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            Co w numerze?

-Tradycje andrzejkowe,
-Fotorelacja "Kompas
matematyczny", 
-Śmiechy, chichy, hahy
-Przepis na świąteczne
smakołyki czyli "coś na
ząb",
-Kącik kino maniaka, 
-Wywiad ze świętym
Mikołajem,

-Relacja z wizyty zerówia-
ków w Fabryce św.
Mikołaja,
-Polskie tradycje i zwyczaje
świąteczne, 
-Wywiad z Belfrem,
-Świąteczny quiz - sprawdź
jak ważne są dla ciebie
święta,

- Opowiadanie na świąt-e
czny wieczór,

/

         

          Stopka redakcyjna:   

Skład redakcyjny:
Inga Rejment
Natalia Jankowska

Opiekun gazetki:
p.Beata Kolterman

skrzynka pocztowa:
szkolneplotki@pssp.edu.pl

              UWAGA!UWAGA! UWAGA! 
                      LIST GOŃCZY!
         PILNIE POSZUKIWANY!

Oto charakterystyka
poszukiwanego:
-imię: Mikołaj
-nazwisko:
nieznane
-pseudo: Święty
-zawód:
roznosiciel
zabawek 
-obywatelstwo: 
niby z Laponii, ale
czy ktoś widział  
jego paszport?

-znaki szczególne:
gruby,w
czerwonym
wdzianku. Lata
zaprzęgiem
reniferów  
-znani wspólnIcy:
elfy
-znane sposoby 
działania w
terenie: wchodzi
przez komin i
"zostawia towar" w
skarpetach

-okres wzmożonej
działalności: od 4
aż do 24 grudnia
-uwaga: dzieci go
uwielbiają

/

W Bożego Narodzenia czas
niech miłość będzie w nas.
Niech pokój wokół panuje, a

dobro nad złem króluje!  Aby przy świątecznym stole nie

zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok

niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

                 Życzy redakcja
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Święty Andrzej od andrzejek

.

.

Św. Andrzej od andrzejek pochodził z Betsaidy w Galilei, był rybakiem i uczniem Jana Chrzcicie- la,
potem poszedł za Chrystusem. Przyprowadził też do Niego swojego brata Szymona Piotra.
Przedstawiał Jezusowi pogan, którzy chcieli Go poznać. Zginął ukrzyżowany w Achai  Wcześniej
zdążył założyć w Bizancjum kościół. Podobno był obieżyświatem - nauczając, podróżował po wielu
krajach. 
Andrzejki zawdzięczamy Grekom.Wróżby św. Andrzeja powstały w środowisku greckim, gdzie
dostrzeżono etymologiczne podobieństwo nazwy aner, andrós - mąż, mężczyzna i Andreas - Andrzej.
Św. Andrzej mógł być więc rozdawcą mężów... Bo andrzejki to święto panieńskie i czysto
matrymonialne. Kawalerowie imię przyszłej żony powinni poznawać wcześniej - 24 listopada w wigilię
świętej Katarzyny.
                                                            „Dziś ci wróży Katarzyna, jaka czeka cię dziewczyna.”

Andrzejki jest to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja. Dzień ten przypada na

końcu lub na początku roku liturgicznego.Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.
W andrzejki jak co roku próbujemy trochę dla zabawy, a trochę serio uchylić rąbka zasłony spowijającej przyszłość. Wróżby to stary jak ludzkość sposób na oswojenie niepewnej przyszłości. Wierzono, że
są dni, kiedy duchy przodków wracają na ziemię i odsłaniają odrobinę nieznanego. Istnieje więc wtedy możliwość zapytać je za pośrednictwem wróżb o najbliższą przyszłość. Jakie będą zbiory, czy dopisze
zdrowie, próbowano wywróżyć w czasie tzw. godów - od wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli. Wróżbom miłosnym zaś sprzyjał początek adwentu. Panny wróżyły Jednakże katarzynki były mniej
atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu.

Klucz do przyszłości:

Dające najszersze pole interpretacji było lanie wosku, cyny lub ołowiu. Panny zebrane w domu lub w
karczmie lały na wodę roztopioną substa- ncję. Potem oglądało się cień, jaki stężały kształt rzucał
na ścianę. Żeby wróżba była ważna, konieczny był klucz. Przez wieńczące go kółko przelewało się
wosk, cynę lub ołów.
W początkach upowszechniania się wróżby musiał być to klucz od poświęconych drzwi - zakrystii
albo głównego wejścia do kościoła Klucz symbolizuje przejście między światem żywych i duchów,
bywa amuletem, ale może też przynosić pecha. 

Obrączka czy różaniec?

Dziewczęta mogą dowiedzieć się, co je czeka w przyszłości, dzięki wróżbie z kubkami. Należy je
rozłożyć na stoliku i ukryć pod nimi przedmioty symbolizujące drogę życiową lub przyszły zawód.  
I tak: obrączka wróży małżeństwo, pierścionek - zaręczyny, różaniec - zakon, kwiatek lub liść -
staropanieństwo, chleb lub klucze - dobrobyt, cukier - słodkie życie, liść bobkowy - sławę, pieniądze
- bogactwo, serce przebite strzałą - nieszczęśliwą miłość.

Senne marzenia
Najważniejsze w andrzejkowym rytuale były je-
dnak sny  -   w snach właśnie powinien pojawić
się  kandydat   na oblubieńca.Panny gotowe na
wyrzeczenia  pościły  cały   dzień, a na kolację
zjadały słonego śledzia .Przed  snem  zaś  sie- dem  razy zmawiały pacierz,

kończąc go zaklę- ciem: 

Święty Andrzeju , mój dobrodzieju 
Kto ma moim być,niech mnie poda pić.

Wierzono, że mężczyzna, który ukaże się dziewczynie we śnie z kubkiem wody, zostanie jej
mężem.Dobrze było w noc andrzejkową włożyć pod poduszką lusterko. Można było mieć pewność,
że przyśni się ukochany mężczyzna.

Skąd luby nadejdzie?
Jeśli  wiecie już, że zamążpójście  jest blisko,
warto sprawdzić, skąd  nadejdzie  "ten jedyny".
Można  wyjść  przed  dom i posłuchać, z której
strony szczeka pies. Głośne i mocne szczeka-
nie zapowiada młodzieńca, skowyt - że mąż bę-
dzie chorowity, szczek chrapliwy - że narzeczo-
ny będzie stary. Dawniej w wigilię św. Andrzeja
dziewczęta wymiatały śmieci z izby i obserwo-
wały, w którą stronę poniesie je wiatr - z tej stro-
ny miał przybyć ukochany. 
Pod oknem

Pożądaną wróżbą mogą być zasłyszane przypa
dkiem rozmowy. Jeśli pierwszym usłyszanym
słowem było "tak"-małżeństwo murowane!
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A imię jego...
Bardzo istotne jest imię przyszłego męża. Jednym ze sposobów jest przerzucanie z zamkniętymi oczami kartek kalendarza i zatrzymanie się w do- wolnym
miejscu.Można również wypisać na białych kartkach atramentem sympatycznym (octem lub rozpuszczonym kwaskiem cytrynowym) imiona. Dziewczyna
losowała jedną karteczkę, ogrzewała ją nad płonącą świecą i mogła przeczytać imię mężczyzny, który był jej pisany. 

Wycinano też serce z papieru, na którym wypisywano imiona chłopców. Panny przekłuwały serce igłą -
imię, na które trafiły, należało do przyszłego męża. Jeśli igła przekłuła puste miejsce, na małżeństwo
trzeba było jeszcze poczekać.
Panny, zanim poszły spać w noc andrzejkową, wypisywały 25 karteczek z męskimi imionami i
wkładały pod poduszkę. Każdego ranka wyciągały po jednej karteczce, a ostatnia - odczytana w Wigilię
- ujawniała imię wybranka.Popularna była też kiedyś wróżba z obierzyn z jabłek. Dziewczyny rzucały
taką obierkę za siebie, a kształt, w jaki się ułożyła, miał wskazać pierwszą literę imienia przyszłego 
małżonka.W wieczór andrzejkowy dziewczęta ustawiały też miskę z wodą, a do jej brzegów
przyczepiały karteczki z imionami chłopców. W skorupce orzecha włoskiego ustawiały płonącą
świeczkę i puszczały na wodę. Przyszły mąż miał nosić imię zapisane na kartce, która pierwsza
zaczęła płonąć.

Czyj but pierwszy?
Do dziś popularne są wróżby z butów.Dziewczęta ustawiają po kolei swoje buty wzdłuż ściany. Której
but pierwszy przekroczy próg, ta może być pewna, że wkrótce wyjdzie za mąż.Można również rzucać butem przez lewe ramię, jeżeli spadnie szpicem w stronę drzwi, oznacza to "wyjście z

domu", czyli zamążpójście, jeżeli odwrotnie – jeszcze nie pora myśleć o ślubie.

Zwierzak prawdę ci powie.

W andrzejkowy wieczór bardzo ważną rolę odgrywały zwierzęta domowe: pies, kot, gąsior, byczek, kozioł, a nawet  kura.Można też wykorzystać kota - dziewczęta stojące w kręgu wpuszczały do środka

zwierzaka. Ta, o której nogi się otarł, próbując wydostać się na zewnątrz, miała pierwsza zagwarantowane małżeństwo.Nawet zwykły kogut mógł odkryć przyszłość. Dziewczęta sypały mu ziarna i

obserwowały, której panny ziarno zacznie szybciej dziobać.

.

.

Interpretacja wróżb z udziałem zwierząt bywała
zazwyczaj bardziej jednoznaczna - pannie
albo było pisane zamążpójście w ciągu najbliższe
go roku, albo nie.
Procedury wróżenia były w różnych regionach
rozmaite. Na południu i wschodzie Polski pa nny
piekły tak zwane bałabuszki. Były to bułeczki
przyrządzane z mąki ukradzionej
kawalerowi. Gdy każda z panien położyła swoją
bałabuszkę na talerzu, do izby wprowadzano psa.
Na wszelki wypadek przez cały dzień nie dawano
mu nic do jedzenia, dzięki czemu przynajmniej
jedna z panien miała zapewnioną szczęśliwą
przepowiednię.

By odegnać nieżyczliwe duchy, wiązano psu 
na ogonie czerwoną wstążkę i zaczynała się
zasadnicza część wróżby. Puszczano psa w
stronę bałabuszek. Ta, na której bułeczkę się
połakomił, miała w najbliższym roku wyjść za
mąż
Bułeczki można zastąpić kiełbasą. Dziewczęta
stawały w kręgu, a każda z nich trzymała
plasterek wędliny. Do której pies przybiegł po
kiełbasę, ta najszybciej miała wyjść za mąż. W
innych regionach kraju do wróżby używano
wiązek zboża, a kuszono nimi byczka lub
koziołka.

Można też wykorzystać kota - dziewczęta stojące
w kręgu wpuszczały do środka zwierzaka. Ta, o
której nogi się otarł, próbując wydostać się na
zewnątrz, miała pierwsza zagwarantowane
małżeństwo.
Wróżył też gąsior z zawiązanymi oczami - do
której panny podszedł, ta najszybciej miała wyjść
za mąż. Nawet zwykły kogut mógł
 odkryć przyszłość. Dziewczęta wysypywały
kupki ziarna na podłogę, i obserwowały, której
panny ziarno kogut zacznie pierwszy dziobać. 

. ,

. ,

Wróżba z papieru
Potnij czystą kartkę na trzynaście równych
części. Na sześciu z nich napisz swoje
najskrytsze marzenia, najlepiej wodoodpornym 
pisakiem. Teraz wymieszaj dokładnie karteczki,
ale nie składaj ich. Wszystkie kartki połóż na dnie
dużej szklanej wazy albo miski i powoli wlewaj wodę wąskim strumieniem.

Obserwuj zapisane kawałki papieru.

Który pierwszy wypłynie na powierzchnię wody, to
marzenie się spełni. Jeśli najpierw wypłyną czyste
karteczki, uzbrój się w cierpliwość, bo będziesz
musiała trochę poczekać na spełnienie marzenia.

.

.

. ,

, ,



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 2 12/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolne Plotki

Kompas matematyczny klas 5a i 6b - fotorelacja
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Piotruś pyta Krzysia:

- Dlaczego chcesz,
aby św. Mikołaj
przyniósł ci dwa
komplety kolejki
elektrycznej?
- Bo ja też chcę się
bawić, kiedy tatuś jest
w domu.

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje

prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu

jednego z nich mówi:

- Święty Mikołaju,
dziękuję ci za
prezent.
- Głupstwo-

odpowiada św.
Mikołaj- nie masz mi
za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi
kazała.

Marcin pisze list do św. Mikołaja:

- Chciałbym narty,
łyżwy, sanki i grypę
na zakończenie ferii
świątecznych!

Rozmowa przedszkolaków:

- Jaką masz
choinkę?
- Sztuczną.
- A był u ciebie Święty
Mikołaj?

-był ale też sztuczny.

W grudniu Kuba napisał pocztówkę do św.

Mikołaja: "Mikołaju! Mam biednych

rodziców. Proszę cię przynieś mi rower

górski i klocki lego."Na poczcie jedna z

urzędniczek 

niechcący przeczytała pocztówkę

Kuby.Zrobiło jej się smutno i pokazała ją

kolegom z
pracy.Wszyscy
postanowili Kubie
zrobić
niespodziankę.Złożyli
się na klocki lego i
wysłali mu je w
paczce.

Po świętach ta sama
urzędniczka czyta
drugi list od Kuby.
"Mikołaju dziękuję ci
za klocki.
Rower pewnie ukradli
na poczcie".

                   COŚ NA ZĄB CZYLI ŚWIĄTECZNE
 Pierniczki z pomarańczą

Składniki:
- 2 i 1/2 szklanki mąki pszennej
- 1/2 szklanki cukru pudru
- łyżeczka sody oczyszczonej
-3 łyżeczki przyprawy do pierników
- jajko
- 5 łyżek masła
- 3 łyżeczki soku z pomarańczy
- skóra z pomarańczy
Wykonanie: Składniki połącz ze sobą zgnieć ciasto i rozwałkuj.

PRZEPISY                  
Wycinaj ciastka za pomocą foremek. Połóż na blachę papier do pieczenia, a na nim ułóż pierniki.

Piecz około 10-12 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni.

                                           
                                              KĄCIK KINOMANIAKA

Kevin Sam w domu
Rodzina Mc Calli-
sterów na Święta
Bożego Narodzenia
wyjeżdża do Paryża. 
Z powodu porannego
pośpiechu wywołane-
go możliwością spóź-
nienia się na samolot
do Francji rodzina
poleciała bez Kevina,
który został sam w
domu. Tymczasem
domem chłopca zaczy-
nają interesować się
włamywacze

 – Harry i Marv, którym
Kevin musi stawić
czoła. Film nadaje się dla całej rodziny.

Idealny na Święta Bożego Narodzenia! Pełny

humoru i niespodziewanych wydarzeń. 

/

/

Śmieeechy, Chichy, Chachy  
ŚWIĄTECZNY PRZE-
PIS NA SZCZĘŚCIE:

Cztery filiżanki miło-
ści, dwie filiżanki
lojalności, trzy filiża- nki
przebaczenia, filiżanka
przyjaźni. Dwie
łyżeczki czuło- ści,
cztery kwarty wiary,
beczka śmiechu.

Miłość połączyć z
lojalnością i starannie
zmieszać z wiarą.
Przyprawić dobrocią,
czułością . Dodać
przyjaźń i
miłość.Spryskać
śmiechem.Wypiekać 
w słońcu.Podawać w
obfitych porcjach.

/

.
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- Święty Mikołaju, dlaczego wyglądasz tak, jak wyglądasz? 
-To długa historia. Kiedyś przedstawiano mnie w szatach bardziej przypominających strój biskupa.
Teraz coraz bardziej przypominam wyrośniętego krasnala. Gdzieś straciłem pastorał, a na głowie
zamiast mitry noszę tę śmieszną czapkę
-Święty Mikołaj urodził się podobno w Azji Mniejszej, skąd więc te renifery i arktyczny krajobraz? 

-To zasługa pewnego pisarza. Clement A. Moore, autor "Wizyty Świętego Mikołaja", opisał mnie 

w 1823 roku jako miłego dziadka, trochę grubawego, podróżującego saniami zaprzęgniętymi w osiem reniferów. I coś takiego się przyjęło! Kilkadziesiąt lat później Amerykanin Thomas Nast na podstawie

książki Moore'a namalował mnie i tak już zostało, chyba na wieki... Normalnie mieszkam daleko na północy w Rovaniemi. Tutaj mam tylko biura, gdzie spotykam się z ludźmi. 

 

-Ciekawi mnie sposób, w jaki zostawiasz prezenty. Czy wchodzisz kominem, czy też masz inne
sposoby? 
- Różnie to bywa. Kominy to niezły sposób, ale sprawdza się raczej tylko w Anglii i w Stanach
Zjednoczonych. W innych krajach jest to raczej niemożliwe, kominków jest coraz mniej, a projektanci
przewodów wentylacyjnych w ogóle o mnie nie myślą. Czasem po prostu pukam i wchodzę przez
drzwi, czasem korzystam z otwartego okna. 

-W okresie świąt masz pewnie mnóstwo pracy. Co robisz w pozostałe dni?
- Nie jest aż tak źle. Owszem, robota się spiętrza, ale nie jest jeszcze dramatycznie. Proszę pamiętać,
że odwiedzam tylko grzeczne dzieci. Sezon zaczyna się 6 grudnia i trwa aż do 6 stycznia, gdy Boże
Narodzenie obchodzone jest przez wschodnich chrześcijan.

- Jedenaście miesięcy? 
- Z moim stażem pracy to chyba nic dziwnego. Po
takiej ciężkiej pracy mam prawo odpocząć!
- Dlaczego dzieci nie zawsze dostają to, o co proszą w listach? 

-Dzięki swoim elfom i listom dzieci Mikołaj zwykle
wie, co chciałyby otrzymać, jednak zna realia i
wie, że dzieci czasem chcą dostawać rzeczy,
którymi rodzice nie byliby zachwyceni. W wielu listach

otrzymuję prośby np. o prom kosmiczny albo o prawdziwego tygrysa.  

-- Czy jesteś wesoły i lubisz się pośmiać? 
-Bardzo lubię się śmiać.Jestem wesołym staruszkiem. 

-Co lubisz robić w wolnych chwilach?

-Jak mam wolne to gram na różnych instrumentach wesołe i skoczne melodie. I bardzo lubię jeździć
samochodem! Ale to tajemnica, żeby renifery nie usłyszały, bo będą zazdrosne i  się na mnie
obrażą.

- Niektórzy twierdzą ,że nie istniejesz.
-Kto więc odpowiada na listy i roznosi prezenty?

-Są i tacy co nie wierzą w latające renifery.
-Latające renifery istnieją, chociaż nie ma ich
wśród znanych nam ssaków, tak samo jak wśród
 ssaków nie ma elfów, krasnali i aniołów - a każde
dziecko i tak wie, że istnieją.

-A jak to się dzieje ,że zawsze zdążasz na czas?
Czy renifery nie męczą się gdy muszą tak
pędzić?
- Moje sanie są wyposażone w najnowsze zdo- bycze magicznej techniki.Przy

podróżowaniu saniami zakrzywiam przestrzeń i w nieskończe- nie krótkiej chwili znajduję się tam,
gdzie chcę. Ten argument obala od razu wszelkie spekula- cje na temat wydatków energetycznych,
czy zmęczenia reniferów .

-A czy sanie Mikołaja nie mają ograniczonej
ładowności?
-Co do ładowności sań. Niedowiarkowie nigdy nie
spotkali się z workami bez dna, które noszą
naukową nazwę wielowymiarowych przenośnych
zasobników o nieskończonej ładowności. Prezent
włożony do takiego worka traci swoją masę i
wymiary, przez co jest łatwy w transporcie i
bardzo poręczny.

-Dziękuję za rozmowę i życzę udanych świąt.
-Ja również życzę wszystkiego najlepszego na
święta. I pamiętajcie" Mikołaj jest jak Wieki Brat -
wszystko widzi.

WYWIAD ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
PRZEPROWADZONY PRZEZ NASZEGO SPECJALNEGO KORESPONDENTA

.

.
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     Z wizytą u Świętego Mikołaja

    
      Świąteczne sms-y

9 grudnia 2016 r.
najmłodsi uczniowie
naszej szkoły – zeró
wiaki , udały się w
magiczne miejsce - 
do Wielkiej Fabryki
Świętego Mikołaja.
Powitały ich Elfy, 
które na specjalnie
życzenie Świętego

Mikołaja oprowadziły
najmłodszych po
najskrytszych
zakamarkach jego
Wielkiej Fabryki.
Dzieci miały do
wykonania niezwykle
ważne zadanie.
Musiały pomóc elfom
stworzyć magiczny

eliksir, który był
 niezbędny aby
przygotować się do
Świąt  i dostarczyć
prezenty do każdego
dziecka na świecie.
Aby zdobyć składniki
potrzebne do 
skomponowania
magicznego

 eliksiru  zerówiaki
musiały wykonać
dziesięć trudnych
zadań . Były to
zadania wymaga jące
dużej aktywności
ruchowej i zręczno
ściowej, rozwiązania
 wielu zagadek logicz-
nych oraz

zadań edukacyjnych
w labo latorium
chemicznym. Wizyta
została zwień- czona
spotkaniem ze
Św. Mikołajem.Na
koniec dzieci ucze-
stniczyły w warszta-
tach dekorowania
bombek.

.

Kiedy świąteczny Stół
się ugina, Śpiewa
kolędy Cała rodzina.
Na niebie pierwsza
Gwiazdka już świeci
Niech Cię bogaty
Mikołaj odwiedzi. 

Każdemu, obojętnie
skąd, Od świtu aż do
zmroku -wesołych i
przyjemnych Świąt
oraz szczęśliwego
Nowego Roku 2017! 

Choinki dużej, Śniegu po uszy, Na podwórku

bałwana I sylwestra do rana.

Dzisiaj jest ten rodzaj
ciszy, ze każdy wszy
stko usłyszy:     
 i sanie w obłokach
mknące, i gwiazdy na
dach spadające, a
wszędzie to ufne cze
kanie? Czekajmy - dziś
cud się stanie.

GRUDNIOWI
SOLENIZANCI:

ALICJA- to kobieta
zaradna i twórcza.
Może być nauczy-
cielem, muzykiem lub
literatem. Jest bardzo
oddana rodzinie,
oszczędna, umie
dobrze gotować. Ma
duże poczucie humo-
ru. Jest osoba lubianą.

ADAM – spokojny,
dyplomatyczny, wybija
się w szkole. 

Lubi trzymać się
faktów, ale często nie
dowierza swoim
umiejętnościom. Nie za
wsze umie walczyć o
swoje. Oszczędny aż
do skąpstwa, często
bardzo uparty.

EWA – mądra, o
wzniosłych ideałach.
Stara się być
samodzielna w
myśleniu i działaniu.
Czyni wszystko
rozsądnie. Nigdy nie
narzuca się innym. 

Uwaga ,
Uwaga ,
Uwaga :
Wszystkim
czytelnikom gazetki
"Szkolne Plotki"
proponujemy
umieszczanie
pozdrowień oraz
imieninowych  ,
urodzinowych lub
świątecznych życzeń,
które chcecie przesłać
swoim kolegom lub
nauczycielom.
Możecie też

umieszczać krótkie
ważne informacje ,
które chcecie
przekazać  swoim
koleżankom i kolegom.
Piszcie do nas.
Adres naszej redakcji
Życzenia i Informacje
znajdą się na ostatniej
stronie naszej gazetki
w rozdziale
''POZDROWIENIA i
ŻYCZENIA''

/
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Małe co nieco o polskich tradycjach i zwyczajach świątecznych ! 

Pierwsza Gwiazdka. Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej,
której pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki
niej pasterze, Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin
Zbawiciela. Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się
na wigilijnym niebie. Dopiero, gdy ona zabłyśnie możemy, według
tradycji, siąść do stołu i podzielić się opłatkiem. 

Opłatek. Jego nazwa wzięła się z łac. słowa oblatum i oznacza
dar ofiarny. Jest to cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i
wody. Na nim widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem.
Dzielenie się chlebem przeszło na stałe do zwyczajów
chrześcijańskich, a dziś dzielimy się opłatkiem przed wieczerzą
wigilijną i składamy sobie życzenia, które powinny być
szczere.Wybaczamy też sobie, by w zgodzie zasiąść do
wigilijnego stołu.

Sianko wigilijne. Kładziemy je
pod białym obrusem na stole,
przy którym będziemy spoży-
wać wigilijną kolację. Symboli
zuje oczywiście miejsce, w
jakim przyszedł na świat Jezus
– szopkę i siano, na którym
leżał po urodzeniu. 

Choinka. Zwyczaj ubierania
choinek narodził się ponad 300
lat temu. W dniu przesilenia
zimy zawieszano u sufitu
gałązki jemio ły, świerka, sosny
jako symbol zwycięstwa życia
nad śmiercią, światła nad
ciemnością.Na drze wku
wiesza my światła, gdyż Jezus
był światłością światła.Kolędy. Zaczynamy je śpiewać

przy wigilijnym stole. Są to
pieśni, które opowiadają o
Narodzeniu Pana.

Prezenty.Najprzyjemniejszy
zwy- czaj bożonarodzeniowy.
Pierwo- tnie ten zwyczaj był
związany ze Św.
Mikołajem.Dziś przyjmujemy,
że to podarki od Jezuska. 

Pasterka. Tradycyjna msza
odprawiana w nocy z 24 na 25
grudnia. Symbolizuje czuwanie
pasterzy przy żłobie Jezusa.
Uczestniczymy w niej razem z
najbliższymi. Jest
najważniejszym momentem w
czasie Świąt Bożego
Narodzenia. 

/
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Wywiad z Belfrem:)

W tym numerze specjalny,
świąteczny  wywiad 

z wychowawcą klasy VI a -
Panem Marcinem Gwiazdą.

I.R: Jak Pan pamięta
swoje pierwsze świę-
ta?
M.G.::Nie jestem w
stanie powiedzieć,
które święta pamiętam
jako pierwsze czy
miałem 4 czy 5 lat, na
pewno były one
mroźne. Przypominam
sobie piec kaflowy w
domu  moich dziad-
ków, jak wszyscy po
wigilii siedzieli przy nim
z kompotem z
suszonych owoców.
R:Jaką choinkę Pan
woli sztuczną czy
prawdziwą?
M.G:Zdecydowanie 
prawdziwą najlepiej w 

doniczce z korzenia
mi, bo taką można
później posadzić i
będzie dalej rosła.
R:Jaka jest tradycyjna
potrawa na Wigilię w
Pana domu?
M.G: Są to pierogi z
kapustą i grzybami
oraz ryby ja najbar-
dziej lubię w galarecie
no i kompot z suszo-
nych owoców o którym
wspominałem.
R:Jak długie były Pa na
listy do św. Mikołaja?
M.G. :Zazwyczaj były
bardzo krótkie.

I.R.;O co Pan wtedy
prosił?
M.G.Zwykle pro siłem
o kolejkę elektryczną,
której się w końcu do
czekałem a później
chyba przestałem pi-
sać  listy do Mikołaja.
I.R.:O jakim prezencie
marzą Pana córki?
M.G.:To nie jest łatwe 
pytanie.
Kiedyś jak były młod-
sze było łatwiej ,bo
pisały list do Mikoła
ja, który my mieliśmy wysłać ,bo przecież
tylko dorośli znają adres i chodzą na pocztę.
Teraz liczą na niespodzianką. Zwykle jest to
książka.

R.: Czy wierzy Pan w
Świętego Mikołaja?
M.G.: Myślę że jak
większość -tak.
R.A czy był Pan
grzeczny w tym roku?
M.G: Odpowiem tak:
Myślę że św.Mikołaj do
mnie przyjdzie :)
I.R.:Dziękuję za
rozmowę./

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „a”
Brawo! Masz prawdziwego ducha Świąt!
Nieważne, jak będzie u Ciebie, czy u babci, liczy
się tylko Jezus, rodzina i dobry nastrój. Trzymaj
tak dalej!

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „b”
Choć Święta Bożego Narodzenia Pańskiego
kojarzą Ci się również z prezentami, pamiętasz,
co jest najważniejsze. Przecież nie chodzi tu tylko o choinkę i wystrój. Nie zachowujesz się

najgorzej, ale postaraj się zmienić na lepsze. 

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „c” 
Stop!- młody człowieku! Co Ty wyrabiasz?! Boże
Narodzenie to nie czas poświęcony prezentom,
jedzeniu, wolnym dniom od szkoły i pracy.
Najcenniejsza jest miłość, to przecież cudowny
okres! Posłuchaj. Zmiana w Twoim życiu jest
konieczna

1. Gdzie najchętniej
spędzasz Święta
Bożego Narodzenia? 
 a. razem z rodziną 
b. w domu 
c. obojętne mi to,
wszędzie jest wigilia
 
2. Jaki prezent
najbardziej
chciałabyś/chciałbyś
dostać pod choinkę? 
 a. cokolwiek dostanę,
ucieszę się – dobrze,
że nikt o mnie nie
zapomniał 
b. stertę słodyczy!-

jestem wielkim
łasuchem! 
c. jakiś wypasiony
sprzęt! – najnowszą
komórkę, albo MP4,
może aparat
fotograficzny...?

3. Co kojarzy Ci się ze
Święta Bożego
Narodzenia? 
a. narodzenie
Chrystusa i wspólne
spędzenie czasu... 
b. śnieg, choinka i
pierwsza gwiazdka na
niebie..... 

c. prezenty.......! 

4. Co jest Twoją ulubioną częścią wigilii?

 a. dzielenie się
opłatkiem i składanie
sobie życzeń
 b. śpiewanie kolęd
 c. jedzenie potraw i
otwieranie podarunków
 
5. Co z okazji tych
Świąt jest dla Ciebie
najważniejsze?
 a. narodziny Jezusa,
to oczywiste! 
b. dobry nastrój,
świąteczna zabawa i
wspólne przeżycia 
c. dekoracje i wolne dni
od szkoły...... 

6. Czy Święta Bożego
Narodzenia są Twoimi
ulubionymi? 
a. pewnie 
b. zależy od pogody i
miejsca 
c. nie za bardzo 

                         ŚWIĄTECZNY QUIZ
sprawdź jak ważne są dla Ciebie święta

/
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 Wiedz, jak Cię cenię. Obarczam Twój zamek runą zamknięcia. by żadna ręka nosząca choćby pył niegodności nie poznała Twej zawartości, bowiem TE
słowa, TU zapisane mogą posłużyć zarówno dobrym, jak i mrocznym celom. Proszę, mój przyjacielu, strzeż powierzonej Ci tajemnicy z odwagą i sprytem
godnym smoka. Pokonawszy Cień złączyłem się z nim w całość o jednym ciele i jednej duszy. Zrozumiałem jego istotę, zaś on poznał moje pragnienia oraz
mocne strony wraz ze słabościami. Czułem się z nim zjednoczony, lecz byliśmy sobie jednocześnie obcy. Niestety wkrótce nadszedł czas, w którym Cień
zapragnął powrócić do swej mrocznej natury, niszcząc więzy kontroli wokół niego utkane...

Tego dnia niebo spowiły czarne chmury, pogrążając w ciemnej otchłani życiodajne promienie słońca. W ten sposób ciało niebieskie królujące na firmamencie
nieboskłonu zostało oślepione na czas trwania cienistych sił. Gdy po hucznej urodzinowej uczcie, (zorganizowanej dla Ogiona - mojego mentora)
odpoczywałem na Pagórku Roke, poczułem jakby śmiercionośne ostrze dotknęło mego serca, czyniąc mu ogromną krzywdę. Rozpaczliwy krzyk
przerażenia wydobył się z moich ust, budząc grozę wszystkich dobrych istot, przywołując poczwarne kreatury posłuszne wezwaniom czerni. Z moich wręcz
nieludzkich zawodzeń uformował się aż nazbyt dobrze znany mi kształt. To był On - Cień odzyskał wolność.
- Witaj, towarzyszu - ozwał się piekielny głos wsród nagłej, złowrogiej ciszy.

Próbowałem okiełznać moją ciemną stronę, zawładnąć jej postacią, lecz była ona głucha na me rozkazy, ślepa na nawołujące gesty. Byłem zmuszony do
użycia siły jaką zostałem obdarzony, musiałem posłużyć się magią - moją tarczą i mieczem przeciwko orężu ciemności. Niestety w tej krytycznej chwili, w
obliczu niebezpieczeństwa zawiodłem się na mocy. Cień widząc otaczającą mnie bezradność, podszedł ceremonialnie i (pewny wygranej) rzucił potężny
urok. Ziemia zatrzęsła się pod stopami, gwiazdy spadły z niebios - to było ostatnie, co widziałem nim czarnoksiężny umysł spowił trwały mrok. Znalazłem się
tuż za wiecznym murem, który oddzielał dzień od trwałej nocy, dobro od zła, życie od śmierci. Choć stałem po ciemnej stronie, byłem w stanie ujrzeć
wydarzenia mające miejsce na wyspach i morzach Archipelagu. Widziałem zło wyrządzane przez Cień, lecz niestety nie potrafiłem temu w żaden sposób
zapobiec - stałem się biernym obserwatorem przerażających zdarzeń. Wysłannik ciemności, użyczywszy mojego ciała niszczył wielowieczne rody
królewskie będące ostoją ziemiomorskiego świata. Musiałem coś zrobić... Musiałem coś zrobić! Wtedy wypowiedziałem słowa, które nagle zajaśniały w mej
głowie jak latarnia, oświetlając dobrą drogę. Tutaj je spisuje, wierząc, iż (kiedy nadejdzie taka potrzeba, a koniec będzie bliski) pomogą.

Ciemna strona, w tobie tkwi jej siła
Bez ciebie nikogo by nie skłóciła
By ocalić drogiego ci królestwa wieże
Musisz z Cieniem zawrzeć przymierze
Jak noc i światłość w harmonii trwają
Tak wasze pobudki złączyć się mają
Gdy czystym sercem dobrą wolę wyrazisz
Nieczyste moce orężem światła zgładzisz

Używając tych słów wyrwałem się spod pieczy mroku i powróciłem do krainy żywych. Niestety zło zdążyło już poczynić wręcz nieodwracalne w swych
skutkach moralne spustoszenie. Potężne krainy wzrastały w niezgodzie, niszcząc wzajemnie swoje cywilizacyjne dokonania. Archipelagiem zawładnęła
niekończąca się wojna, wywołana właśnie przeze mnie. Nie wiedziałem, cóż powinienem uczynić, żeby przywrócić zachwianą równowagę, zatem
postanowiłem poszukaćpomocy w słowach niegdyś umieszczonych na stronicach opasłych ksiąg magicznych. W tym celu udałem się w podróż na Gont,
do domu mojego Mistrza. Posługując się wiernym "Bystrym Okiem" pokonałem spienione fale wiosennego morza, docierając bezpiecznie do miejsca moich
narodzin, mojego dzieciństwa. Gdy tylko łódź przybiła do brzegu, wyskoczyłem z niej i niesiony na skrzydłach niezłomnej determinacji ruszyłem w kierunku
drewnianej chaty Milczącego. Nim znalazłem się u progu domostwa nawiedziła mnie wizja. Pokazała mi jak zwalczyć waśnie miedzy państwami. Kluczem
do królestwa pokoju była zaginiona runa umieszczona na królewskim pierścieniu Erretha-Akbe~~~ odnajdę ją...

                                   Czarnoksiężnik z Archipelagu
                               Opowiadanie Dominiki Jankowskiej
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