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Jasełka

Trzej Królowie

            W TEN MAGICZNY CZAS...

Narodzenie Pańskie to  w tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające narodziny Jezusa
Chrystusa. Jest to stała uroczystość przypadająca po okresie trzytygodniowego
oczekiwania (dokładnie czterech niedziel) zwanego adwentem. Obchodzimy je 25 grudnia,
zaś 26 jest świętem pierwszego męczennika-Szczepana. Boże Narodzenie poprzedza
uroczysty dzień oczekiwania-Wigilia. W polskiej tradycji zasiadamy do kolacji, jak tylko
pojawi się pierwsza gwiazdka na niebie.
O tradycjach bożonarodzeniowych przeczytacie na następnej stronie.
Warto skorzystać również z przepisów, wypróbowanych przez redakcyjne koleżanki.

                Gazetka LIDER składa życzenia 
                 Z okazji Bożego Narodzenia
                 Niech te święta tak wspaniałe,
                 Będą całe jakby z bajek.
                 Niechaj gwiazda z nieba leci,
                 Niech Mikołaj tuli dzieci.
                 Biały puch niech z nieba spada,
                 Niechaj piesek w nocy gada.

D.H.

D.H.
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                                   Tradycje świąteczne
Wigilia

Znalazła się w bożonarodzeniowej liturgii od VI wieku. Łacińskie słowo "vigilia" oznacza czuwanie, oczekiwanie. Na początku była obchodzona w różnym
czasie, niekiedy nawet w styczniu. Było tak, zanim władze kościelne, kładąc kres sporom, odgórnie nakazały obchodzenie Bożego Narodzenia 25 grudnia.
W Polsce tradycja Wigilii upowszechniła się dopiero w XVIII wieku.
Opłatek
Przełamanie się opłatkiem ze wszystkimi gośćmi wieczerzy wigilijnej jest jej głównym i rozpoczynającym punktem. Gest ten symbolizuje wzajemne
poświecenie się jednych dla drugich i chęć dzielenia się z bliskimi efektami swojej codziennej pracy. Dzielenie się opłatkiem ma za zadanie zbliżać i łączyć
ludzi.  Dziś symbolika tego zwyczaju jest jedną z najważniejszych tradycji. Opłatek to nic innego jak rodzaj ciasta przaśnego, wypiekanego z mąki pszennej i
wody. Ten niezwykle prosty przepis towarzyszy wszystkim rodzinom w ten szczególny dzień.W dawnych czasach wypiekano kolorowe opłatki, którymi
gospodarz dzielił się ze zwierzętami w noc wigilijną. Miało to zapewnić zwierzętom "dobre chowanie" i chronić je od wszelkich chorób.
Choinka
Symbolizuje „drzewo życia”. Przypomina ona ludziom naukę o upadku i odkupieniu rodzaju ludzkiego. Bóg przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia,
którą utracił, czyli dar nieśmiertelności. Natomiast składanie prezentów pod choinką jest naśladowaniem dobroci. Przypomina również o pierwszych
pasterskich darach a także o wzajemnym obdarowywaniu się pierwszych chrześcijan.
Dodatkowe nakrycie
Wedle tradycji na stole powinno znaleźć się dodatkowe nakrycie. Jest ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. To także wyraz
pamięci o naszych bliskich, nieobecnych, którzy nie mogli dotrzeć ze względu na odległość lub wspomnienie o członku rodziny, który zmarł.

       Kącik kulinarny Lidera, czyli    
               ciekawe przepisy

Postny kulebiak

Składniki na 16 porcji: 2 szklanki mąki,  łyżeczka cukru, sól, pieprz,
 szklanka mleka, 4 dag drożdży, 2 żółtka, 3 jajka, cebula,  3 łyżki masła,
główka kapusty,  10 dag suszonych grzybów,  2-3 jajka na twardo
Przygotowanie: 1. Ciasto: drożdże wymieszać z letnim mlekiem i cukrem.
Odstawić na 10 minut. Kiedy zaczną pracować, wymieszać z mąką,
odstawić do wyrośnięcia. Następnie dodać żółtko i 1 jajko, szczyptę soli i 2
łyżki stopionego masła. Wyrobić ciasto, odstawić do wyrośnięcia na 40
minut. 2. Farsz: grzyby moczyć przez noc, następnego dnia ugotować do
miękkości, odcedzić, posiekać. Kapustę poszatkować. Cebulę posiekać,
udusić na maśle. Wymieszać z kapustą. Dusić 10 minut. Dodać posiekane
grzyby i 1 surowe jajko. Domieszać posiekane jajka ugotowane na twardo.
Przyprawić solą i pieprzem. Ciasto rozwałkować, nałożyć farsz, zawinąć,
zalepić. Posmarować roztrzepanym jajkiem. Piec godzinę w temp. 180 st. C.

Kulebiak

Kluski z makiem
- 1/2 opakowania makaronu muszle (25 dag - 30 sztuk muszli),
 - 1 szklanka maku (ok. 20 dag),
- 1 szklanka śmietanki, - 10 dag cukru,
 - 4 - 5 łyżek miodu, - 1/2 laski wanilii,
- po 5 dag rodzynek i suszonych fig,
 - po 5 dag obranych migdałów i łuskanych orzechów,
 - 1 kieliszek rumu,
 - 1 pomarańcza,
 - 1 łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej, sól;
Przygotowanie: Rodzynki skropić rumem, odstawić do namoczenia. Mak
opłukać kilka razy w zimnej wodzie, zalać wodą tak, aby był tylko przykryty,
ugotować na małym ogniu do miękkości przez około 20 minut. Odcedzić i
przepuścić 2 razy przez maszynkę do mięsa. Zmiksować ze śmietanką,
cukrem, miodem, sokiem wyciśniętym z pomarańczy i wanilią startą na
drobnej tarce. Figi, migdały i orzechy posiekać, dodać do masy makowej
razem z namoczonymi w rumie rodzynkami oraz kandyzowaną skórką
pomarańczową. Masę makową starannie wymieszać. Muszle ugotować w
dużej ilości osolonego wrzątku, osączyć na sicie, ułożyć na talerzu. Do
środka muszli włożyć po łyżeczce masy makowej. Udekorować
paseczkami skórki pomarańczowej. 
Smacznego:)
Kasia

MakiełkiInternet Internet
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                     Tradycje, zwyczaje, symbolika
Potrawy
Dawniej ilość potraw podawanych na stół wigilijny była zróżnicowana. Dzisiaj najczęściej spotyka się zwyczaj spożywania dwunastu potraw. Jadłospis
wigilijnych potraw był tak przemyślany, żeby uwzględniał wszystkie płody rolne i leśne z całego roku. Do najbardziej typowych i tradycyjnych zestawów
ludowych potraw wieczerzy wigilijnej należały: barszcz z buraków, zupa grzybowa, zupa owocowa, kluski z makiem, pierogi, kapusta, ryby, groch, fasola,
kasza, pszenica, kutia, jabłka, orzechy, miód. Zwyczajem jest umieszczanie na wigilijnym stole ryby, głównie karpia. Spróbowanie każdej ma zapewnić
szczęście przez cały rok.
Symbolika poszczególnych składników wigilijnej kolacji:
Ryby podczas wieczerzy wigilijnej były gwarancją zdrowia i dostatku, a karp - obfitości i siły. Przynajmniej jedna potrawa musiała zawierać mak, by w
przyszłym roku zapewnić sobie pomyślność, bogactwo, a także potomków. Grzyby miały zapewnić szczęście oraz dostatek. Miód był symbolem obfitości,
szczęścia i miłości. Spożywany w dniu wigilii miał zapewnić przychylność sił nadprzyrodzonych, a także pomyślność i długie życie. Orzechy od wieków
symbolizują tajemnicę, pieniądze i płodność.
Sianko pod obrusem
Jak nakazuje tradycja, siano należy położyć pod obrusem. Symbolizuje to narodzenie Jezusa w ubóstwie. Dawniej ustawiano także w kątach izby snopy
zboża. Miało to zapewnić urodzaj i dobrobyt.
Pierwsza gwiazdka
Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej,
oznaczającej narodziny Jezusa, którą - według Biblii - na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Zadanie wypatrzenia na niebie pierwszej gwiazdki
powierza się dzieciom.
Wspólna modlitwa
Kolację wigilijną, w polskiej tradycji oczywiście postną, rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, dotyczącego
narodzin Jezusa.
Świeca wigilijna
Ten zwyczaj narodził się w Holandii. W wieczór wigilijny przed wejściem do każdego domu ustawiano płonący ozdobiony lampion lub zwykłą świecę. Światło
miało być znakiem zaproszenia do rodziny Marii i Józefa, aby Jezus narodził się w każdym domu. Oświecało drogę i zapraszało do środka.
Wspólne kolędowanie
 Tradycja już niestety coraz rzadziej praktykowana, co jest niestety wielkim błędem, ponieważ świąteczne muzykowanie nie tylko wpływa na wzajemne
relacje międzyludzkie, ale też pomaga rozwijać w sobie poczucie harmonii i wyrażać kłębiące się emocje.
Gabi 

Przy wigilijnym stole Przełam się opłatkiemInernet Internet
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Zawody w unihokejuBadminton

                                       Sukcesy sportowe
W dniu 19.11.2015r., jak co roku w Czaszynie odbyła się Gimnazjada dziewcząt w badmintonie. Naszą szkołę reprezentowały Beata Daszykowska, Klaudia
Jucha i Zuzanna Zając. Dziewczyny z naszego gimnazjum wywalczyły wysokie II miejsce,ulegając tylko zespołowi z Tarnawy Dolnej. Tym samym dostały
się na półfinały wojewódzkie, co oznacza, że są w najlepszej dwunastce naszego województwa.
W dniu 23.11.2015r. również w Czaszynie odbyła się Gimnazjada chłopców w badmintonie. Chłopcy z naszego gimnazjum w składzie: Adrian
Stanisławczyk, Radosław Kłosowicz i Łukasz Jasiński zajęli IX miejsce. Niestety, tylko trzy najlepsze zespoły przechodzą do półfinałów wojewódzkich.
Z dobrej strony zaprezentowali się również uczniowie szkoły podstawowej. Dziewczyny w składzie: Dominika Jedziniak ,Klaudia Belczyk i Izabela Duda
zajmując III miejsce, awansowały do półfinału wojewódzkiego, a uczniowie w składzie: Maksymilian Nowak, Wiktor Malec i Jakub Bardzik również
awansowali do półfinałów wojewódzkich, zajmując II miejsce. :)

1.12.2015r. w Krościenku Wyżnym odbyły się zawody  unihokeja chłopców i dziewcząt. Chłopcy w składzie : Cezary Lenik, Pasterczyk Radosław , Jasiński
Łukasz , Józefczyk Mateusz, Krzysik Daniel, Barański Daniel, Sanocki Wiktor zajęli II miejsce. Dziewczęta w składzie: Danek Aleksandra, Zając Zuzanna,
Jucha Weronika, Jucha Klaudia, Jucha Paulina , Krygowska Justyna , Krygowska Karolina zajęły III miejsce. W przypadku dziewczyn, jak i chłopców,
zabrakło odrobiny szczęścia do wyższej lokaty, więc nieważne, które miejsce zajęli, cieszy postawa naszych uczniów. :)
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW:)

Dwie uczennice naszej szkoły :Beata Daszykowska (trenuje tenis stołowy w klubie LKS Strażak Bratkówka) z klasy III b i Aleksandra Gaj z IIIa  |( trenuje judo w krośnieńskim klubie UKS 15 w Krośnie) zostały
nominowane do tytułu na  najpopularniejszego sportowca powiatu krośnieńskiego 2015 roku. 

Glosujmy na dziewczyny, wysyłając sms-y.

Klaudia

Numer świąteczny przygotowały:Klaudia, Gabrysia, Kasia pod opieką p. K.Nowak.

Z.G.Z.G.


