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Święta Bożego Narodzenia to główne i najważniejsze święto chrześcijańskie, które
obchodzone jest już od IV wieku.
Poprzedzone jest ono Wigilią, która przypada na 24 grudnia. Z tym okresem wiąże się wiele
zwyczajów, takich jak:
·  dzielenie się opłatkiem
·  podawanie 12 potraw, które powinny znaleźć się na stole, pod którym znajduje się siano
·  dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa
Szczególna jest również atmosfera. Ludzie wręczają sobie drobne upominki, śpiewają
kolędy. 
Jest to czas pojednania, dobroci i łaski. W te dni zapominamy o podziałach i różnicach.
Odczuwamy magiczną, świąteczną aurę. Wszyscy są dla siebie mili i życzliwi. Na twarzach
widać radość. Nawet w sklepach zamiast zwykłego ''Do widzenia!'' usłyszymy
''Wesołych świąt!''. 
Święta Bożego Narodzenia to czas, który możemy spędzić z rodziną, wyciszyć się,
oderwać się od codziennej rutyny oraz zapomnieć o problemach.
                                                                                                      Martyna 2C

Im jesteśmy starsi, tym
bardziej cieszy nas chwila
spędzona z bliskimi przy
stole zastawionym
dwunastoma potrawami.
Można byłoby podać tysiąc
powodów, dlaczego te dni są
wyjątkowe, ale żaden z nich
nie oddaje w pełni tego, co
czujemy w tym okresie.
Niektórzy z nas doceniają
święta od razu, niektórym
potrzeba trochę więcej
czasu, aby zrozumieć ich
wagę.  O tym, że Święta
Bożego Narodzenia są
czymś wyjątkowym,
świadczy fakt, że mało kto
spędza je samotnie. To
wszystko nazywane jest
magią świąt i tylko tak
możemy odpowiedzieć na
postawione wcześniej
pytania. 

                    Magda 1A

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
                                 "Jest taki dzień" Czerwone Gitary
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święta święta

Dlaczego Święta Bożego
Narodzenia są tymi
najbardziej wyjątkowymi?
Dlaczego przeżywamy je
najmocniej? Trudno jest
odpowiedzieć na te pytania,
pomimo że zastanawiamy
się nad tym co roku.
Dlaczego nie Wielkanoc czy
inne święto? Może to
zasługa symboli? Może jest
ich więcej niż w przypadku
innych świąt? Święta
sprawiają, że wszystko co
złe znika. Niezależnie od
naszego wieku zawsze
dostrzegamy w nich coś
wyjątkowego. Początkowo
cieszymy się z wizyty
siwego, starszego pana z
brodą nazywanego Świętym
Mikołajem. Później
przechodzimy okres buntu,
gdy dowiadujemy się, że za
Świętym Mikołajem kryją się
nasi rodzice, którzy chcą w
ciekawy sposób dać nam
podarki.

Janek

Janek Ewelina
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             Zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech i w Polsce.

Święta w Niemczech:

Boże Narodzenie u naszych sąsiadów to jedno z
najważniejszych i najbardziej rodzinnych świąt w
roku. Przygotowania do nich zaczynają się cztery
tygodnie wcześniej, w pierwszą niedzielę
adwentu. 
W większości domów znajdują się tzw:
adwentowe wianki zrobione z gałązek jodły lub
świerku przystrojone fioletowymi wstążkami i
czterema świeczkami. Zieleń jodły symbolizuje -
nadzieję, fiolet - refleksję nad przeszłością, a 
świeczki- światło. W każdą niedzielę zapala się
jedną świecę, kiedy palą się wszystkie cztery,
oznacza to, że przyszło Boże Narodzenie.
Kolejnym zwyczajem jest umieszczanie w
oknach światełek, kolorowych gwiazdek i różnych
figurek z papieru. 
Od pierwszego dnia adwentu w każdym domu
znajduje się tzw: kalendarz adwentowy w
kształcie domku z dwudziestoma czterema
okienkami, największą radość mają z tego dzieci,
każdego dnia adwentu mogą otworzyć jedno
okienko i wyciągnąć z niego niespodziankę.
Najczęściej są to słodycze, czekoladki. 

Nieodłącznym element wystroju jest choinka. W
większości niemieckich domów znajdziemy także
drewniany żłobek. Inną wspaniałą tradycją
niemieckich świąt jest pieczenie imbirowych
ciasteczek, mających kształt ludzików oraz
domków.
Prawdziwe święta zaczynają się w Niemczech 25
grudnia. 
W niemieckich kościołach nie ma tradycyjnej
pasterki, na nabożeństwo chodzi się po południu.
Po przyjściu z kościoła zaczyna się wieczerza.
Dzieci otrzymują pełen talerz słodyczy i owoców.
Rodzina składa sobie życzenia bez dzielenia się
opłatkiem. Przy kolacji każdy pod talerzem
znajduje jakiś pieniążek, co zapewnić ma rodzinie
dostatek przez cały rok.
Ulubioną potrawą w pierwszym dniu świąt jest
pieczona gęś, choć można też spotkać pieczoną
kaczkę, indyka czy dziczyznę. Najsłynniejszym
ciastem bożonarodzeniowym jest strucla. Jest to
rodzaj ciasta drożdżowego z dużą ilością bakalii,
przede wszystkim rodzynek Stałym punktem
Świąt Bożego Narodzenia jest rodzinne
muzykowanie i śpiewanie kolęd.

Święta w Polsce:

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej
uroczystym i najbardziej wzruszającym
wieczorem roku.
Główną częścią Wigilii jest uroczysta kolacja,
złożona z postnych potraw. Wieczerza ta ma
charakter ściśle rodzinny
Zgodnie ze zwyczajem stół jest przykryty białym
obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki
Pana, a pod nim leży siano dla przypomnienia
sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię.

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce
zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy
stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa
przede wszystkim dla przygodnego gościa.
Pozostawiając wolne miejsce przy stole,
wyrażamy również pamięć o naszych bliskich,
którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to
może również przywodzić nam na pamięć
zmarłego członka rodziny.

W Polsce wieczerze wigilijną powinno się
rozpocząć, gdy na niebie ukazuje się pierwsza
gwiazda. Związane jest to z gwiazdą betlejemską,
którą, według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli
Mędrcy, zwani też Trzema Królami.
                                          Weronika 2C

święta święta świętaEwelina Ewelina JM
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             "Gwiazd naszych wina"

Cudowną książką na zimowe wieczory jest moim
zdaniem ,, Gwiazd naszych wina” autorstwa
John'a Green'a. Jest to historia 16-letniej Hazel
Grace Lancaster chorej na raka. Choroba jest już
w czwartym stadium, są przerzuty do płuc. Hazel
nie może samodzielnie oddychać, gdziekolwiek
się ruszy, musi ze sobą zabierać butle z tlenem,
którą pieszczotliwie nazywa Philipem. Ulubionym
zajęciem Hazel jest oglądanie powtórek Top
Model, oraz czytanie książek. Nienawidzi chodzić
na spotkania grupy wsparcia, na które namówili ją
rodzice i psycholog. Hazel próbuje zamknąć się
przed całym światem. Na szczęście poznaje
Augustusa Watersa, któremu choroba odebrała
jego "poprzednie życie". Początkowa przyjaźń
między Hazel i Gusem przeradza się w silną i
głęboką więź. Niestety w tle wciąż obecny jest
cień choroby.

Jeśli chcecie się dowiedzieć jak potoczą się losy
bohaterów biegnijcie po książkę. Zapewniam, że
czas spędzony na jej lekturze nie będzie
stracony.

                                         Alicja 3A
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Chcielibyśmy Wam coś opowiedzieć...
opowiedzieć o czymś związanym z historią
naszego miasta, a konkretniej - o dawnej Stacji
Radegast, którą mieliśmy okazję pare dni temu
zobaczyć, zwiedzić i zrozumieć.
Udaliśmy się tam w grupie czteroosobowej,
rankiem, w środku tygodnia. Stacja Radegast,
nazywana również "bocznicą na Marysinie", dziś
funkcjonuje jako muzeum. Kiedyś, sięgając do
kart historii, wiemy, że było to miejsce z którego
tysiące ludzi odjechało do obozów zagłady. Na
samym wejściu przywitał Nas jeden z
przedstawicieli całego kompleksu Muzeum
Tradycji Niepodległościowych. Stacja Radegast
jest jednym z czterech oddziałów wchodzących w
jego skład.
Zostaliśmy oprowadzeni po terenie,
przyglądaliśmy się, robiliśmy zdjęcia, przyjęliśmy
również propozycję obejrzenia filmu
opowiadającego o łódzkim getcie, którego częścią
była właśnie fotografowana przez Nas stacja. We
fragmencie dwie kobiety – Hella Fixel i Grete
Stern, które w getcie straciły wszystkich swoich
bliskich, a same ledwo uszły z życiem,
opowiadały o swoich przykrych wspomnieniach z
tamtych czasów. 

Podsumowując, jeśli ktoś naprawdę chce
dowiedzieć się czegoś ciekawego i zarazem
ważnego, z pewnych powodów nawet
hermetycznego w dobie dzisiejszych czasów, nie
wystarczy, jeśli o tym przeczyta. Szczerze
zachęcamy do udania się na ową stacje
Radegast, na koniec zabierając z tego miejsca
fotografie i swoje własne przemyślenia.

Sandra Małecka
Martyna Zielińska
Aleksander Młynarczyk
Tomasz Maciaszek 

              Park im. Józefa Piłsudskiego 

Park im. Józefa Piłsudskiego (potocznie
nazywany Parkiem na Zdrowiu) jest największym
parkiem w Łodzi. Rozciąga się on na powierzchni 
188,21ha. Powstał na terenach należących
niegdyś do lasów miejskich. Obecnie park oraz
przylegające do niego tereny określa się mianem
kompleksu leśno-rekreacyjnego na Zdrowiu. W
jego skład oprócz parku wchodzą: ogród
botaniczny, ogród zoologiczny, ogródek
dendrologiczny, lunapark, tereny sportowe (m.in.
kąpielisko Fala) oraz rezerwat przyrody Polesie
Konstantynowskie.

W okresie I wojny światowej powierzchnię lasu
zredukowano z ok. 400 ha do 115 ha. Pierwsza
koncepcja zagospodarowania tego terenu jako
parku pochodziła z 1904 roku i należała do
Teodora Chrząńskiego, nie została ona jednak
nigdy zrealizowana. Plany zagospodarowania
parku były wielokrotnie zmieniane przez kolejnych
twórców. Do bardziej znaczących projektantów
można zaliczyć: Edwarda Ciszkiewicza, braci
Zajkowskich, E. Templina lecz dopiero Stefan
Rogowicz ustalił ostateczną wersję planu. We
wszystkich koncepcjach starano się zachować
resztki pozostałego lasu i wyznaczyć tereny
przeznaczone pod sport i rekreację. Park
zachował taki charakter do dzisiaj.
Zasadnicza, leśna część parku składa się z
pospolitych gatunków drzew  rosnącej na
terenach podmokłych. Możemy tam spotkać
zupełnie egzotyczne gatunki drzew nie
występujące naturalnie w naszej strefie
klimatycznej.
               

                                             
                                              Moje miasto - Łódź

Park na ZdrowiuPark na ZdrowiuRadegast ANANAN


