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„Cicha noc”, czyli historia najsłynniejszej kolędy świata

W poprzednim numerze opisałam genezę i fenomen jarmarków bożonarodzeniowych. W bieżącym numerze postanowiłam przybliżyć wam historię bodajże
najsłynniejszej kolędy świata. Najbardziej ją kojarzymy w wersji anglojęzycznej, ale nie jest ona bynajmniej wytworem kultury anglosaskiej, lecz krajów
niemieckojęzycznych.
W 2018 roku będziemy obchodzili 200-lecie powstania kolędy „Cicha noc…”. Powstała ona w 1818 r. w miejscowości Oberndorf w Austrii. Najpierw powstały
słowa, do których została dopisana muzyka. Autorem sześciozwrotkowego bożonarodzeniowego wiersza „Stille Nacht! Heilige Nacht” był Joseph Mohr
(1792-1848), urodzony w Salzburgu duchowny, który objął funkcję wikarego w jedynym w Oberndorfie kościele św. Mikołaja. Jak głosi legenda, inspiracją do
powstania wiersza było urodzenie w Wigilię dziecka przez parafiankę, żonę ubogiego węglarza. Tuż przed Wigilią Mohr poprosił miejscowego organistę,
Franza Grubera (1787-1863) o skomponowanie muzyki do swego wiersza w wersji na dwa głosy solowe i gitarę. Wykonawcom towarzyszyć miał chór
śpiewający dwa ostatnie wersy każdej zwrotki. Gitara w zamówieniu pojawiła się ponoć dlatego, że kościelne organy dotkliwie pogryzły myszy. Kolędę
zaśpiewali osobiście Mohr i Gruber. Ksiądz śpiewał tenorem i grał na gitarze, a organista wtórował mu basem. Wierni byli zachwyceni. Rok po tym
wydarzeniu, kolęda „Stille Nacht…” zabrzmiała w oddalonym o 130 km kościele w regionie Zillertal, gdzie zaczął ją wykonywać miejscowy zespół ludowy.
Następnie zaśpiewano ją w Lipsku, dokąd członkowie zespołu ludowego pojechali na targi, by prezentować tam wytwarzane przez siebie rękawiczki. W ten
sposób kolęda została wykonana po raz pierwszy poza Austrią. Do Ameryki kolęda popłynęła w 1839 r., wraz z grupą wokalną Rainer Sanger, która
pierwszy raz wykonała ją w kościele Trójcy Świętej w Nowym Jorku przy Wall Street. Tłumaczenia na angielski dokonał w 1859 r. anglikański duchowny
John Freeman Young. Kolęda zrobiła za oceanem oszałamiającą karierę: płyta, na której zaśpiewał ją Bing Crosby, sprzedała się w 1935 r. w blisko 10 mln
egzemplarzy. Na przełomie XIX i XX w. kolędę upowszechnili na świecie zarówno protestanccy, jak i katoliccy misjonarze – została przetłumaczona na
ponad 300 języków i dialektów. Polską wersję stworzył ok. 1930 r. Piotr Maszyński, pedagog i kompozytor. Jego przekład nie jest wierny, ale znakomicie
oddaje ducha pieśni. W 2011 r. kolęda została wpisana na austriacką listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Silent night, holy night, 
All is calm, all is bright 
Round yon virgin mother and child.
Holy infant, so tender and mild, 
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Zofia Bogołębska, VIa
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Pomysł na ferie: Wysokie Tatry 

Jeśli nie znalazłeś jeszcze miejsca na spędzenie ferii zimowych, namów rodziców na wyjazd do Starego Smokowca w Słowacji. To jedyne 550 kilometrów
od Łodzi. Stary Smokowiec leży w Wysokich Tatrach, co gwarantuje ci ośnieżone stoki, świetnie przygotowane trasy narciarskie i, najważniejsze, brak
kolejek do wyciągów. Szczególnie polecam stoki w Tatrzańskiej Łomnicy, które przebiegają ponad dwa tysiące metrów nad poziomem morza. Każdy
znajdzie trasę dostosowaną do swoich umiejętności narciarskich. A dla zaawansowanych narciarzy polecam „czarną ściankę” ze szczytu Łomnica (moja
ulubiona). Po intensywnym dniu na stoku narciarskim, warto wybrać się na górę Hrebienok w Starym Smokowcu, na którą prowadzi kolej linowo – torowa.
Na szczycie znajduje się pięknie oświetlona lodowa świątynia zbudowana na wzór Sagrada Familia w Barcelonie. Rzeźby z lodu zostały wykonane przez
artystów z całego świata, którzy użyli motywów charakterystycznych dla kraju, z którego pochodzą. Po zwiedzeniu lodowego dzieła możesz skorzystać z
2,5-kilometrowego toru saneczkowego. Szalona zabawa gwarantowana (koniecznie załóż kask). Po dniu atrakcji, wstąp do cukierni „U Elizy” na pyszną
gorącą czekoladę i wybitne ciasto jabłkowe.

Polecam wszystkim wyjazd na narty do naszych południowych sąsiadów. Ja w tym roku wyjeżdżam ponownie. Uvidíme sa na lyžiarskom svahu. Do
zobaczenie na stoku.

                                                                                                     Amelia Kaźmierczak, Vc
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Walentynki

Atrakcje na ferie

    Walentynki to święto wszystkich zakochanych, które co roku przypada na
14 lutego. Obchodzone jest już prawie na całym świecie i staje się coraz
bardziej popularne. Nazwa pochodzi od świętego Walentego, patrona
zakochanych, który zasłynął z tego, że udzielał ślubów zakochanym
(niekoniecznie za zgodą rodziców).
  Jednym ze zwyczajów walentynkowych jest wysyłanie listów i kartek
„walentynek”, w których ludzie wyznają sobie miłość pisząc zabawne
wierszyki. Czasami wręczają drobne upominki, takie jak kwiaty czy
słodycze. Niektórzy w dzień zakochanych idą na romantyczną kolację w
blasku świec. Większość daje się ponieść duchowi romantyzmu.
  W krajach azjatyckich tego dnia panie wręczają własnoręcznie zrobione
ciasta swoim mężom, narzeczonym i chłopakom. A wszędzie sklepy z
biżuterią prześcigają się w asortymencie walentynkowym.
   Myślę, że można też upiec ciasteczka w kształcie serduszek i ładnie je
ozdobić, a potem wręczyć swoim koleżankom i kolegom w dowód sympatii
lub podarować im czerwony balonik czy lizak w kształcie serduszka.

                                                             Marcelina Kaczmarek,
Vc

Nie masz pomysłu na ferie? Nie wiesz, gdzie wyjechac na ferie? A może
spędzić ferie w domu? – myślisz. A może nie stać Cię na wyjazd i musisz
zostać w domu. Oto kilka propozycji, jak możesz fajnie spędzić najbliższe
dwa tygodnie!
„Na zewnątrz jest kilka centrymetrów śniegu. Wstałeś, zjadłeś śniadania,
ubrałeś się i siedzisz na kanapie zastanawiając się, co mógłbyś porobić. Mija
pół godziny, a Ty nadal nie masz pomysłu na zabawę. Tak minęła godzina.
Nie mogąc już wytrzymać, schodzisz do piwnicy i zauważasz sanki
zapakowane w starą folię”.
Na górce w parku zauważasz dzieci na sankach, jabłuszkach… Aż sam
chcesz zjechać. Zabierz rodzeństwo, mamę, tatę, babcię, ciocię, wujka,
dziadka, koleżankę lub kolegę, sanki i zrób sobie przyjemność!
Kolejną atrakcją są łyżwy. Na łódzkim lodowisku „Bombonierka” można
jeździć, trenować, a nawet jest szkółka łyżwiarska! Dzięki niej możesz
uczyć się łyżwiarstwa figurowego. Codziennie na ślizgawkę przychodzi
mnóstwo osób, więc trzeba uważać, żeby się nie zgubić w tłumie ludzi!
                         Miłej zabawy!

                                                                                                    
Nikola Fomaidis, Vc 
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Muzyka według mnie

    Jednym z moich ulubionych kompozytorów jest Piotr Czajkowski. Stworzył wiele pięknych utworów baletowych, na jednym z nich byłam osobiście, był to
„Dziadek do orzechów”. Piotr Iljicz Czajkowski urodził się w kwietniu lub maju 1840 r. w Wotkińsku w średnio zamożnej rodzinie Ilii i Aleksandry
Pietrowiczów.  Swoją twórczością wpłynął na rozwój muzyki w całej Europie. Dzieła Czajkowskiego stanowiły połączenie romantycznych założeń
programowych oraz klasycznej formy. Dzieła tego kompozytora charakteryzują się liryzmem, dramatyzmem psychologicznym postaci i doskonałością
rzemiosła. Jego  utworami baletowymi  są: „Jezioro Łabędzie” – najpiękniejszy balet, przepiękny walc z baletu „Śpiąca Królewna”  oraz wcześniej
wspomniany „Dziadek do orzechów”. Swoją muzyką urzeka widownię, która czuje jak dreszcze przemykają po skórze, kiedy orkiestra gra najbardziej znane
i piękne utwory.
    Do muzyki P. Czajkowskiego tańczy najsłynniejszy balet w Rosji i  na świecie czyli balet Moscow . Koniec lat 70. stanowił najpłodniejszy okres twórczy w
życiu Piotra Czajkowskiego. Powstało wówczas wiele jego symfonii np. (III D-dur „Polska” op. 29, IV f-moll op. 36) i oper np. („Kowal Wakuła”, „Eugeniusz
Oniegin”). Czajkowski  zmarł w październiku lub listopadzie 1893 w Petersburgu.  Zasłynął głównie jako twórca operowy, baletowy i symfoniczny, choć
tworzył również uwertury, pieśni, utwory kameralne, koncerty, suity i fantazje orkiestrowe. Dzieła tego kompozytora charakteryzują się liryzmem,
dramatyzmem psychologicznym postaci i doskonałością rzemiosła.

                                                                                                                                                 Aleksandra Maciak, VIa
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Jak się zrelaksować w czasie weekendu?

Mieliście ciężki tydzień? Mnóstwo sprawdzianów i kartkówek?  A może chcecie się trochę odizolować od świata? Jeśli tak, to przychodzę do Was z
poradami, jak możecie się zrelaksować podczas weekendu.

Aby wprowadzić klimatyczne ciepełko do Waszego pokoju będą potrzebne :
- koc,
- świece,
- lampki.

Jak już macie to naszykowane, przychodzi pora na maseczkę! Możecie ją kupić lub zrobić, ale zanim nałożycie ją na twarz, wcześniej koniecznie zróbcie
peeling, do którego będą potrzebne:
- cukier,
- miód.

Peeling już naszykowany, więc rozsmarujcie sobie palcami dokładnie po buzi i po paru minutach zmyjcie go. A teraz pora na maseczkę! Jest wiele rodzajów,
ale to możecie sprawdzić w internecie i dostosować do swojej cery.

Maseczka nałożona na buzię, więc teraz pora na pyszną jesienno-zimową herbatkę!
Do herbaty będą potrzebne :
- herbata malinowa,
- pomarańcza,
- goździki,
- cynamon.

Mnaim! Herbatka zrobiona! Teraz już tylko musicie wybrać  ulubioną lekturę, a jeżeli nie lubicie czytać to wybierzcie jakiś film.

Następnie zapalcie świece, lampki i połóżcie się w łóżku pod kocykiem. Zacznijcie czytać wybraną książkę lub obejrzyjcie film, popijając pyszną herbatkę.

Myślę, że dzięki moim poradom Wasz weekend będzie cudowny. Spróbujcie i przekonajcie się sami!

                                                                                                    Rania Popowicz, Vc
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Wiadomości sportowe

W tym numerze wprowadzę Was do innych dyscyplin sportowych . Czytajcie uważnie, bo na końcu będzie pytanie!

PIŁKA NOŻNA
Ciekawie prezentuje się sytuacja w lidze hiszpańskiej, gdzie w największy rywal Barcelony - Real Madryt plasuje się na 4 miejscu. Tracą do FC Barcelony
aż 19 punktów!  Zacięcie walczą pomiędzy sobą dwa zespoły: Atletico Madryt i Valencia. Ten drugi klub traci do ”dumy Katalonii” (czyli Barcelony) 11
punktów. Idealnie w  środku tabeli plasuje się jeden z najlepszych hiszpańskich zespołów - Athletic Bilbao. Zespół z kraju Basków bardzo słabo rozpoczął
sezon, ale zaczynają grać lepiej .
Na  świecie trwa okienko transferowe. Jest to czas, gdy kluby piłkarskie wymieniają się między sobą zawodnikami. Jednym z pierwszych transferów był
transfer obrońcy Southampton Fc Virgila Van Dijka  do Liverpoolu. Zapłacono za niego rekordową sumę75 mln euro.  Jednym z głośniejszych transferów
okazał się transfer Brazylijczyka Philippe Coutinho za 160 mln euro do hiszpańskiego klubu FC Barcelona. Brazylijczyk stał się drugim najdroższym
piłkarzem w historii.

SKOKI NARCIARSKIE

W tym miesiącu wydarzyło się coś wyjątkowego. Kamil Stoch jako drugi w
historii skoków narciarskich wygrał wszystkie cztery konkursy Turnieju
Czterech Skoczni, po niemiecku zwanym ,,Vierschanzentournee’’. 
Jednocześnie obronił zwycięstwo w tym turnieju oraz wyrównał rekord
Svena Hanavalda . Po konkursie Sven wyszedł pogratulować Kamilowi tego
historycznego wyczynu. Polscy skoczkowie czekają teraz na zawody w
Tauplitz Bad Mitterndorf. A w lutym cała drużyna weźmie udział w
Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu w Korei Południowej

KOSZYKÓWKA

W poprzednim numerze napisałem o najlepszej hokejowej lidze świata, a
teraz czas na najlepszą ligę  koszykarską . W tych rozgrywkach bierze
udział 30 drużyn. Cała liga jest podzielona na 2 konferencje i 6 dywizji.
Liderem w konferencji wschodniej są  Boston Celtics, a tuż za nimi Toronto
Raptors. W konferencji zachodniej prowadzą Golden State Warriors a za
nimi Houston Rockets. Zaskakuje forma Chicago Bulls. Zajmują dopiero 12
miejsce w swojej konferencji. Jedynym Polakiem grającym jest pan po lewej,
Marcin Gortat, łodzianin z urodzenia. Jego drużyna  - Washington Wizards
znajduje się na 5 miejscu w konferencji wschodniej.

                                                        Filip Bednarek, Vc

Pytanie: Kto pogratulował Kamilowi po zwycięstwie w Turnieju Czterech  
Skoczni?
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Gorąca czekolada

Zapraszam Was do przeczytania przepisu, a następnie przygotowanie
pysznego napoju na zimowe dni!

Składniki:
·  250 ml mleka
·  100 ml śmietanki 30%
·  200 g czekolady (mlecznej, gorzkiej , deserowej lub białej) według uznania

Do dekoracji:
·  Bita śmietana
·  Cynamon lub kakao

Przygotowanie :
Mleko zagotowujemy ze śmietanką i dodajemy pokruszoną czekoladę.
Całość dokładnie mieszamy do całkowitego roztopienia czekolady.
Podajemy na gorąco. Dekorujemy ubitą śmietanką i kakao.

                                     Smacznego!

                                                          Lena Kubczyńska, Vc

Wyniki sondy

Redakcja "Wieści Dziwnej Treści" zapytała uczniów o to, co będą robić w te
ferie zimowe.

Oto wyniki!

58 głosów na podróżowanie,
20 głosów na spotykanie się z bliskimi,
19 głosów na odpoczywanie,
19 głosów na siedzenie przed komputerem,
2 głosy na uczenie się.

Życzymy Wam miłych ferii!

                                                       Wiktoria Karp, VIb
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