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Świąteczny wywiad z naszą polonistką – panią Anią Szczygiełek

1.  Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?
Zawsze uwielbiałam mówić, opowiadać o książkach, pisarzach. Wybór tego zawodu stał się czymś naturalnym. Pochodzę z rodziny nauczycielskiej, mój
tato jest nauczycielem, był nim jeden, drugi dziadek, babcia , a także liczne rodzeństwo mego ojca. Dziwne jest tylko to, że ja zakochałam się w naukach
humanistycznych, ponieważ nauczyciele w mojej rodzinie to specjaliści od przedmiotów ścisłych, ekonomii. Niemniej zakochani, tak jak ja w literaturze.
2.  Jak się Pani nas uczy?
Wspaniale. Każdy dzień jest inny i każdy jest nowym wyzwaniem. W naszej szkole uczy się cudowna młodzież, myślę, że wielu z was już w tej chwili
doskonale włada piórem i w przyszłości być może pójdzie w moje ślady.
3.  Skąd u Pani zainteresowanie językiem polskim?
Jak wcześniej wspominałam, zawód nauczyciela był czymś naturalnym. W moim domu zawsze było dużo książek. Rodzice  opowiadali z wielką pasją o
czytanych przez siebie dziełach, dlatego chętnie po nie sięgałam. Nie było wówczas internetu, książki były pięknym oderwaniem się od rzeczywistości.
Cudowne stało się to, że można połączyć pasję z zawodem.  Po spotkaniu na swojej drodze wybitnych ludzi, znawców literatury całkowicie zakochałam się
w tej nauce. Do tego doszło zamiłowanie do czystości wypowiedzi, poprawności, o którą należy dbać i tego staram się uczyć nasze dzieci.
4.  Pani pierwsza przeczytana książka?
Kompletnie nie pamiętam, to było niesamowicie dawno temu. Pamiętam, jak rodzice czytali mi książki przed snem, jak tato naśladował Kubusia Puchatka,
czy bojaźliwego Prosiaczka sprawiając mnie i memu bratu mnóstwo radości. Pamiętam, jak ja później zaczęłam czytać bratu  „Chatkę Puchatka” naśladując
tatę. Niesamowite wrażenie na mnie, jako dziecku zrobiła książka „O psie, który jeździł koleją”. Czytając ją później z moją córką, stwierdzam, że nadal mnie
wzrusza.
5.  Jaka jest Pani ulubiona książka i dlaczego?
Jest ich wiele. Kocham przygody francuskiego chłopca – Mikołajka. Są one dla mnie oderwaniem się od dorosłego świata, sprawiają mi wiele radości. Poza
tym mam swoich ulubionych pisarzy, do których poza naszymi wybitnymi polskimi, należy czeski Milan Kundera.
W przedświątecznym zgiełku sprzątania, gotowania lubię odprężyć się nad „Opowieścią Wigilijną”, to już taka moja tradycja.
6.  Ile czasu zajmuje Pani przeczytanie jednej książki?
Kiedyś potrafiłam czytać książkę dziennie. Niestety te piękne czasy minęły. Brak czasu sprawia, że przeczytanie jednej książki zajmuje mi o wiele więcej
czasu. Średnio jest to tydzień. Przykre jest to, że czasami tydzień nie starczy.
7.  Czy lubi Pani zwierzęta i czy ma jakieś?
Uwielbiam zwierzęta, dlatego angażuję się w każdy możliwy sposób by im pomagać. Nasza szkoła bierze udział w licznych akcjach, które mają na celu
pomoc zwierzakom ze schroniska w Wysocku. To mnie bardzo cieszy. Mam kota – Leona, którego znalazła moja córka z grupą harcerzy. Kot trafił rok temu
do nas i ma się doskonale. Jest naszym pieszczoszkiem.

Ciąg dalszy str. 3

Pani Ania Ania
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8.  Gdyby nie była Pani nauczycielką, to jaki inny zawód by Pani wybrała?
Nie wyobrażam sobie siebie jako kogoś innego (to chyba dobry znak). Gdyby jednak nie nauczyciel, to pewnie coś związane z pisaniem. Pewnie
szukałabym etatu w gazecie, albo otwarłabym swoją księgarnię.
9.  Jakim była Pani dzieckiem?
Byłam dzieckiem raczej grzecznym. Na pewno miałam wybujałą wyobraźnię, przez co nieraz z moją  przyjaciółką Eweliną (do dziś się przyjaźnimy)
popadałyśmy w kłopoty. Na szczęście wszystko dobrze się kończyło.
10.  Co Panią interesowało gdy była Pani dzieckiem? Jakie miała Pani hobby?
Nie będąc oryginalną od zawsze kochałam książki. Dużo też rysowałam, uwielbiałam to. Chodziłam na zajęcia plastyczne do Centrum Kultury, jednak
najbardziej lubiłam swoje pomysły. Później doszła miłość do muzyki. I tak w sumie zostało do dzisiaj. Książki, sztuka, muzyka.
11.  Jakie jest Pani największe marzenie?
Z wiekiem marzenia się zmieniają. Moje marzenia to szczęście mego dziecka, by mogła ona spełniać swoje marzenia. Jej szczęście sprawia, że spełniają
się moje pragnienia.
12.  Jaki szczególny prezent gwiazdkowy dostała Pani w dzieciństwie?
W czasach mego dzieciństwa, czyli w dość ciężkich dla Polski każdy podarunek był niesamowicie wyjątkowy. Pamiętam jednak maleńki żłóbek i
maleńkiego Jezuska. To był jeden z kilku darów pod choinką, ale właśnie ten pamiętam, dlatego jest szczególny. Później stawiałam go każdej wigilii pod
choinką. Mam go do dzisiaj i nadal jest z nami w święta.
13.  Co napisała Pani w liście do Świętego Mikołaja?
By uczniowie naszej szkoły pokochali język polski i poświęcali trochę więcej czasu na czytanie książek, odchodząc od komputera.
14.  Pani ulubiona wigilijna potrawa?
Od dwóch lat, z przyczyn zdrowotnych nie jem mięsa, zatem wigilia jest dla mnie wspaniałą ucztą. Razem z babcią przygotowujemy potrawy, które
przypominają smaki z dzieciństwa. Pierogi z kapustą i grzybami, makiełki, zupa grzybowa, barszcz z uszkami sprawia, ryby  to pyszne dania i ciężko
wybrać mi jedno.
15.  Czego życzyłaby Pani uczniom naszej szkoły na święta?
Uczniom naszej szkoły życzyłabym samych sukcesów, by mogli spełniać swoje marzenia, by wiedzieli, że nauczyciele z naszej szkoły są ich przyjaciółmi i
zawsze mogą przyjść do nas, gdy mają jakiś problem.
16.  Czego można Pani życzyć na Nowy Rok i nadchodzące Święta?
Zdrowia i spokoju. To najważniejsze. Niczego innego nie potrzebuję. Mam wspaniałą pracę, kochającą rodzinę i niesamowitych przyjaciół, więcej do
szczęścia nic nie potrzeba. 
Dziękujemy za wywiad

W dzieciństwie Ania
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Zwyczaje świąteczne - znane i nieznane...

Słół wigilijny

Życzenia przy opłatku

Święta Bożego Narodzenia - Narodzenia Pańskiego - w tradycji
chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. jest
to uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie
poprzedzone jest trzytygodniowym oczekiwaniem, czas ten nazywamy
adwentem. 
W przeddzień święta Bożego narodzenia 24 grudnia obchodzimy Wigilię - co
oznacza wieczór poprzedzający. Zgodnie z tradycją w Polsce
bożonarodzeniowa wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pojawieniem
się pierwszej gwiazdy na niebie. . Jest to nawiązanie do Gwiazdy
Betlejemskiej, która ujrzeli na niebie Trzej Królowie. 
Postna kolację wigilijna w tradycji polskiej rozpoczynamy modlitwa i
czytaniem fragmentu ewangelii według św. Mateusza lub Łukasza,
dotyczącego narodzin Jezusa. 
Łamanie opłatkiem jest ważna częścią wieczerzy wigilijnej. Ma zbliżać i
łączyć ludzi. Dzieląc się opłatkiem wybaczamy sobie, darowujemy urazy i
jednamy ze sobą. 
W naszej polskiej tradycji ustawiamy na stole jedno dodatkowe nakrycie. jest
ono przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa, zbłąkanego wędrowca.
Puste miejsce przy stole przypomina nam także o członkach rodziny, którzy
odeszli, a których kochaliśmy. 
Należy położyć sianko pod obrusem, symbolizuje ono narodzenie Jezusa w
ubóstwie. 
Świeca bożonarodzeniowa, która stawiamy na stole jest symbolem
przychodzącego do nas dzieciątka Jezus. Świeca jest symbolem Chrystusa
jako światłości świata.  
W zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw potraw wigilijnych jest
rożny, ale zwyczajowo potraw powinno być dwanaście. Spróbowanie
każdego dania ma zapewnić szczęście przez cały rok. Najpopularniejszymi
potrawami polskimi są: czerwony barszcz z uszkami, zupa grzybowa, karp,
kutia, makiełki, pierogi z kapusta i grzybami, kulebiak, kompot z suszonych
owoców.

Zwyczaj strojenia choinki pochodzi z Niemiec., a potem rozpowszechnił się
w innych krajach europejskich i na całym świecie. Zielone drzewko
symbolizuje Chrystusa - źródło wszelkiego życia. Można je przystrajać w
gotowe bombki i łańcuchy lub samodzielnie wykonywać ozdoby.
Dekorowanie drzewka świątecznego może być wspaniałą okazją do
spędzenia razem przedświątecznego czasu i wykazania się kreatywnością
Zwyczaj obdarowywania się prezentami, zwłaszcza dzieci, związany był z
życiorysem św. Mikołaja, biskupa diecezji Bari żyjącego w IX w. Był
niezwykle hojny, szczodry i troszczył się o biednych. Dzisiejsza tradycje
zawdzięczamy Marcinowi Lutrowi, który w 1535 r. domagał się, by
protestanci zaniechali zwyczaju św. Mikołaja a prezenty dawali swoim
dzieciom jako dar samego Dzieciątka Jezus. W Polsce prezenty przynosi
Mikołaj lub Gwiazdor. 
Kolędowanie jako ludowy zwyczaj wywodzący się z kultur rolniczych i
pasterskich. Kolędnicy przebierali się i chodzili od domu do domu składając
życzenia mieszkańcom i śpiewali kolędy i pastorałki. Dziś zwyczaj
kolędowania odchodzi w zapomnienie. Kultywowany jest jeszcze tylko w
niektórych rejonach Polski. W niektórych domach jest jeszcze kultywowany
zwyczaj śpiewania kolęd i pastorałek po wieczerzy wigilijnej. Zbieramy się
takze w kosciłach przy złóbku by wspolnie spiewac koledy.

SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT

Ania

Ania
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W Filharmonii Kaliskiej ...

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w
Ostrowie Wielkopolskim wraz z nauczycielami pojechali do filharmonii w
Kaliszu, aby wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu. Muzycy Kaliskiej
Orkiestry Symfonicznej przygotowali specjalnie dla dzieci koncert
świąteczny, w czasie którego uczniowie wysłuchali aranżacji słynnych
świątecznych piosenek m.in. Jingle Bells, Santa Claus Is Comming To Town
w wykonaniu solistek :Joanny Rektor i Małgorzaty Biniek. Orkiestrą kaliskich
symfoników kierował Maciej Tomasiewicz. 
Tego dnia to właśnie muzyka była najważniejsza , otworzyła bowiem bramy
do dziecięcej wyobraźni, aby następnie dotrzeć prosto do serca i obudzić w
nim piękne emocje. Młodzi melomani przy dźwiękach wyjątkowej muzyki
mogli poczuć magiczny klimat świąt. Podróż w krainę fantazji sprawiła
młodym widzom dużo radości, a przysłuchiwanie się orkiestrze, grającej na
żywo na tak wielu instrumentach, pozostawiło po sobie niezapomniane
wrażenie.
Dzień Świętego Mikołaja był w tym roku w SP 4 prawdziwie magiczny, a
prezent w postaci wspólnego wyjazdu do filharmonii w pełni
usatysfakcjonował wszystkich uczniów, o czym najlepiej świadczą
żywiołowe reakcje podczas koncertu i szczere uśmiechy na twarzach
dzieci.

Podczas koncertu

Na koncercie Zasłuchani...

Ania

Ania Ania
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TOP 12 - podsuwamy pomysły na prezentyTOP 12 - nasze propozycje na prezenty świąteczne!

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas okazywania sobie sympatii, dobroci, no i
obdarowywania się prezentami. Jeżeli przy skromnym budżecie ucznia zastanawiacie się co
podarować najbliższym podsuwamy Wam kilka ciekawych pomysłów - także na prezenty
wykonane własnoręcznie. Wasi bliscy z całą pewnością będą zadowoleni...
DLA BABCI I DZIADKA: 
- nasze zdjęcia oprawione w samodzielnie wykonane ramki, 
- ciepły szalik, 
- wykonane przez nas ozdoby na choinkę. 
DLA MAMY: 
- nasz rysunek oprawiony w ramkę, 
- zrobiona przez nas bransoletka, 
- książka. 
DLA TATY: 
- ozdobiony przez nas świąteczny krawat, 
- zrobiony przez nas breloczek do kluczy,
- album z zainteresowaniami taty. 
DLA RODZEŃSTWA: 
- wymyślona przez nas świąteczna gra planszowa, 
- świąteczne kubki, 
- oprawione przez nas zdjęcia ze wspólnymi fajnymi chwilami.

Breloczek w kształcie krawata

Bransoletka z koralików Bobki z koralików

Przykład ramki z muszelek

Kubek z św. Mikołajem

Julia

Julia Julia

Julia

Julia
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Laponia - kraina Świętego Mikołaja

Święty Mikołaj

Dom św. Mikołaja w Rovaniemi

Zorza polarna

Laponia to kraina położona w Finlandii, a konkretnie na kole
podbiegunowym północnym - Jest tam szczególna wioska Rovaniemi.
Na terenie tego specjalnego miejsca znajduje się poczta, w której
gromadzą się listy do gwiazdora. Prowadzą ją elfy. Jako pojazd
Świętemu Mikołajowi służą renifery albo psy husky.

Kiedyś rozdawanie prezentów rozpoczął Grek o imieniu Mikołaj. Święty
przyszedł na świat około 270 r. naszej ery w Patras. Jako młodzieniec
wyrzekł się kobiet i rozrywek. Wybrał życie duchownego. Po śmieci ojca i
matki odziedziczone dobra rozdał ubogim. Później jego sąsiadem był bogaty
sknerus. Gdy Pan Bóg ukarał go zabierając majątek, skąpiec oddał trzy
dziewczynki do domu dziecka. Mikołaj nie mógł zostawić tej sprawy bez
swojej pomocy. Dał dziewczynkom sakiewki złota. Innym razem pomógł
żołnierzom nie słusznie skazanym na egzekucje. Pomógł on jeszcze wiele
razy innym ludziom. Następnie został biskupem. W latach współczesnych
tylko w kościołach widzimy Mikołaja w biskupiej czapce.
Po śmierci dobrodusznego człowieka, tradycja rozdawania upominków
innym zwiększyła się i trwa aż do lat dzisiejszych. Wioska Świętego Mikołaja
znajduje się od dawna w fińskiej miejscowości Rovaniemi, gdzie urzęduje on
obecnie.

Laponia jest najdalej na północ wysuniętym regionem Finlandii.
Powierzchnia jest w większości wyżynno - górzysta. Na północy ciągną się
fragmenty Gór Skandynawskich, ze szczytem Hatliattunturi, osiągającym
1324 m n.p.m. Jest on także najwyższym szczytem całej Finlandii. Wielkie
obszary Laponii zajmują bagna. Największymi jeziorami są:
Inari(powierzchnia 1386 km²), Lokan i Porttipahdan . Klimat to na południu
umiarkowany pośredni, w środkowej części umiarkowany chłodny i na
skrajnej północy subpolarny. Na północy panuje tundra, a na południu lasy
tajgi. 
Zajmuje obszar ok. 380 tys. km². Rdzenną ludnością całego regionu są
Lapończycy, których populację szacuje się na około 60-90 tys. osób.
Obecnie stanowią oni mniejszość wśród mieszkańców Laponii.

Kacper

Kacper

Kacper
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Przepis na pierniki :) Czerwony barszcz wigilijny

Barszcz z uszkami

Około 40 sztuk
Składniki:
- 2 szklanki mąki
- 2 łyżeczki miodu
- 3/4 szklanki cukru
- 1.5 łyżeczki sodu poczyszczonej 
- 1/2torebki przyprawy piernikowej
- 1 łyżeczka masła
- 1 średnie jajko C + dodatkowo 1 jajko do posmarowania)
- około 1/3 szklanka lekko ciepłego mleka
- Dekoracja wedle uznania: lukier z cukru pudru i podrobiny wody lub soku
cytrynowego/ pomarańczowego, polewa z roztopionej czekolady (białej,
ciemnej mlecznej), czerwony barwnik spożywczy do zabarwienia lukru,
posypka, wiórki kokosowe

Przygotowani:
Make przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i
wymieszać (najlepiej nożem). Ciągle siekając dodawać kolejno cukier,
sodę, przyprawy, a gdy masa lekko przestygnie - masło i jedno jajko.
Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką kruche ciasto
(zapewne nie wykorzystamy całego mleka, bo masa byłaby za rzadka).
Dokładnie wyrabiać ręką, az będzie gładkie przez koło 10 minut. Na
posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości
około 1 cm. Foremkami wykrajać z ciasta pierniczki, złączając reszki
ciasta w kulkę, ponownie rozwałkować i wyciąć pierniczki. Posmarować
je jajkiem i układać na blaszce wyłożona papierem do pieczenia w
odstępach 3-3 cm od siebie, bo pierniczki urosną. Piec w piekarniku
rozgrzanym do 180 stopni  przez koło 10-15 minut. Po wyjęciu  z
piekarnika pierniki będą miękkie. twarde pierniki przechowywać w
szczelnie zamkniętym pojemniki przez 1-4 tygodni. Dekorować przed
podaniem, najlepiej jak już będą miękkie. Do dekoracji można użyć
samego lukru lub cukru wymieszanego z barwnikiem spożywczy.
Zamiast barwnika można użyć soku z grejpfruta, buraka lub cytryny.
Pierniki można dekorować roztopiona czekoladą i maczać w posypce
cukrowej lub w wiórkach kokosowych.

Składniki:
- 3 średnie buraki
- bulion warzywny 
- 3 liście laurowe
- ziele angielskie
- pieprz, sól do smaku
- 1 łyżka suszonego majeranku
- 2 łyzki soku z cytryny

Przygotowanie:
Krok 1
Gotujemy bulion warzywny (pęczek włoszczyzny płuczemy, obieramy,
wrzucamy do garnka, zalewamy zimna wodą i gotujemy godzinę)
Krok 2
buraki obieramy i kroimy na pół,dodajemy przecedzony bulion i
gotujemy kolejna godzinę
Krok 3Doprawiamy solą, pieprzem, sokiem z cytryny, zielem angielskim,
liściem laurowym i ewentualnie odrobina kucharka lub innej przyprawy
warzywnej. 
Krok 4
Zdejmujemy zupę z ognia, dodajemy do niej startego na tarce buraka,
stawiamy zupę na gazie, lecz nie gotujemy już jedynie podgotowujemy. 
Krok 5
Przecedzamy całość i podajemy w głębokich talerzach.

UWAGA! Najlepiej smakuje z   z uszkami z grzybami lub uszkami z 
kapustą i grzybami. PYCHA. 

IDEALNE DANIE NA WIECZERZĘ WIGILIJNĄ! SMACZNEGO!

Angelika
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Rozerwij się! Rozwiąż krzyżówkę i poczytaj kawały o Świętym Mikołaju!

Święty Mikołaj martwi i mówi się – nie wiem, nie wiem. Nagle spada mu na
głowę szyszka z choinki i mówi – Wiem, Wiem!

Zbliżają się święta, lecz w rodzinie Jasia się nie przelewa. Zdesperowany
Jaś posze list do św. Mikołaja: "Drogi Mikołaju, jestem bardzo biedny, ale
chciałbym dostać na gwiazdkę klocki Lego, piłke i kolejkę elektryczną".
Panie na poczcie nie bardzo wiedziały co zrobić z tym listem, gdyż Jasio nie
napisał adresu do Mikołaja. Tak się wzruszyły, że postanowiły spełnić jego
życzenia. Jednak przownice poczty duzo nie zarabiają i starczyło im
pieniędzy tylko na piłke i klocki. Wysłały prezenty do Jasia. Po jakims czasie
przyszedł list od Jasia. Panie otrwarły go i przeczytały: "Drogi MIkołaju,
dziękuję za wspaniałe prezenty, a tę kolejkę to pewnie te jedze z poczty
ukradły". 

Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy dorosną. Prawie wszystkie chca
zostać biznesmenami, aktorami, kosmonautami. Jeden Jasio tylko
oświadcza, że chciałby zostać św. Mikołajem. 
- A to czemu? - pyta zdziwiona nauczycielka. 
- Bo będę pracował jeden dzień w roku. 

- Jasiu, co chcesz dostać pod choinkę?
- Te ciężarówkę, którą dziadek trzynma pod łózkiem. 

Jasio pisze list do św. Mikołaja: 
- Drogi Mikołaju, w tym roku byłem bardzo grzeczny, dlatego chciałbym od
Ciebie dostać grę Fifa 5, łyżwy, deskorolkę, samochód na baterie, no i ospę
na zakończenie ferii świątecznych.  

Rozwiąż

1. Kołyska Jezusa.
2. Świąteczne drzewko.
3. Imię matki Jana Chrzciciela
4. Widowisko o Bożym Narodzeniu. 
5. np. Św. Mateusza.
6. Imię jednego z Trzech Króli.
7. Miasto rodzinne Józefa.
8. Król Jerozolimy - prześladował małego Jezusa.
9. Jeden z darów Trzech Króli.
10. Przewodniczka Trzech Króli.
11. Miasto narodzin Jezusa.
12. Potocznie WIECZERZA WIGILIJNA.
13. Dzień przed Bożym Narodzeniem.
14. Pierwsi, którzy złożyli hołd Jezusowi.

Mikołaj...

Angelika

Angelika
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Pośpiewajmy kolędy!!! Dla Was publikujemy teksty znanych kolęd!

Cicha noc,
1.Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem 
a u żłobka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta, 
nad Dzieciątka snem.
2.Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód 
biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni, 
gdzie się spełnił cud.
3.Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn, 
Pan wielkiego majestatu, niesie dziś całemu światu 
odpuszczenie win.

Dzisiaj w Betlejem...
1.Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta Porodziła Syna. 
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, 
Króle witają, Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 
Cuda, cuda ogłaszają.
2.Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje. 
I Józef święty, I Józef święty, Ono pielęgnuje. 
Chrystus się rodzi...
3.Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce, Panna Syna rodzi, 

Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce, Ludzi oswobodzi. 
Chrystus się rodzi...

Wśród nocnej ciszy...
1.Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi 
Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pośpieszajcie, 
Przywitać Pana.
2.Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, Z wszystkimi znaki, danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, A witając zawołali, 
Z wielkiej radości.
3."Ach witaj, Zbawco; z dawna żądany, Tyle tysięcy lat wyglądany! 
Na Ciebie króle, prorocy,Czekali, a Tyś tej nocy - 
Nam się objawił".

Lulajże, Jezuniu...
1.Lulajże Jezuniu, moja perełko, 
Lulaj ulubione me pieścidełko. 
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj! 
A Ty Go, matulu, z
płaczu utulaj.
2.Zamknijże znużone płaczem powieczki, 
Utulże zemdlone łkaniem usteczki. 
Lulajże, Jezuniu...

Bóg się rodzi
1.Bóg się rodzi, moc truchleje: Pan niebiosów obnażony. 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice Nieskończony:

Wzgardzony okryty chwałą, Śmiertelny Król nad wiekami; 
A Słowo ciałem się stało I mieszkało między nami.
2.Cóż masz, niebo, nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje, 
Wszedł między lud ukochany, Dzieląc z nim trudy i znoje. 

Niemało cierpiał, niemało, Żeśmy byli winni sami,

A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami.

Mędrcy świata
1.Mędrcy świata, monarchowie, Gdzie śpiesznie dążycie? 
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu, I berła nie dzierży, 
A proroctwo Jego zgonu, Już się w świecie szerzy.
2.Mędrcy świata, złość okrutna, Dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść
to smutna, Herod spisek knuje: 
Nic monarchów nie odstrasza, Do Betlejem śpieszą, Gwiazda Zbawcę im
ogłasza, Nadzieją się cieszą.

Gdy się Chrystus rodzi...
1.Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, 
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi; 
Aniołowie się radują, pod niebiosy
wyśpiewują: 
Gloria, gloria, gloria in exelcisDeo.
2.Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, 
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, 
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel, 
Gloria, gloria....

W żłobie leży...
1.W żłobie leży, któż pobieżny Kolędować Małemu? 
Jezusowi, Chrystusowi, Dziś nam narodzonemu? 
Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu
2.My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy. 
A tak tego Maleńkiego Niech wszyscy zobaczymy: 
Jak ubogo narodzony, Płacze w stajni położony 
Więc Go dziś ucieszymy.
3.Naprzód tedy, niechaj wszędy Zabrzmi świat w wesołości. 
Że posłany, nam jest dany Emanuel w niskości. 
Jego tedy przywitajmy, 
Z Aniołami zaśpiewajmy: "Chwała na wysokości"
 

Szopka Bozonarodzeniowa Ania
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Poczytajmy ! Proponujemy ciekawą lekturę na ten Święta!

Kadr z filmu

Opowieść wigilijna

Trylogia "Władca pierścienia"

Książki fantasy autorstwa J. R. R. Tolkiena opowiada o pewnym hobbicie
Frodo Bagginsie, krewnym Bilbo Bagginsa. Trylogia składa się z trzech
tomów "Drużyna pierścienia", "Dwie wieże" i "Powrót króla". Frodo Baggins
zostanie powiernikiem pierścienia o niezwykłej mocy znalezionego przez
Bilbo. Książka dokładnie wszystko opisuje, zwiera mnóstwo szczegółów
dotyczących postaci i przebiegu historii książki. We filmie z kolei jest to
wszystko streszczone, ale mimo to jest on świetny - pełen malowniczych
obrazów ze wspaniałą muzyką. Mocnym elementem filmów są efekty
specjalne i przedstawienie sytuacji i postaci ze świata fantastycznego. 

Akcja powieści rozpoczyna się 60 lat po wydarzeniach opisywanych w
powieści "Hobbit". Czarodziej Gandalf po przybyciu do Shire (kraj hobbitów)
orientuje się, że magiczny pierścień, którego posiadaczem jest Bolbo
Baggins, to Jedyny Pierścień wytworzony przez Saurona - władce
ciemności.Jako jedyny pozwala on kontrolować inne pierścienie władzy. W
przypadku odzyskania pierścienia przez Saurona całe śródziemie czeka
zagłada, a jedynym sposobem na ratunek jest zniszczenie pierścienia
poprzez wrzucenie go w czeluści Ordoruiny- miejscu gdzie go wykuto. Ta
ważna misja przypada właśnie krewnemu BIlba  - Frodo Bagginsowi.
Dołącza do niego drużyna różnych postaci, które mają mu pomagać w
trudnej misji. Wskutek jednak różnorodnych przeciwności losu członkowie
wyprawy rozdzielają się. Niebezpieczną wyprawę kontynuuje Frodo z
najwierniejszym przyjacielem Samem. To bardzo trudne zadanie, bowiem
Jedyny Pierścień wyzwala bardzo silne pożądanie posiadacz, którzy nie
maja dostatecznie silnej woli by mu się przeciwstawić. Ich przewodnikiem
zostaje Golllum - stwór, który kiedyś był właścicielem pierścienia i pragnąłby
go za wszelka cenę odzyskać. W miedzyczasie reszta Śródziemia, z
Gandalfem i następcą tronu Gondoru Aragonu przygotowuje się do wojny z
armiami Saurona. Jednak całość misji znajaduje się w rekach dwóch
małych, niepozornych i niezmiernie odważnych hobbitów...

"Opowiesc wigilijna" Charlsa Dickensa

Opowieść wigilijna (tytuł orginalny "A Christmas Carol") wprowadzi Was w
świąteczny wspaniały nastrój. To piękna książka należąca do klasyki
powieści, lecz nie jest zbyt długa i czyta się ją bardzo przyjemnie. W swojej
fabule nawiązuje do wigilii świąt Bożego Narodzenia. Książka ukazała się po
raz pierwszy w roku 1843 i została przetłumaczona na wiele języków, a
także sfilmowana.
Opowiadanie Karola Dickensa swoim charakterem nawiązuje o czasów
wiktoriańskich i ma ważne, stale aktualne przesłanie moralne. Książka
pokazuje doświadczenia i głęboką przemianę wewnętrzną skąpca Ebenzera
Scroog'a, która dokonuje się właśnie w wieczór wigilijny. Bohater jest
samotnikiem, nielubiącym ludzi i myślącym o pomnażaniu własnego
majątku. W noc wigilijną prezentuje mu się duch. Jest to jego zmarły partner
w interesach Jakub Marley. Cierpi po śmierci w wyniku win popełnionych za
życia. Ta wizyta ma być przestrogą dla Scroog'a, mającą go uchronić przed
podobnym losem. Ebenezer początkowo nieufny zmienia zdanie pod
wpływem wizyt kolejnych: Ducha Dawnych Świąt Bożego Narodzenia,
Ducha Obecnych Świąt, i Ducha Świąt Przyszłych. Podczas tych wizji
bohaterowi zostają przedstawione sceny z życia przeszłego obecnego i z
przyszłości. Przeraża go perspektywa samotnej śmierci. Do Scrooge'a
dociera zło jego obecnego życia i staje się serdecznym, życzliwym i
szczodrym człowiekiem. Takim jakim był w swoich młodych latach zanim
umarła jego siostra. Była to jedyna osoba, która się o głównego bohatera
troszczyła. 
Nie ma się co dziwić, że powieść odniosła niespodziewany, spektakularny
sukces mając tak uniwersalne i nieprzemijalne przesłanie. A czy ktokolwiek
pomyślałby, ze Charles Dickens napisał ją wyłącznie dla pieniędzy, aby móc
spłacić swoje długi... 

Serdecznie polecam!

Kamila

Kamila
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English is Fun - Thanksgiving Day

Pierwsze święta Stół świąteczny - XiX w.

Tradycyjny indyk Ułaskawienie indyka

Historia święta i tradycje z nim związane

Thanksgiving Day – czyli Święto Dziekczynienia jest obchodzone w Stanach Zjednoczonych w czwarty czwartek listopada. Jest to pamiątka pierwszego
dziękczynienia mieszkańców kolonii Plymouth w 1621 roku. Pielgrzymi, którzy przypłynęli do Ameryki na pokładzie statku Mayflower byli członkami
Angielskiego Kościoła Separatystycznego. Wcześniej ruszyli ze swych domostw w Anglii i pożeglowali do Holandii, aby uciec przed prześladowaniami
religijnymi. Tam cieszyli się większą tolerancją religijną, ale w końcu rozczarowali się holenderskim sposobem życia, uznając go za bezbożny. Szukając
lepszego życia tak zwani Separatyści wynegocjowali z londyńska kampanią handlową sfinansowanie pielgrzymki do Ameryki. Tylko około jedna trzecia
odbywających podróż na pokładzie „Mayflower” była Separatystami, pozostali zostali wynajęci dla zabezpieczenia interesów firmy. Pielgrzymi przybyli na
Skałę Plymouth 11 grudnia 1620 roku. Po pierwszej ostrej zimie do początku kolejnej jesieni zmarło 46 ze 102 osób zaokrętowanych na „Mayflower”. Ale
ponieważ żniwa 162 roku były obfite koloniści postanowili uczcic to świętem wraz z 91 Indianami z plemienia Wampanoagów, którzy wraz z wodzem
Massasoitem pomogli im przetrwać pierwszy rok. Święto miało więcej z tradycyjnych angielskich obyczajów niż „obchodów dziękczynnych”. Dla
Wampanoagów była to piata z sześciu tradycyjnych ceremonii dziękczynnych w roku. Trwało trzy tygodnie, w okresie między 21 października a 11 listopada
1621 roku. Obecnie w dniu Święta. Z okazji święta Dziękczynienia  Prezydent Stanów Zjednoczonych uroczyście ułaskawia świątecznego indyka.

Oliwier Oliwier

Oliwier Oliwier
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Najlepsi sportowcy w Ostrowie Wielkopolskim

Krzysztof Lijewski - urodził się 7 lipca 1983 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Polak jest szczypiornistą.
Gra na pozycji prawego rozgrywającego. Piłkarz ręczny karierę rozpoczął w 2000 r. w Ostrovii Ostrów
Wlkp. Krzystof był wielkim talentem. Po trzech latach gry przeszedł do Śląska Wrocław. Póżniej
reprezentował Hamburg, Rhein -  Neckar Loewen i PGE Vive Kielce. W niemieckich zespołach Lijewski
zdobył puchar, superpuchar ligi i mistrzostwo Niemiec. W Kielcach był czterokrotnie mistrzem Polski
oraz wygrał ligę mistrzów w 2016 r. W reprezentacji zadebiutował w 2003 roku. W 2007 roku
ostrowianin został wicemistrzem świata. W 2009 i w 2015 roku dostał brązowy medal. Wystąpił także w
olimpiadzie w 2008 roku i osiem lat później, gdzie zajął czwarte miejsce. Został wybrany też najlepszym
rozgrywającym mistrzostw Europy w 2007 r.

Mateusz Ponitka - urodził się 29 sierpnia 1993 roku. Polak jest koszykarzem. Karierę rozpoczął w
SP1. Potem był koszykarzem Kasprowiczanki Ostrów Wlkp. Mateusz jest niskim skrzydłowym. W
Warszawie grał w tamtejszej Politechnice. Największy sukces osiągnął w Telened Osteda. Tam był
mistrzem kraju. Aktualnie gra w Tenerife Canaria. W reprezentacji juniorów był wicemistrzem Europy.
W 2012 roku zaczął grać w biało-czerwonej koszulce. Na eurobaskecie w 2015 roku został wybranu do
pierwszej piątki turnieju.

Dominik Witczak - urodził się 2 stycznia 1983 roku. Ostrowianin jest siatkarzem. Jego pierwszym
klubem był Salos Ostrów Wlkp. Halowiec był mistrzem Polski w siatkówcę plażowej. Sukcesy osiągał
w Zaksie Kędzieżyn-Koźle i w PGE Skrze Bełchatów. W Zaksie dostał złoto mistrzostw Polski w 2016 i
brąz w 2012 roku. Wygrał puchar CEV i puchar Polski. W Skrze dostał brąz ligi mistrzów oraz był
mistrzem Polski. Wszystkie tytuły zdobył jako zmiennik. Siatkarz jest atakującym.

Grzegorz Kuświk - urodził się 27 maja 1987 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Jest on piłkarzem.
Grzegorz jest wychowankiem Pawłowianki Pawłów. Młody w tamtym czasie zawodnik grał później
jeszcze w innych klubach. Przełomem dla 30 latka był transfer do Ruchu Chorzów. W sezonie 2014/15
Kuświk w 35 meczach strzelił 14 bramek. Piłkarz zagrał też kilka razy w europejskich pucharach. W
2015 roku przeszedł do Lechii Gdańsk, gdzie zagrał jeszcze wiele razy. Piłkarz jest

Łukasz Sówka - urodzony 7 listopada 1993 roku w Ostrowie Wlkp. Żużlowiec rozpoczął karierię w KM
Ostrów Wlkp. W 2010 roku przeszedł do Falubazu Zielona Góra. W tym samym roku zdobył srebrny
medal drużynowych mistrzostw Polski. Później miał brązowy medal pucharu świata z tą samą drużyną.

K. LIjewski

Ł. Sówka

G. Kuświk

D. Witczak

M. Ponitka

Kacper

Kacper

Kacper

Kacper

Kacper
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Sportowy bohater tygodnia: Robert Kubica

Robert Kubica – polski kierowca wyścigowy i rajdowy, urodzony 7 grudnia
1984 w Krakowie. Zdobył tytuł mistrza Formuły Renault 3.5 w 2005. W latach
2006–2010 startował w wyścigach Formuły 1, początkowo w zespole BMW
Sauber, a w 2010 w barwach Renault. Kubica w Formule 1 zadebiutował
podczas Grand Prix Węgier 2006, wygrał także Grand Prix Kanady w 2008
roku. Laureat Trofeum Lorenzo Bandiniego za rok 2007, wybrany
Najlepszym Sportowcem Polski 2008. W latach 2013–2016 startował w
Rajdowych Mistrzostwach Świata, a w debiutanckim sezonie, za kierownicą
Citroena DS3 RRC, został mistrzem świata klasy WRC 2 wraz z pilotem
Maciejem Baranem. 6 lutego 2011 Robert Kubica uległ wypadkowi podczas
pierwszego odcinka specjalnego rajdu Ronde di Andora, jadąc Škodą Fabią
S2000 Evo2 należącą do zespołu DP Autosport. Kubica uderzył lewą stroną
samochodu w barierę. Bariera przeszła przez ścianę grodziową pojazdu i
przygniotła kierowcę. Jego pilot Jakub Gerber wyszedł z auta o własnych
siłach i bez obrażeń. Aby wydostać Kubicę z wraku, trzeba było rozciąć
karoserię. Polski kierowca został zabrany helikopterem do szpitala Santa
Corona w Pietra Ligure. Przyczyną wypadku był prawdopodobnie mokry
asfalt oraz jego wybrzuszenie z powodu wystającego korzenia drzewa.
Kubica zaraz po wypadku był przytomny – trzymał rękę Gerbera. Podczas
drogi do szpitala Św. Korony w Pietra Ligure był intubowany, a na miejscu
został przebadany w celu wykrycia uszkodzeń narządów wewnętrznych i
mózgu. Kierowca doznał wielomiejscowych złamań prawej ręki i nogi oraz
uszkodzenia kości dłoni. Został zoperowany przez prof. Mario Igora
Rossello. 11 lutego 2011 kardynał Stanisław Dziwisz życzył kierowcy
powrotu do zdrowia i przekazał mu relikwie, o które prosił sam Kubica –
kroplę krwi i skrawek szaty Jana Pawła II. Następnie rozpoczęta została
rehabilitacja, według raportu z 25 lutego Kubica aktywnie uczestniczył 
w kinezjoterapii, a lekarze oszacowali, że kompletny proces rehabilitacji
zajmie od sześciu do ośmiu miesięc. 23 kwietnia 2011 wyszedł ze szpitala.
Zastępcą Kubicy w zespole Renault został Nick Heidfeld, były partner z
zespołu BMW Sauber. Obecnie Robert ciężko pracuje nad powrotem do
ścigania się w Formule 1. Trzymamy kciuki za powrót do jego ulubionej
dyscypliny sportu!

R. Kubica

Po zwycięstwie...Na torze F1
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Rozgrywki LIGII Mistrzów!!!

Losowanie par 1/8 Ligi Mistrzów 2017/2018

Zakończyła się runda grupowa najlepszej piłkarskiej ligi świata! Po
rozegraniu 6 spotkań szesnaście najlepszych drużyn awansowało do
kolejnej rundy. Teraz drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w
swoich grupach połączono w pary. Od tego momentu gorszy zespół będzie
musiał pożegnać się z Ligą Mistrzów. Drużyny grają ze sobą mecz i rewanż,
a ekipa z lepszym bilansem awansuje dalej. Dla polskich kibiców najbardziej
interesujący był przeciwnik drużyny najlepszego obecnie polskiego piłkarza
Roberta Lewandowskiego. Jak się okazało los okazał się łaskawy dla
Bayernu Monachium, gdyż mistrz Niemiec zmierzy się z drużyną Besiktasu
Stambuł. Oczywiście nie będą to dwa łatwe mecze dla Roberta i spółki, ale
można było trafić gorzej…

… tak jak Real Madryt lub Barcelona. Najlepsze drużyny hiszpańskiej ligi
zmierzą się z równie silnymi PSG i Chelsea Londyn. Obie pary zapowiadają
się elektryzująco i na pewno zagwarantują kibicom wiele fantastycznych
chwil na stadionie oraz przed telewizorami. Pojedynki Cristiano Ronaldo oraz
Nyemara czy Leo Messiego z Edenem Hazardem będą obserwowane przez
ludzi na całym świecie. Te mecze mogłyby się spokojnie odbywać w finale
Ligi Mistrzów, ale niestety muszą się już mierzyć na etapie 1/8 finału.
Pierwsze spotkania odbędą po zimowej przerwie. Na wieczory z Ligą
Mistrzów zapraszamy w lutym! Będzie co oglądać!

Liga Mistrzów

Oni zagrają...

Puchar Ligii Mistrzów
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Boże Narodzenie w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych nie ma drugiego dnia świąt. Gdy w Polsce
świętuje się jeszcze, Amerykanie idą już do pracy. Stojące już od miesiąca
choinki szybko się wyrzuca, a dekoracje chowa do następnego roku. Ludzie
zaczynają już przygotowywać się do powitania Nowego Roku.
Przygotowania przedświąteczne zaczynają się już następnego dnia po
Święcie Dziękczynienia. W Czarny Piątek w Stanach Zjednoczonych
oficjalnie rozpoczyna się okres świątecznych zakupów. W USA nie ma
Bożego Narodzenia bez góry pięknie opakowanych prezentów pod choinką.
Drzewko kupuje się także już pod koniec listopada. Ubrana choinka we
współczesnym amerykańskim domu stoi na drugi dzień po Święcie
Dziękczynienia. Podobnie jak u nas, jest ona główną świąteczną ozdobą,
choć po domu rozsianych jest również dużo innych bożonarodzeniowych
motywów: figurek, bałwanków, mikołajów itd. Na stolikach rozstawiane są
pachnące świece, świerkową girlandą oplata się balustradę, pod sufitem
zawiesza się gałązkę jemioły a nad kominkiem skarpety, w których Mikołaj
pozostawia mniejsze prezenty. Na drzwiach frontowych znajduje się
świąteczny wieniec, Amerykanie również zewnętrzną część domu ozdabiają
w światełka. Wszędzie rozbrzmiewają też świąteczne kolędy i na każdym
kroku, do znudzenia wysłuchiwać trzeba np. Merry Christmas. Prezenty daje
się nie tylko rodzinie i przyjaciołom, ale również sąsiadom, koleżankom i
kolegom z pracy. Często są jest to pudełko własnoręcznie upieczonych
ciasteczek. Taki prezent uważany jest za szczególnie ceniony podarunek,
podobnie zresztą jak inne prezenty wykonane własnoręcznie. Mikołaj
przychodzi w nocy z 24 na 25 grudnia. Gdy dzieci i dorośli domownicy
smacznie śpią, Mikołaj wślizguje się do domu przez komin. Wkłada mniejsze
prezenty do skarpet nad kominkiem, a większe kładzie pod choinką, zjada
też przygotowane dla niego ciasteczka, popijając je szklanką mleka.

Wystrój domostwŚwiąteczny Nowy York

Wystrój w stylu amerykańskim
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