigilię nie ma postu, dlatego
daniem serwowanym na stole jest pieczone prosię. Na deser zaś podaje
pudding ryżowy, do którego wrzuca się migdał. Tradycja głosi, że ten, kto go
znajdzie, będzie miał szczęście przez cały nadchodzący rok.
    Okres przedświąteczny we Francji  ma niewielkie znaczenie. Pierwszego
grudnia dzieci dostają kalendarze adwentowe, w których ukryte są małe
upominki na każdy dzień aż do 25 grudnia. Wigilia to dzień roboczy.
Wieczorem całe rodziny zbierają się przy obfitej kolacji 

Wśród dań w Alzacji popularną jest pieczona gęś, w Burgundii – indyk, a w
Paryżu – ostrygi. W niektórych francuskich domach przetrwał jeszcze
zwyczaj dzielenia się chlebem. Piecze się 13 bochenków, w tym jeden
największy, symbolizujący Jezusa, pozostałe symbolizują 12 apostołów.
Chleb leży na wigilijnym stole do końca świąt. Później zostaje rozdany
biednym. W Wigilię dzieci zostawiają buty pod kominkiem wierząc, że
Mikołaj wypełni je prezentami. Po kolacji zostawia się na dworze płonące
świeczki na wypadek, gdyby przechodziła Matka Boska. We Francji choinka
zdobi mieszkanie tylko jeden dzień.
    W Grecji  ludzie składają sobie wzajemnie życzenia w okresie pomiędzy
Wigilią a Świętem Trzech Króli. W całym kraju dzieci pukają od drzwi do
drzwi i śpiewają pieśni pochwalne, które przynoszą szczęście i pomyślność.
Tu nie obchodzi się Wigilii, a jeśli już, to o bardzo późnej porze. U Greków nie
może zabraknąć tzw. chleba Chrystusa(to duży, okrągły chleb z orzechami i
odciskiem drewnianej pieczęci z symbolem religijnym). Najważniejszym
świątecznym dniem jest 25 grudnia, wtedy na stole pojawiają się świąteczne
potrawy m.in.: pieczone jagnię, prosiak lub indyk nadziewany kasztanami i
ryżem. Zamiast choinek ozdabia się małe łódeczki. Greckie dzieci czekają
na prezenty aż do Nowego Roku. W nocy na 1 stycznia święty Wasyl
kładzie prezenty przy ich łóżeczkach.
    W Hiszpanii  okres świąt zaczyna się 22 grudnia wielką loterią.
Pomieszczenia przystrojone są gałązkami sosnowymi, poinsecjami i
świecami. Msza, która jest odprawiana 24 grudnia o północy, upamiętnia
koguta, który jako pierwszy swym pianiem obwieścił narodziny Chrystusa.
Zwyczajem jest też rozpalanie ognisk w noc Bożego Narodzenia, by
błąkające się dusze grzeszników nie marzły. W Andaluzji Boże Narodzenie
ma charakter ulicznych zabaw. Najważniejszym świętem jest święto Trzech
Króli. Wtedy na stołach pojawia się słodka potrawa zrobiona z miodu i
migdałów, a dzieci otrzymują prezenty od Trzech Króli.Prezenty  chowa się
w skarpetkach lub butach.Dzieci przygotowują kostki cukru dla wielbłądów.
    W Holandii  nie ma wieczerzy wigilijnej ani postu, ani prezentów pod
choinką. Święta są obchodzone 25 i 26 grudnia. Nie ma tu specjalnych
potraw świątecznych czy wypieków. W przedświąteczne dni Holendrzy
piszą i wysyłają kartki z życzeniami. Każda rodzina wysyła 30 – 50 kartek, a
te, które dostaje, wywiesza w oknach lub ustawia na komodzie.
 
W art. wykorzystano inf.z http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,905
                                                                red. Adam Mroczek

Kolacja Wigilijna Google
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Wigilijne przesądy
Mówi się, że Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, czas cudów, a także zapowiedzi tego, co
nas czeka w najbliższym nadchodzącym roku. Co zrobić, aby pomóc szczęściu, aby wiodło nam się
lepiej?  Oto kilka świątecznych przesądów:

Szukasz miłości i męża? Po wieczerzy wigilijnej możesz wyjść z domu i głośno zawołać swoje
imię.  Z której strony odpowiadało echo, z tej przyjdzie mąż.

Jesteś panną na wydaniu? Jeżeli chcesz się przekonać, czy w nowym roku zakochasz się, zjedz
jabłko i policz pestki. Jeśli liczba pestek jest parzysta, to odpowiedź jest pozytywna, 
a jeśli pestek będzie więcej niż sześć, to Twoje szczęście będzie podwójne.

Pieniądze i dostatek? Oprócz ususzonej łuski karpia, którą nosimy przez cały rok w portfelu,
możemy wsunąć podczas kolacji wigilijnej pod talerz monetę.

Nie chcesz cierpieć na niedostatek? Rozwiązanie jest bardzo proste! Nie pożyczaj od nikogo
niczego podczas dnia Wigilii.

Jak zapewnić sobie przyszły rok szczęśliwym? Pamiętaj tylko o tym, aby liczba osób przy stole
była parzysta.  Jeśli z jakiegoś powodu tak nie będzie, dostaw jedno dodatkowe nakrycie. Może
akurat ktoś zawita do Twych drzwi?

Nie chcesz robić tego samego dwa razy? Pamiętaj! Nigdy nie siadaj do maszyny do szycia 
w Wigilię i święta. Nie ceruj, nie poprawiaj i nie skracaj niczego.

Jesteś łakomczuchem? W takim razie to coś dla Ciebie! Obowiązkowo przy stole przynajmniej
spróbuj wszystkich potraw. Dzięki temu smakołyki zawsze będą gościć na Twoim stole nie tylko
do święta.
 
                                                                                                             Red. Magdalena Kołodziejczyk

    Nie wiesz co kupić
    bliskim na święta?
    Nasi gimnazjaliści
        zagłosowali:

. Marek Lenc.pl
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Potrawy wigilijne Święta,święta...
 i po świętach

   Co roku na Święta Bożego Narodzenia jest tyle
przygotowań, sklepy są pełne ludzi, a produktów
w koszykach coraz więcej. Wszyscy ze
zniecierpliwieniem na nie czekamy.
   A tak naprawdę po co tyle przygotowań?
Przecież jedzenia na stole wigilijnym nigdy nie
brakuje, wręcz przeciwnie, jest go tyle, że po
świętach jemy go przez najbliższe dwa tygodnie.
Kiedy my się obżeramy, dzieci w Afryce głodują.
Dlaczego? Pomyślmy. Nigdy nie wyrzuciliście
świątecznego jedzenia, które było już nie do
przejedzenia? Zawsze lepiej dokupić niż
wyrzucić. Bo kiedy  ty masz wszystko, niektórzy
nie mają nic .

red.Wiktoria Pajerska

Składniki na barszcz:
4 buraki, 1 marchew, 1 pietruszka, 1,5  l wody
Przygotowanie: Warzywa obrać i pokroić.
Następnie zalać  je wodą.  Gotować przez ok. 1
godz. Buraki gotować przez ok. 1 godz. Dodać
odrobinę octu do zakwaszenia  lub sok z cytryny.
Można dodać trochę suszonych grzybów i ząbek
czosnku. Do smaku dodać szczyptę pieprzu, soli
i cukru.
Składniki na farsz:
Suszone grzyby, woda, sól, pieprz
Przygotowanie: Suszone grzyby namoczyć i
ugotować w tej samej wodzie, w  której były
moczone. Odcedzić. Drobno posiekać lub
przepuścić przez maszynkę. Doprawić solą i
pieprzem.
Składniki na ciasto:
Mąka pszenna, sól, ciepła woda ok. 100-150 ml,
olej rzepakowy
Przygotowanie: Wszystkie składniki złączyć  ze
sobą. Ciasto wyrabiać  za pomocą łyżki. Dodać
olej i ponownie mieszać. Przełożyć ciasto do
miski i przykryć ściereczką a następnie włożyć
do lodówki na 15 min. Po wyjęciu ponownie
wyrabiać. Rozwałkować na blacie i wycinać
kółka. Do gotowych kółek nałożyć farsz. Skleić je
a następnie gotować aż do zmiękczenia.
                         Z przepisu babci Natalii

   Wśród uczniów naszego gimnazjum przeprowa-
dziliśmy ankietę na temat najpopularniejszych
potraw na ich stołach wigilijnych. Oto wyniki:
-barszcz czerwony z uszkami,
-kapusta z grochem,
-pierogi z kapustą i grzybami lub ruskie,
-karp pieczony, z bakaliami lub w galarecie,
-zupa grzybowa,
-żurek wigilijny,
-śledzie w oleju lub z grzybami,
-sałatka jarzynowa lub z czerwonej kapusty,
-kutia,
-łosoś wędzony,
-ciasta: piernik, sernik
   Ponieważ okazało się,  że najpopularniejszą i
najchętniej jadaną potrawą w naszych domach
jest barszcz czerwony z uszkami z farszem
grzybowym, to poniżej podajemy na to danie
sprawdzony przepis, który musi się udać.

red. N.Bartoszewska, A.Salicka, G.Trzaska

Barszcz czerwony

Pierogi z kapustą i grzybami

Zupa grzybowa

Żurek wigilijny

Piernik

Pomysły na prezenty
     
     Nie wiecie, co podarować swoim bliskim na
święta? A może chcielibyście zaskoczyć
wszystkich i zrobić coś samemu? Przedstawiam
wam kilka pomysłów na proste i efektowne
prezenty:
1.   Moim pierwszym pomysłem jest cukrowy
peeling do ciała.To szybki i tani sposób na
prezent, a obdarowana nim osoba na pewno się
ucieszy. Co więcej, jest on bardzo łatwy do
zrobienia! Aby zrobić peeling, musimy wsypać do
miski dwie szklanki cukru i 3/4 szklanki oleju
kokosowego. Następnie dodajemy 3 -4 krople
aromatu spożywczego i wszystko mieszamy.
Teraz należy przełożyć gotowy kosmetyk do
słoika.
2.   Słoik łakoci- z takiego prezentu ucieszy się
chyba każdy łasuch! Wystarczy, że do ładnie
udekorowanego słoika włożycie dowolne
słodycze, mogą być to upieczone przez was
pierniczki lub jakiekolwiek cukierki.
3.   Moją trzecią propozycją jest kubek od serca.
Na zwykłym, jednokolorowym kubku należy
przykleić kawałek samoprzylepnej folii tablicowej.
Teraz możecie napisać lub narysować na
waszym kubku co tylko chcecie, za pomocą
kredy. Gotowe!
       Mam nadzieję, że  moje pomysły się wam
spodobały i skorzystacie z nich!
                                     red.Gabriela Trzaska

Google

Google

Google

Google

Google
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"Do serca przytul psa,
weź na kolana kota"

,,Dowcipy świąteczne”
Dwaj staruszkowie spędzają wspólne święta.Patrząc na gwiazdę
betlejemską, jeden z nich wspomina:– Moja żona kiedy zauważyła
spadającą gwiazdę, powiedziała:„pomyśl o czymś, a twoje życzenie spełni
się, kiedy gwiazda spadnie”.– Co było dalej? – pyta drugi.– Życzenie się
spełniło.Gwiazda spadła na nią!

Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej.
W pewnej chwili Fąfarowa pyta męża:
– Czy zabiłeś już karpia?
– Tak, utopiłem go.

Święta. Dwie blondynki jadą po choinkę. Wjeżdżają do lasu, wycho- dzą z
samochodu. Po kilku godzinach brnięcia w śniegu jedna z nich mówi: -Wiesz
co? Zimno mi… Może weźmy pierwszą
lepszą choinkę, nawet jeśli będzie bez bombek?

Małgosia pyta mamę:
– Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie mi nową lalkę?
– Przecież lalka, którą masz jest prawie nowa!
-Co z tego? W zeszłym roku ja też byłam prawie nowa,
ale pomimo to bocian przyniósł mi nową siostrzyczkę!
                                      

  Wybór dowcipów z www.magia-swiat.web21.pl:   
                                  
Adam Staroń i Wojtek Wydmański 

     Święta to czas, kiedy rodziny zbierają się na świąteczną kolację. A co z innymi domownikami, np.
psami, kotami, gryzoniami, rybkami, papugami? Przecież one też z wami mieszkają. Zatem kiedy
dzielicie się opłatkiem z rodziną,podzielcie się też z nimi. Może nawet wam się uda, żeby przemówił do
was pies albo kot lub inne zwierzę. Ale jeśli macie w domu gadającą papugę, to raczej nie będzie cud.
     A kiedy zakończycie wigilijną kolację, to weźcie swojego pupila i pogłaskajcie go, podrapcie za
uszami i pobawcie się z nim. Niech wasz pupil poczuje miłość i szczęście w tym szczególnym dniu.
  
                                                                                                                             red.Jessika Bogusz

 Sporty zimowe

Sporty zimowe to dyscypliny rozgrywane w okresie zimowym. Niezbędnymi
warunkami do ich przeprowadzenia są: mróz i często śnieg. Do sportów
zimowych zaliczamy:
1.Skoki Narciarskie - dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach
narciarskich od połowy XIX wieku.
2.Snowboarding – sport zimowy polegający na jeździe lub wykonywaniu
ewolucji na desce snowboardowej.
3.Biegi narciarskie- To Dyscyplina sportowa do której jest potrzebny śniegi
mróz. Sport zimowy z rozległymi zaśnieżonymi terenami.
4.Bobsleje- To zimowa dyscyplina sportu, polegająca na zjeździe
zawodników na specjalnych saniach. Po sztucznym torze lodowym, obecnie
o średniej długości 1500–2000 m.
red. P.Nowak

Quiz o gazetce
1.Jakiej choinki szukały Blondynki?
2.Czego życzył sobie staruszek przy spadającej gwieździe?
3.Jakie zwierzę wziąć na kolana w świąteczny wieczór?
4.Jak się nazywali redaktorzy od kawałów?
5.Co przytulić w świąteczny wieczór?
6.Co było na drugim miejscu w sportach zimowych?
7.Dlaczego na Cyprze kolację wigilijną je się na tarasie?
8.Jaki składnik dodaje się do farszu na uszka,żeby był smaczny?
9.Dlaczego krzyczymy w noc Wilijną i nasłuchujemy,skąd dobiega echo?
10.Kiedy odbywa się konkurs Szopek Krakowskich?
11.Co najbardziej lubi Anna Dymna?
12.Ile książek napisał redaktor "Znad Rudawy"?
13. Jaki zawód wykonuje pani Urszula Piątek?

Red. A.Staroń, P.Nowak
. google


