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"Choinek blask rozświetla noc..."Choinek blask rozświetla noc...

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim
mieszkańcom Tychowa Nowego najlepsze życzenia: zdrowia, spokoju,
radości, rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, optymizmu i samych
dobrych chwil w nadchodzącym roku składa dyrekcja wraz z całą
społecznością Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym oraz oczywiście
redakcja gazetki "Niwki na fali".
Otulmy ciepłem naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie!

 Miło nam przekazać
 Wam, Drodzy Czytelnicy, 

kolejny numer naszej szkolnej
gazetki.

 

Jak wiecie, z inicjatywy pani
dyrektor Anety Borowskiej,
działamy od września tego roku.
Okres świąteczny to dobra okazja,
aby za pośrednictwem naszego
szkolnego czasopisma podzielić
się ze społecznością lokalną naszą
„radością tworzenia” i złożyć
wszystkim gorące życzenia.
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Świątecznych ozdób czar

Już od listopada internet, telewizja, radio atakują nas świątecznymi reklamami i, choć
trudno jeszcze o bożonarodzeniowy nastrój, powoli rośnie w nas tęsknota za tymi

ciepłymi i rodzinnymi chwilami, przepełnionymi zapachem pierników i pomarańczy. Im
bliżej grudnia, tym bardziej interesujemy się świętami i przychodzi pora na dekoracje.

Błyszczące, kolorowe, nastrojowe... My zachęcamy do własnoręcznego wykonania
świątecznych ozdób. Wyglądają pięknie, są praktyczne i oryginalne. Do dzieła!

Pomarańcze i mandarynki są owocami typowo
świątecznymi. Na Boże Narodzenie możemy je
dekorować goździkami i wstążkami a następnie
powiesić na choince lub położyć na talerzyku, aby
były dekoracją świąteczną. Poniżej przedstawiam jak
dekorować pomarańcze i mandarynki goździkami.

Rzeczy, których potrzebujesz: 
* pomarańcze;
* drucik;
* wykałaczka;
* wstążka;

Następnie ozdabiaj tak jak ci się podoba!

Potrzebujesz:
3 pomarańcze, 400 g cukru, 200 ml wody.
 Zrób swoje własne kandyzowane pomarańcze! Duża
porcja wystarczy na kilka deserów, a ty już nie musisz
się martwić, że zabraknie ci tego smakowitego
dodatku.
Pomarańcze umyj, wysusz papierowym ręcznikiem i
pokrój w cieniutkie plasterki. Wodę i cukier umieść w
rondelku. Pomieszaj, żeby cukier się rozpuścił i
doprowadź do wrzenia. Mieszaj często, aby cukier się
nie przypalił. Kiedy mieszanka się zagotuje, dodaj
pomarańcze. Gdy syrop znów zacznie wrzeć zmniejsz
ogień i gotuj jeszcze około 75 - 90 minut, w zależności
od wielkości pomarańczy.
Owoce ostudź, umieść w szczelnie zamykanym
pojemniku i zalej syropem. Kiedy będziesz chciał ich
użyć wystarczy, że odsączysz syrop i gotowe. Możesz
zrobić z nich dekorację świątecznych wypieków lub
użyć jako dodatku do mas.fot. tipy.interia.pl
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                                  A to ciekawe...
                          Tego, być może, nie wiecie o Świętach Bożego Narodzenia
                                                                                                                                                    Aldona i Amelia

1. Najdroższa choinka na świecie kosztowała ponad
11 milionów dolarów i została ustawiona w Emiratach
Arabskich.
2. Największy bałwan na świecie miał 34,4 metra
wysokości.
3. W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych
światełek choinkowych.
4. W Japonii panuje tradycja jedzenia w Wigilię potraw
z popularnego na świecie… KFC.

5. Święta Bożego Narodzenia są drugim najchętniej obchodzonym świętem na
świecie. Pierwszym jest Nowy Rok.
6. Dopiero w IV wieku naszej ery papież Juliusz I ustanowił 25 grudnia oficjalnym
dniem na obchodzenie urodzin Jezusa Chrystusa.
7. Amerykańscy naukowcy obliczyli, że Mikołaj musiałby odwiedzić 822 domy na
sekundę, aby dostarczyć wszystkie prezenty w Wigilię.
8.Najbardziej popularną kolędą jest „Cicha noc”, która znana jest na całym świecie.
Została przetłumaczona na ponad 300 języków.

9. „Jingle Bells” zostało napisane na Święto
Dziękczynienia, nie na Boże Narodzenie. Piosenka
została napisana w 1857 roku przez Jamesa Lorda
Pierponta i wydana pod tytułem „One Horse Open
Sleigh”.
10.Pierwszą sztuczną choinkę stworzyli nasi
zachodni sąsiedzi. Niemieckie drzewko było
wykonane przy użyciu barwionych gęsich piór.
11.Drzewka, z których powstają choinki rosną
zazwyczaj około 15 lat. Dopiero wtedy są
sprzedawane.

12. Brytyjski ilustrator John Callcott Horsley wpadł na pomysł pierwszej kartki świątecznej w 1843 roku.

13. W Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach do zwyczajów wigilijnych należy wspólne czytanie
„Opowieści wigilijnej” i Pisma Świętego. 
14. Ostatni raz w Polsce śnieg na święta mieliśmy w 2012 roku.
15. Urządzanie Jasełek to tradycja wzorowana na średniowiecznych misteriach franciszkańskich.
16. W Polsce prezenty roznosi nie tylko Święty Mikołaj. W Małopolsce podarki roznosi Aniołek, na
Pomorzu Gwiazdor, a na Dolnym Śląsku Gwiazdka.
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Od kogo prezenty?

Mikołaj

Mikołaj urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji
w (około) 270 roku. Był jedynym dzieckiem
zamożnych rodziców. Według podań i legend Mikołaj
z Miry (dziś Demre) pomagał najuboższym
mieszkańcom miasta, zwłaszcza dzieciom. Wyróżniał
się wielką wrażliwością na potrzeby innych. Święty
Mikołaj przybrał postać starszego mężczyzny z białą
brodą ubranego w czerwony strój, który wedle
różnych legend i baśni w okresie świąt Bożego
Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami
ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych
wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub
biegun północny.

Konrad

   Obecny wizerunek świętego Mikołaja – czerwony
płaszcz i czapka – został spopularyzowany w 1930
roku przez koncern Coca-Cola, dzięki reklamie napoju
stworzonej przez amerykańskiego artystę, Freda
Mizena. Rok później nowy wizerunek św. Mikołaja
przygotował, także na zlecenie wspomnianego
koncernu, Haddon Sundblom.
Najbardziej charakterystyczny element stroju świętego
Mikołaja – czerwona czapka z białym pomponem,
stała się jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia.
     Współcześnie, ze względów komercyjnych,
wizerunek św. Mikołaja jest używany przez
handlowców, a okres wręczania prezentów rozciągnął
się od imienin Mikołaja do Nowego Roku. Jako postać
reklamowa św. Mikołaj jest popularny w okresie
świątecznym także w krajach Azji, dokąd trafił z USA.
Towarzyszy kończącym rok handlowym promocjom
nawet w Chinach, gdzie jest znany jako Staruszek
Bożonarodzeniowy.
                                                          Aldona Sobuta

      
      Nie tylko Mikołaj…

W Wielkopolsce, na Kujawach, na
Kaszubach i na Pomorzu prezenty na
Boże Narodzenie przynosi Gwiazdor.
W Małopolsce prezenty pod choinką
zostawia Aniołek.
 Na Śląsku Cieszyńskim prezenty
również przynosi Aniołek, ale w dzień
Bożego Narodzenia, a nie szóstego
grudnia.
Na Górnym Śląsku prezenty na Boże
Narodzenie przynosi Dzieciątko
utożsamiane z postacią Jezusa.

fot. feepik
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Nietypowe świętowanie

Boże Narodzenie w sztuce

Boże Narodzenie było jednym z
najpopularniejszych tematów
sztuki chrześcijańskiej i 
reprezentowane jest w
różnorodnych dziełach sztuki.
Za źródło literackie tematu
służyły opisy zawarte w
Ewangeliach, jednak nie są one
zbyt szczegółowe. Twórcy
sięgali więc często po
apokryfy. To stamtąd wzięła się
grota lub stajenka, oddające
pokłony zwierzęta, i królowie
zamiast mędrców.
Przedstawienia związane z
Bożym Narodzeniem należą do
jednych z najstarszych oraz
najczęstszych motywów w
ikonografii chrześcijańskiej. 
Między innymi właśnie dzięki
malarstwu od średniowiecza
począwszy, zawdzięczamy
funkcjonowanie określonych
schematów tej sceny w naszej
wyobraźni.
                                    Konrad

Podkarpacki zwyczaj
Do podkarpackich tradycji należało na przykład odwiedzanie ludzi o
świcie albo zakaz wychodzenia z domu podczas wigilii

Duch świąt
Znana jest tradycja zostawiania wolnego miejsca dla niespodziewanego
gościa, ale niektórzy zostawiają miejsce nie dla człowieka ale dla…
ducha. Zwyczaj nakazuje również od czasu do czasu dmuchać w krzesło,
by nie zezłościć ducha, który mógłby się obrazić.         Michał

Nowo
narodzony

autor: Georges
de La Tour

fot.
wikipedia.org

Pokłon Trzech
Króli

Hugo van der
Goes

fot.
wikipedia.org

fot. styl.pl

fot.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 2 12/2020 | Strona 6  
www.juniormedia.plNiwki na

fali

Zbigniew Preisner

Kolęda dla nieobecnych

Nastrojowo

Ryszard Rynkowski

Dziś nadzieja rodzi się

   Jaki smak ma teraz śnieg
   Smak opłatka czy smak łez?
   Tyle żalu wchłonie biel
   Tyle życzeń przyjmie biel

              Wraca ludziom ludzki głos,
              Kiedy gwiazdka niebo tnie,
              W sercach już truchleje moc,
              Dziś nadzieja rodzi się

   Ci, co mają zimny wzrok,
   Nienawidzą się dziś mniej,
   Ci, co miłość niosą to
   Po raz pierwszy widzą cel

            A zwyczajni, tak jak my,
            Co w szarościach topią dzień,
            Myślą - jednak warto żyć,
            Dziś nadzieja rodzi się 
 
   Stanął anioł pośród nas,
   Kolędować z nami chce,
   Dziś się zaczął liczyć czas,
   Dziś nadzieja rodzi się

           Chodzę z szopką tyle lat,
           Ale dzisiaj jakby lżej
           Każdy dziś otrzymał dar,
           Dziś nadzieja rodzi się

     A nadzieja znów wstąpi w nas
     Nieobecnych pojawią się cienie
     Uwierzymy kolejny raz
     W jeszcze jedno Boże Narodzenie
     I choć przygasł świąteczny gwar
     Bo zabrakło znów czyjegoś głosu
     Przyjdź tu do nas i z nami trwaj
     Wbrew tak zwanej ironii losu.

     Daj nam wiarę, że to ma sens
     Że nie trzeba żałować przyjaciół
     Że gdziekolwiek są, dobrze im jest
     Bo są z nami choć w innej postaci
     I przekonaj, że tak ma być
     Że po głosach tych wciąż drży powietrze
     Że odeszli po to by żyć
    I tym razem będą żyć wiecznie.

 Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat
 Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole
 Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas
 I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole

fot. Oliwia
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