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 ,,Staramy się też myśleć o tych, którzy
nie mają z kim spędzić Wigilii"

Grześ- Na początku, gdzie pani spędza święta?

p. Barbara Lorańczyk-
Zawsze spędzam je w
domu w rodzinnej
atmosferze.
G- Jak u pani wygląda
rodzinny, wigilijny wieczór?
p. B. L.- Bardzo
tradycyjnie. Myślę, że cały
tydzień są przygotowania
do tego dnia. Ubieramy
choinkę w dniu Wigilii, więc
dzieci się krzątają koło niej.
Mąż przywozi świeże
drzewo. Ja jestem zwykle
przy kuchni i przygotowuje
różne potrawy. Oczywiście
oczekujemy i kiedy zbliża
się wieczór, ubieramy się
odświętnie, czekamy na
pierwszą gwiazdkę i
siadamy do stołu. Często
nie jesteśmy sami, bo
zapraszamy kogoś na
Wigilię, więc czasami jest
to moja mama, moja
babcia, czasami moja
siostra z rodziną… Tak to u
nas wygląda.
G.- Czy w pani domu się
śpiewa kolędy podczas
Wigilii?
p. B. L.- Tak. Jest taka
tradycja, ja gram na gitarze,
czasami moja siostra gra
na organkach, moje dzieci
zaczynają grać na
keyboardzie, wszystko się
wokół kolęd kręci.
Śpiewamy kolędy nie tylko
w dni Wigilii. Mamy taką
tradycję, że w pierwszy
dzień świąt spędzamy ten
dzień akurat z rodziną ze
strony mojej mamy i tam
zjeżdża się wszyscy, a
drugi dzień świąt spędzamy
z rodziną mojego męża

i tam też zjeżdża się cała
rodzina, a że jest nas sporo
to zjeżdża się tak ok. 40
osób, więc wspólne
śpiewanie jest u nas jak
najbardziej praktykowane.
Czasami też bywają u nas
kolędnicy i to są ludzie,
którzy są przebrani. Jest to
najczęściej rodzina –
wujek, ciocia przychodzą
do nas po kolędzie i później
jeszcze raz śpiewamy z
nimi kolędy.
G.- A jakie pani śpiewa
kolędy?
p. B. L.- Wszystkie
tradycyjne. Oczywiście
znam też takie kolędy,
które może nie śpiewa się
na co dzień w kościele np.:
Pastorałka, Choika,
Maleńki Jezu, Grudniowe
Noce. Myślę, że znane, ale
na co dzień śpiewane. Z
takich tradycyjnych kolęd
lubię najbardziej Lulajże
Jezuniu. Oczywiście Do
szopy musi być Bracia
Patrzcie Jeno.
G. - A czy jest jakaś
kolęda, która ma wyjątkowe
znaczenie dla pani?
p. B. L.-Myślę, że dzisiaj
tak. To jest Kolęda dla
nieobecnych. Często jak ją
śpiewam to mi się
przypomina mój tato, który
już nie żyje.
G. - Kiedy w pani domu
zaczynają się
przygotowania do świąt i
jak one wyglądają?
p. B. L.- Przygotowania
takie jak np. pieczenie
ciasteczek to już się powoli
zaczynają końcem
listopada. Te ciasteczka

się piecze i przechowuje w
pudełkach, a myśli się już
powoli o prezentach, co
komu kupić, żeby
wszystko było dopięte na
ostatni guzik. Jest u nas
taka też tradycja, że każdy
prezent – nawet te
najmniejsze zawija się w
osobny papier, czyli nie
wkłada się wszystkiego do
jednej torebki, żeby było ich
dużo i w kolorowych
papierach. Potrawy wigilijne
przygotowujemy w dzień
Wigilii od samego rana.
G.- Czy przyjełaby pani
obcą osobę podczas
Wigilii?
p. B. L.- Myślę, że tak. Jest
taka otwartość w naszym
domu. Staramy się też
myśleć o tych, którzy nie
mają z kim spędzić Wigilii.
Czasami się zdarza, że
przyjeżdża właśnie ciocia z
daleka, która jest osobą
samotną. Dziś moja mama
i babcia mieszkają same,
więc zawsze ten dzień
spędzają u nas w domu.
G. - Jakie jest pani ulubione
danie?
p. B. L.- Oczywiście karp.
Podczas Wigilii bardzo
chce się jeść karpia na
ciepło.
Dziękuje pani Lorańczyk za
udzielenie wywiadu.
  -Grzegorz Grabka
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Tradycyjne śląskie potrawy
wigilijne

. .

.

.

 VDziś przedstawimy wam  6 tradycyjnych potraw wigilijnych pochodzących
ze Śląska.
Moczka – to potrawa, która powinna mieć bardzo dużo bakalii. Jest kilka
wersji tego dania, ale zawsze podstawą jest rozmoczony piernik.
Makówki – to warstwy bułki, które są moczone w mleku, przekładane
makiem, który posiada bakalie, a następnie są chłodzone. Podstawowym
składnikiem jest mak posiadający dobrą jakość. W wielu śląskich domach
makówki są podawane podczas wigilii.
Zupa z konopi – nazywa się ją potocznie „siemieniotką”. Nazwa ta pochodzi
od podstawowego składnika – nasion siemienia konopnego. 
Zupa ta ma szary kolor. Podobno chroni przed przejedzeniem.
Śląski kompot wigilijny – to kompot, którego składnikami są suszone oraz
wędzone owoce. Nazywa się go też „kompotem z pieczek”. Pieczki to
suszone owoce takie jak: śliwki, jabłka czy gruszki. Kompot ten jest
doskonałym dodatkiem do dań wigilijnych.
Zupa grzybowa – jest na wywarze mięsno-warzywnym lub warzywnym.
Dodaje się do niej suszone grzyby tak, aby potrawa miała grzybowy smak.
W Polsce podaje się ją zwykle z kluskami, albo makaronem.

                                                                                  Grzegorz Grabka Vb

              Tradycje Wigilijne

U nas w domu spędzamy Święta z rodziną. Zawsze zostawiamy miejsce
wolne przy stole i dzielimy się opłatkiem. Na naszym stole jest 12 potraw.
Moja babcia daje do jednego z pierogów grosika. Ten kto weźmie pieroga
i będzie w nim grosik będzie miał szczęście.

                                                                                       Maja Trzop V a
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Jak to dawniej po kolędzie chodzono...

Hej Kolęda!

    Śpiewanie
kolęd
zapoczątkowali
Rzymianie,
którzy radośnie
śpiewali je 1-ego
stycznia, aby
uczcić Nowy
Rok.
   Następnie
zwyczaje te
przejęło
Chrześcijaństwo,
łącząc je z
okresem Bożego
Narodzenia.
Początkowo
pieśni te
wywodziły

się z tradycji
ludowej, z
czasem
tworzone były
również przez
wielu wybitnych
kompozytorów. 
    Według
tradycji autorem
pierwszej
chrześcijańskiej
kolędy był św.
Franciszek z
Asyżu. Była ona
śpiewana w
zorganizowanej
przez niego
szopce.
W polskiej

tradycji ważnymi
pieśniami były
„W żłobie leży"
Piotra Skargi i
„Bóg się rodzi” 
Franciszka
Karpińskiego.
Kolęd w naszym
dorobku wraz z
pastorałkami jest
ponad 500!
   Najsłynniejszą,
światową kolędą
jest „Cicha noc”,
którą
przetłumaczono
na ponad 300
języków i
dialektów.

Powstała w 1818
roku, w małym
austriackim
miasteczku
Oberndorf bei
Salzburg w
Alpach. Jej
autorami byli
wikary
miejscowego
kościoła Józef
Mohr oraz jego
organista Franz
Xaver Gruber.
Najstarszą
Polską kolędą
jest „Zdrów
bądź, krolu
anjelski” z 1424
roku.     

 Bazyli Nizio
4b 

„Zdrow bądź, krolu anjelski
K nam na świat w ciele
przyszły,
Tyś zajiste Bog skryty,
W święte czyste ciało wlity.
Zdrow bądź, Stworzycielu
Wszego stworzenia,
Narodziłś się w ucirpienie
Prze swego luda zawinienia.
Zdrow bądź, Panie, ot Panny
Jenżś się narodził za ny.
Zdrow bądź, Jesu Kryste,
krolu,
Racz przyjęci naszę chwałę.
Racz daci dobre skonanie
Prze twej matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,
Z tobą wiecznie krolowali.
Amen.”

   Okres ten zwano Szczodrymi Dniami i traktowano jak przedłużenie świąt Bożego Narodzenia.
Przez tych kilkanaście dni obowiązywały zwyczaje podobne do wigilijnych: ograniczano prace 
domowe, przestrzegano zakazu podejmowania pewnych zajęć (szycia, przędzenia), chętnie wróżono.
Przede wszystkim czekano na kolędników.
  Od  Wigilii do Trzech Króli wędrowali po wsiach poprzebierani kolędnicy. Nosili ze sobą różne
maszkary: kozę, turonia, niedźwiedzia, żurawia, bociana, konia, koguta. Chodzili też chłopcy z gwiazdą,
szopkarze z szopką i kukiełkami oraz zespoły odgrywające herody, czyli przedstawienie o narodzeniu
Pańskim. Przebierańcy chodzili całymi grupami, składając-wierszem albo kolędą-życzenia wszelkiej
pomyślności gospodyni i gospodarzowi. Mieszkańcy, do których nie zawitali uważali to za zły znak.
Życzenia składane przez niezwykłych gości miały bowiem zapewnić urodzaj i pomyślność w
 nadchodzącym roku. Nikt nie chciał narazić się na "złe" życzenia. Gospodarz odmawiający przyjęcia
kolędników mógł usłyszeć taka przyśpiewkę: 
„ A żeby wam się nie urodziło ani żyto, ani pszenica, tylko na piecu dzieci kopica".
 Z gwiazdą chodzili kilku lub kilkunastoletni chłopcy. Jeden z nich, zwany gwiaździchem lub
gwiazdorem, niósł umocowaną na kiju świecącą gwiazdę. Prowadziła ona kolędników niczym gwiazda
betlejemska mędrców. W środku gwiazdy, wykonanej z papieru lub bibuły, umieszczali zapaloną
świecę albo latarkę. W zamian za kolędowanie dostawali smakowite kąski ze świątecznego stołu albo
drobne pieniądze.
  W polskich kościołach wystawiano szopki-widowiska ilustrujące narodzenie Chrystusa. Szopki
krakowskie pojawiły się w XIX wieku. Ich twórcami byli cieśle i murarze z Krakowa oraz z okolicznych
wsi. Wzorem stały się zabytkowe budowle miasta: Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, Barbakan. Co
roku, na początku grudnia, w Krakowie odbywa się konkurs szopek.

Bazyli Nizio 4 b
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Zwierzęta w Laponii Zwierzaki, które szukają domu...

W Laponii większość zwierząt jest przystosowana do zimowych klimatów. Są to m.in.:

Renifery – Wyglądem przypominają jelenie. Jest 9 reniferów, które tworzą
zaprzęg i ciągną sanie Św. Mikołaja. Nazywają się: Fircyk, Tancerz,
Pyszałek, Złośnik, Kometek, Amorek, Profesorek, Błyskawiczny i
najpopularniejszy z nich – Rudolf Czerwononosy. Pomagają one zanosić
prezenty Św. Mikołajowi.

Niedźwiedzie polarne – Mają one śnieżnobiałą sierść. Odżywiają się  fokami,
morsami, a okazjonalnie łowią renifery. Są uznawane za zwierzęta wodne,
ponieważ są związane z wodą. Dorosłe niedźwiedzie mogą ważyć od 300-
700kg i osiągają długość ok. 2,5 m. Samica jest zwykle dwa razy mniejsza.

Husky – Mają one czarno-białą sierść. Są one zwierzętami zaprzęgowymi.
Husky są również zwierzętami domowymi. Można spotkać u nich
różnobarwność tęczówek. Pojawiły się pierwotnie w Syberii. Posiadają
również umaszczenie podobne do wilków oraz umaszczenie sobolowe.

                                                                           Grzegorz Grabka V b

schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl 

tel: 33 814 18 18

Te maluchy skończyły
właśnie 8 tygodni i już
najwyższy czas, aby
znalazły dla siebie
prawdziwy dom. Ich
mama to mieszaniec
labradora z husky.
Maluchy są
niesamowicie
kontaktowe i chętne do
zabawy.

Jest czarna jak smoła i
w pełni gotowa do
adopcji. Ta drobinka
chętnie umili swojemu
nowemu właścicielowi
każdy poranek.
Spacery to jej żywioł i
czuje się na nich jak
ryba w wodzie, choć
lubi również
poleniuchować. Czy
znajdzie się dla niej
dom?
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MARCO jest miły,
wesoły i bardzo
pogodny. Uwielbia
ruch, spacery, zabawy 
na świeżym powietrzu.
Temu kto go
przygarnie zapewni
ogromną dawkę
radości.
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Andrzejki klas 4-6

Wyjście do teatru- recenzja
,,Buratino"

Konkurs Kuratoryjny z Języka
Polskiego

11 Listopada w naszej szkole

10 listopada w naszej szkole odbył się Przegląd Pieśni
Patriotycznych. Każda klasa zaśpiewała jakąś pieśń np.
„Szara Piechota”, „Pierwsza Brygada”, „Marsz Strzelców”,
„Warszawskie Dzieci”. Starszaki zatańczyły
,,Krakowiaczka’’.
  11 listopada podczas miejskich obchodów Dnia
Niepodległości naszą szkołę reprezentowali Maja Trzop,
Paweł Brzóska i Wojtek Dudzik.

Maja Trzop

6 listopada w naszej szkole odbył się Konkurs Kuratoryjny z Języka
Polskiego. W konkursie brało udział 8 osób z klas 5 i 6. Maksymalnie można
było uzyskać 60 pkt., ale żeby przejść do etapu rejonowego wystarczyło 51
pkt. Niestety z naszej szkoły nikt nie przeszedł dalej. Najlepszym wynikiem
było 47 pkt.

Maja Trzop V a

"Buratino" jest to spektakl przypominający "Pinokio"
Carla Colodiego.
Jest to ciekawy spektakl dla dzieci i młodzieży.
Przedstawiający przygody małego drewnianego pajacyka,
który wraz z Papą Carlem żyje w małej izbie.
Mały pajacyk dostaje elementarz, który sprzedaje w
teatrze, żeby obejrzeć sztukę. Pod koniec przedstawienia
znajduje klucz ten sam klucz chce również zdobyć
dyrektor teatru "Karabasz Barabasz". Magiczny przedmiot
prowadzi go do drzwi, za którymi jest jego elementarz.
Podczas spektaklu można było usłyszeć mnóstwo muzyki,
która wzbogacała jego klimat. Przedstawienie było
ciekawe, ale momentami przydługie. Aktorzy wspaniale
grali, stroje i lalki momentami wzbudzały zaniepokojenie.
Spektakl był ok, choć wolelibyśmy jeszcze raz przeczytać
książkę. 

Kacper Zemanek VI a

W piątek była dyskoteka Andrzejkowa klas 4-6. Było mnóstwo konkurencji i
zabaw m.in. taniec na gazecie, jedzenie wiszącego pączka na czas,
przekładanie kapeluszy. Chętni mogli powróżyć sobie w specjalnym pokoju
magików, wiedźm i czarodziejów. Uczniowie wyglądali jakby się dobrze
bawili. Na imprezie było dużo ciekawej muzyki. Na koniec była puszczona
piosenka „To już jest koniec”. Na szczęście za rok także  będą Andrzejki.

Patrycja Szylder V a
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Teatr Lalek Banialuka.
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