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                                    WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 
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Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia pełnych rodzinnego ciepła,
 radości oraz pomyślności na nadchodzący
Nowy Rok Wszystkim Czytelnikom życzy
redakcja The voice of Students
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Czy wyobrażacie sobie Święta Bożego Narodzenia bez choinki? Czy
zastanawialiście się kiedyś od kiedy pojawił się zwyczaj strojenia choinki ?

Misja św. Bonifacego

Jednak prawdziwą popularność choinka zyskała
dzięki świętemu Bonifacemu, mnichowi, który w
VIII wieku nawracał pogan żyjących na terenie
dzisiejszych środkowych i wschodnich Niemiec. –
podaje serwis kultura.wiara.pl. Według legendy
św. Bonifacy nawracając pogańskie ludy ściął
potężny dąb który dla Germanów był drzewem
świętym. Upadający dąb zniszczył wszystkie
rosnące wokół niego drzewa za wyjątkiem małej
jodełki. – Widzicie, ta mała jodełka jest
potężniejsza od waszego dębu. I jest zawsze
zielona, tak jak wieczny jest Bóg dający nam
wieczne życie. Niech ona przypomina wam
Chrystusa – miał powiedzieć w trakcie kazania
misjonarz. Czy tak było naprawdę – nie wiadomo.
W każdej religii choinka była symbolem czegoś
innego i brak jest jednoznacznych potwierdzeń z
historii. 
 
A słyszeliście o tym, że pewne zwierzę ma
wiele wspólnego z początkiem choinki?

Jest też góralska legenda, która głosi, że
pomysłodawcą świątecznej choinki był…
niedźwiedź. W dniu narodzin Chrystusa zwierzęta
postanowiły obdarować Dzieciątko Jezus.
Niedźwiedź niestety nie miał żadnego prezentu ,
więc wymyślił, że podaruje małą jodełkę. W
trakcie wędrówki do miejsca narodzin Chrystusa
drzewko namokło i utworzyły się na nim sople,
które w blasku księżyca przypominały piękne
ozdoby i tak według góralskiej legendy pięknie
przystrojona choinka stała się symbolem narodzin
Pana. 

Różne są legendy. Jak było naprawdę, kto i po co
wymyślił choinkę, tego nikt nie wie. Pewne jest że
drzewa od zawsze fascynowały ludzi,
zachwycały pięknem i magiczną życiodajną
mocą.

źródło:ekologia.pl

Magiczna moc ozdób

A zastanawialiście się kiedyś
dlaczego ozdabiamy choinkę i co
symbolizują różne ozdoby???

Początkowo choinkę przystrajano
ozdobami naturalnymi: jabłuszkami,
pierniczkami, orzechami, zabawkami ze
słomy i papieru. Ich dobór nie był
przypadkowy – takie ozdoby miały
zapewnić rodzinie pomyślność w
nadchodzącym roku. Każda z ozdób
pojawiająca się na choince miała swoje
znaczenie. 
Jabłuszka nawiązywały do
rajskiego owocu. Dzwoneczki miały
symbolizować dobre nowiny, a postaci
aniołków – bożą opiekę. Łańcuchy miały
przypominać o zniewoleniu ludzi
grzechem, z drugiej strony wierzono, że
cementują więzi rodzinne. 
Oczywiście najważniejsza była gwiazda
betlejemska, która zaczęła pojawiać się
na szczycie drzewka dopiero pod koniec
XIX wieku. Miała pomagać zbłądzonym
wędrowcom, w szczęśliwym powrocie do
domu. 

Oprócz tego na drzewku pojawiały się
pierniczki, piórka, wydmuszki, słoma i
wiele innych rzeczy, a strojeniem choinki
zajmowały się głownie dziewczęta.

Obecnie ludzie często z braku czasu, a
czasem pomysłu kupują gotowe ozdoby,
bombki, ale nic tak nie cieszy jak ozdoba
choinkowa wykonana własnoręcznie. 
Jeśli udało Wam się zrobić w tym roku
ciekawą ozdobę choinkową prosimy
prześlijcie zdjęcie na nasz mail: 

gazetkajunior@wp.pl

.

.

Wilhelm August Corrodi: Zürich 1876

Viggo Johansen [Public domain], via
Wikimedia Commons
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 Gratulacje dla Pani Marii Bień, która otrzymała Nagrodę  im.hr.Stanisława
Pruszyńskiego za zaangażowanie społeczne na rzecz niepełnosprawnych!!!

Tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia Pani
Maria Bień została
wyróżniona przez Zarząd
Krajowy Fundacji
im.Brata Alberta
nagrodą
im.Hr.Stanisława
Pruszyńskiego, która
jest przyznawana za
społeczne
zaangażowanie 

na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Na wywiad z P.Marią
zaprasza Zuzia S. i
Helena Ł.
H:Kiedy Pani dostała
nagrodę?
PM:Nagrodę za pracę na
rzecz Fundacji im.Brata
Alberta 
w Radwanowicach
dostałam w tym roku.
Z: Kiedy założono
Wolontariat w naszej
szkole?
PM:Szkolną Grupę
Niesienia Pomocy w
naszej szkole założyła
Pani Magdalena Łytek
ok. 11-12 lat temu.

H: Kiedy po raz pierwszy
była Pani na konkursie
 z Wolontariatu?
PM:PM: Nie jeździłam na
konkursy. Najczęściej
jeździmy kwestować lub
pomagać.

Z:Czy Pani wiedziała lub
domyślała się, że
dostanie nagrodę?

PM: To była dla mnie
niespodzianka. 
Praca Wolontariuszy
polega na 
BEZINTERESOWNEJ
pomocy.Nie oczekuję za
to pracę uznania czy
nagród. 
cd.str4

.
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Ale to miłe jest gdy ktoś
powie "dobra robota".

H: Czy cieszy się Pani 
z nagrody ?

PM:Cieszę się, nagrodę
traktuję jako dowód
uznania dla wszystkich
uczniów naszej szkoły,
którzy pomagają innym.
W naszej szkole nie ma
problemu ze
znalezieniem chętnych
do pomagania innym,
chętnych do wyjazdu na
kwestę. 

Wszyscy wolontariusze
pięknie pracują. 
Słyszę często wyrazy
uznania dla naszych
uczniów, dobre
zachowanie, grzeczne,
rzetelna praca.To miłe.

Ta nagroda to również
dowód uznania dla
pracowników naszej
szkoły i organizacji
pracy. Abym mogła
wyjechać 
z Wolontariatem na
kwestę potrzebna jest
zgoda Dyrekcji, zmiana
organizacji pracy w tym
dniu. 
Nie jestem sama w tym
co robię. Na kwestę
jeździła Pani Magdalena
Łytek, Pani Dorota
Tekieli. Wiele rzeczy,
które organizujemy są
możliwe do realizacji, bo
możemy liczyć na
wsparcie całego Grona
Pedagogicznego.
Z:Wkrótce Święta
Bożego Narodzenia, co
jest dla Pani ich
najważniejszym
symbolem?
PM:Łamanie opłatkiem,
przebaczenie sobie
różnych urazów, 

rodzinne ubieranie
choinki.
H:Czy ma Pani ulubioną
potrawę wigilijną?
PM: Tak, kluski z
makiem.
Z:Czy przygotowuje Pani
12 potraw na Wigilię?
PM:Nie mam jakiejś
stałej liczby potraw.
Przygotowuję kilka,
Kolacja Wigilijna
powinna być skromna i
prosta..
H:Jaka jest Pani
ulubiona kolęda?
PM:Wszystkie:)
Z: Co jest dla Pani
najważniejsze w Święta
Bożego Narodzenia?
PM:Narodzony Jezus:)
H:Jakie ma Pani plany
na Sylwestra?
PM:Odpoczynek,
rodzinna impreza w
domu z mężem i
dziećmi.
Dziękujemy za rozmowę 
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Świąteczne Pozdrowienia dla Wszystkich Czytelników od naszej redakcji

wyk. wyk. wyk.
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