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Nasza szkolna wizja 
tradycyjnej choinki

..

Jest wiele teorii  a temat 
genezy zwyczaju
dekorowania choinek.
Najstarsze informacje o
drzewku przyozdabianym
na Boże Narodzenie
pochodzą z XV-i XVI-
wiecznych kazań
kościelnych. W tamtych
czasach mieszkańcy
Alzacji ustawiali w

domach drzewka iglaste i
przyozdabiali je naturalnymi
ozdobami (jabłuszkami,
ciasteczkami). Takie
zwyczaje były często
krytykowane przez kościół,
który traktował je jako
obrzędy pogańskie. 
Niektórzy uważają, że
historia choinki sięga
jeszcze czasów
antycznych. Mieszkańcy
starożytnego Rzymu
podczas obrzędów ozdabiali
drzewa liściaste bluszczem i
laurem, by udobruchać
bogów.

Choinki pojawiły się
znacznie później. Uznaje
się, że to niemieccy
protestanci jako pierwsi
zaadaptowali zwyczaj
strojenia drzewka.W naszej
szkole zapoczątkowano
nową tradycję -
przyozdabianie drzewek na
wzór sukien wieczorowych.
Nasze choinki są jedyne w
swoim rodzaju. Przyciągają
wzrok i są „symbolem”
naszej szkoły odzieżowej.
     Wiktoria Strzelczyk

Kiedy choinka, leśna dama,
Włoży już swoje stroje,
A w kuchni ciasto piecze
mama,
Aż pachnie na pokoje,
Wszystkich ogarnia
podniecenie,
Nas i sąsiadów z bloku
Szkoda, że Boże
Narodzenie
Jest tylko raz do roku.
A pod choinką dobry
święty,

Co ma brodzisko mleczne,
Podarki składa i prezenty
Dla dzieci, tych, co
grzeczne.
Dzieci radują się szalenie
Wśród pisków i podskoków
Szkoda, że Boże
Narodzenie
Jest tylko raz do roku.
A kiedy w końcu mama
prosi do stołu,
bo nakryte,
To jakby anioł się unosił

Nad nami pod sufitem
Za gardło chwyta nas
wzruszenie
I łezkę mamy w oku…
Szkoda, że Boże
Narodzenie
Jest tylko raz do roku.
     „Szkoda” L.J. Kern

„(…) By wszystko nam się rozplątało, węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki (…)”  

                                       „Wiersz staroświecki”  ks. Jan Twardowski
             

Naszym Czytelnikom życzymy zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia

..
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ROZSTRZYGNIĘCIE XVII EDYCJI  KONKURSU SZOPEK
„ŻŁÓBEK WIELKOPOLSKI 2015”

Betlejem Poznańskie
odbywa się w naszym
mieście już od 2000
roku. Jest to impreza
kulturalno-rozrywkowa,
związana z okresem
Adwentu i Bożego
Narodzenia.

Już po raz XVII
zorganizowany został
przez Muzeum
Narodowe w
Poznaniu, Gimnazjum
w Robakowie,
Towarzystwo
Miłośników

Miasta Poznania oraz
Międzynarodowe Targi
Poznańskie otwarty
konkurs na szopkę
bożonarodzeniową 
pt.: „ŻŁÓBEK
WIELKOPOLSKI
2015”.

Honorowy patronat
nad konkursem
sprawował
Wielkopolski Kurator
Oświaty.
Materiał i technika
wykonania żłóbka była
dowolna. 

Komisja konkursowa
oceniała m.in.
tradycyjność i
nawiązanie do kanonu
szopki, odniesienie do
aktualnych wydarzeń,
architekturę,
kolorystykę i
dekoracyjność,
nowatorstwo w ujęciu
tematu. Zgodnie z
wieloletnią już
tradycją wzięliśmy
udział

w tym konkursie.
Miło nam
poinformować, że
nasza praca
konkursowa już kolejny
rok z rzędu, zdobyła
pierwsze miejsce w
kategorii gimnazja.
Zapraszamy
wszystkich chętnych
na wystawę
pokonkursową,

która trwać będzie od
dnia 5 grudnia do dnia
24 stycznia
Muzeum Narodowym
w Poznaniu, w
Oddziale
Etnograficznym.

      Marysia  
 Lewandowska, 
        Aldona  
Wojciechowska 
i Weronika Brodecka

Na Starym Rynku
podziwiać możemy
szopkę
bożonarodzeniową
(kiedyś z żywymi
zwierzętami, obecnie
gipsowe figury).
Dokoła Starego Rynku
rozstawione są
stragany z
regionalnymi
potrawami, wyrobami
rękodzielniczymi i
ciepłymi posiłkami.

Pośrodku znajduje się
duża scena, na której
odbywają się m.in.
koncerty muzyczne,
konkursy.
Główną atrakcją
Betlejem
Poznańskiego jest
Festiwal Rzeźby
Lodowej. W tym roku
rywalizowało ze sobą
24 rzeźbiarzy z 9
krajów.
Poznańska impreza

rozpoczyna się wraz z
nadejściem Adwentu,
a kończy się w tym
roku dopiero 30
grudnia.
Zgodnie z coroczną
już tradycją nasi
szkolni wolontariusze
kwestują podczas
Betlejem
Poznańskiego na
rzecz Hospicjum
Palium. 
5 grudnia członkowie

wolontariatu rozdawali
upieczone przez siebie
pierniki i zbierali datki
na sprzęt medyczny i
farmaceutyki dla
pacjentów hospicjum
Palium, a 12 grudnia
oprócz pierniczków,
rozdawali ulotki
hospicyjne, informując
o potrzebach, o ideach
i misji hospicjum. 
Pomimo zimnej,
wietrznej pogody

wolontariusze naszej
szkoły wyposażeni w
puszki i identyfikatory
kwestowali na rzecz
hospicjum.

    Opiekunowie
wolontariatu bardzo
serdecznie dziękują
młodzieży za
zaangażowanie na
rzecz podopiecznych
Hospicjum Palium.

POMAGAMY HOSPICJUM PODCZAS 
BETLEJEM POZNAŃSKIEGO
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POZNAŃSKIE TRADYCJE
BOŻONARODZENIOWE PRZEPIS NA SAŁATKĘ GRECKĄ

PRZEPIS NA PYSZNY SERNICZEK

W moim domu na wigilię podaje się również
sałatkę grecką.
Składniki:
* sałata pekińska,
* oliwki, papryka, czerwona cebula, pomidory
koktajlowe, zielony ogórek,
* sos grecki (vinegret), ser feta.

Sposób przygotowania:

Warzywa dokładnie umyć. Pokroić oliwki. 
Ogórka, cebulę, paprykę i pomidora pokroić na ćwiartki. 
Sałatę pokroić w paski, włożyć do miski. 
Dorzucić pokrojone warzywa, dodać pokrojoną w kostkę fetę. 
Przygotować sos vinegret wg instrukcji na opakowaniu. 
Dodać do miski. 
Wymieszać delikatnie sałatkę. Zostawić żeby się przegryzła.

Smacznego!!!

                                                              Marysia Lewandowska

Składniki:
* 1 kg sera, najlepiej mielonego,
* 3, 4 jajka,
* 1 szklanka cukru,
* 2 łyżki mąki pszennej lub ziemniaczanej,
* 1/4 kostki roztopionej margaryny,
* cukier waniliowy ewentualnie bakalie.

Przepis:
Ser utrzeć dodając kolejno po jajku.
Wsypać cukier oraz cukier waniliowy.
Dodać mąkę. Na końcu wlać rozpuszczoną margarynę lub ewentualnie
bakalie.
Całość przełożyć do wysmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką blachy.
Włożyć do nagrzanego wcześniej do temp.180° piekarnika.
Piec ok. 1 godziny ( doglądając).
Jeśli chodzi o formę najlepsza jest tortownica lub keksówka.
Ciasto miksuję i raz dwa jest gotowe.
Oczywiście sernik trochę opadnie, ale nie należy się tym przejmować.
Jest naprawdę pyszny.
                                                      Marysia Lewandowska

W Wielkopolsce dzień poprzedzający
Boże Narodzenie nazywa się Wigilią lub
Gwiazdką. Współcześnie spożywane
podczas wigilii potrawy są podobne do
tych,  które znajdowały się na stołach od
pokoleń.

Wg tradycji podczas wigilii w wielkopolskich domach podawano
zupę owocową z suszonych jabłek i śliwek, zagęszczaną śmietaną –
podawano ją z drobnymi kluseczkami pszennymi. Dziś na naszych stołach
pojawia się również barszcz z uszkami, zupa grzybowa lub rybna.
Inne tradycyjne dania wielkopolskie to: śledzie w śmietanie z ugotowanymi
ziemniakami, śledzie opiekane w oleju i oczywiście pieczony karp. Do tego
kapusta z grochem (fasola Jaś): ugotowaną kapustę łączono z ugotowaną
fasolą utartą na „miazgę”, grzyby suszone  uprażone na maśle i kompot z
suszonych śliwek.
Nie mniej znaną wielkopolska potrawą są makiełki, czyli pierogi.- kluski z
utartym makiem, dosładzane cukrem. Zamiast klusek można dodać bułkę
pszenną zalaną gorącym mlekiem.
Po wigilijnej kolacji domy odwiedza gwiazdor.
Jest to postać odziana w kożuch wywrócony włosiem na wierzch,
przepasanasznurem lub pasem, w czapce na głowie i masce na twarzy. W
ręku trzyma rózgę i dzwonek a na plecach dźwiga worek z prezentami.
Gwiazdor dzwonkiem oznajmia wszystkim swoje przyjście, a potem siedząc
na honorowym miejscu rozpakowuje worek i rozdaje prezenty.
Dzisiaj gwiazdora zastępuje coraz częściej św. Mikołaj.
Widać więc ogromną różnicę pomiędzy wielkopolskim Gwiazdorem, a
znanym powszechnie św. Mikołajem. 
Obie postacie różnią się strojem i zachowaniem. Św. Mikołaj, jest
dobrotliwym staruszkiem, ubranym w czerwony płaszcz i czapkę, z długą
siwą brodą. Święty Mikołaj rozdaje wszystkim dzieciom prezenty, a do domu
wchodzi przez komin. Mieszka w Laponii i lata saniami zaprzężonymi w
renifery.
Natomiast nasz wielkopolski Gwiazdor : „ Jest to raczej osobnik dość
surowy, którego dzieci się bały. Skłonny bywał raczej dawać baty za
nieznajomość modlitw, niż prezenty. Z czasem jednak, prawdopodobnie już
po II wojnie światowej, ludność przybyła do Wielkopolski ze Wschodu
przyniosła wierzenia w Świętego Mikołaja, którego z czasem utożsamiono
z naszym Gwiazdorem. W ten oto sposób Gwiazdor zyskał nowe
atrybuty, nadprzyrodzoną moc i i stał się znacznie 

bardziej łagodny, niż
ten tradycyjny”.

źródło: W.Przewoźny,
Wielkopolskie
zwyczaje i obrzędy
doroczne. Zima,
Poznań 2011

www.wszelkieprzepisy.pl

www.uwielbiamgotowac.com

http://www.mmpoznan.pl/

www.echolubonia.pl
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FOTOGALERIA       KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbył się
świąteczny kiermasz, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Na
kiermaszu można było zakupić własnoręcznie wykonane przez młodzież i
nauczycieli ozdoby.
Dochód uzyskany podczas kiermaszu został w całości przekazany na
samorząd uczniowski.
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów
naszej szkoły.
Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrekcji naszej szkoły, nauczycielom,
uczniom, wszystkim członkom samorządu uczniowskiego, którzy włączyli
się w przygotowanie prac oraz przeprowadzenie kiermaszu.
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