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                                     MOJE ŚWIĘTA

Moja rodzina od zawsze organizuje święta dla reszty rodziny. Zawsze zapraszaliśmy moich dziadków,
ciocie i wujków, aż do teraz. Od dwóch lat panuje już koronawirus przez co  zmniejszyło się grono
świętujących.  Moja rodzina traktuje ten czas bardzo poważnie, dlatego  żałujemy, że nie możemy
świętować tej uroczystości z resztą rodziny, ponieważ mamy wiele wspólnych tradycji. 
Chwilę przed świętami ubieramy choinkę oraz przygotowujemy najważniejsze dania jednak, nie
pamiętam kiedy ostatni raz na moim stole pojawiło się 12 dań. Jest to ilość wigilijnych potraw, która od
zawsze była uważana za obowiązkową, ale myślę, że z czasem u wszystkich się zmniejszyła i pozostały
te najważniejsze.
Zanim zasiądziemy do stołu czytamy Biblię, następnie odmawiamy modlitwę. Potem, gdy na niebie
pojawią się już wszystkie gwiazdy, idę wraz z młodszym bratem poszukiwać sań Św. Mikołaja. Niestety
nigdy ich nie ujrzeliśmy... Jedynym pocieszeniem jest to, że zazwyczaj w tym momencie dzwonił
dzwonek, a prezenty pojawiały się pod choinką. Naszym zwyczajem jest, że nikt nie otwiera prezentów
póki wszyscy ich nie otrzymają. Dlatego niecierpliwie czekamy na ten moment. Następnie cieszymy się
z tych wspaniałych podarunków, które znaleźliśmy w środku  pstrokatych pudełek obwiązanych
wstążeczkami.
Pierwszego dnia świąt od wielu lat jeździmy na Mszę na Starówce, gdzie potem podziwiamy wszystkie
ozdoby oraz gigantyczną choinkę, aż do późnego wieczora. Drugi dzień jest od zawsze bardziej "na
luzie", po południu moja cała rodzina zasiada do oglądania filmu “Kevin Sam w Domu”. Pomimo, że
oglądałam to nagranie już z “tysiąc” razy, wciąż się z tego śmieję.
Tak wyglądają moje święta, a jak z Waszymi...?                                                    Aleksandra Niemiec 7h

https://www.youtube.com/watch?v=DDt3u2Ev1cI
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                  WYWIAD Z KSIĘDZEM MARIUSZEM

1.W jaki sposób ksiądz spędza święta Bożego Narodzenia?
W czasie świąt Bożego Narodzenia mam dużo obowiązków związanych z posługą w kościele. Zazwyczaj
jednak udaje mi się jeden świąteczny dzień (dokładnie to jest jedno popołudnie) spędzić z rodziną. Odwiedzam
wtedy dziadka i spotykam się z ciociami, wujkami i kuzynami. Spędzamy tradycyjne święta, pełne gwaru i
dobrego jedzenia. 
2. Czy ksiądz ma więcej pracy, czy może odpoczynku w czasie świąt?
Zdecydowanie w okresie świątecznym mam więcej obowiązków, chociaż odpoczywam od szkoły. 
3. Jakie jest najlepsze wspomnienie księdza z dzieciństwa? (Może być związane ze świętami)
Może nie będę oryginalny, ale najlepiej wspominam swój pierwszy komputer. Był to Atari 65XE i do dziś każdy
nowy sprzęt przypomina mi uczucie, które towarzyszyło jego instalacji.
4. Czy od dzieciństwa myślał Pan, że zostanie w przyszłości księdzem?
Z całą pewnością nie. Do końca szkoły średniej byłem przekonany, że zostanę informatykiem.
5. Czy ksiądz ukończył studia z informatyki i co nakłoniło Pana do tego?
Ukończyłem studia informatyczne, co wynikało z mojej wielkiej fascynacji technologią, komputerami i
informatyką jako taką. Fascynacja ta towarzyszyła mi - jak wspomniałem - od dzieciństwa i do dziś nie minęła.
6. Jaki jest ulubiony sport księdza i dlaczego?
Jestem wielkim fanem Formuły 1. Oczywiście sam nie jeżdżę bolidem, ale w tym sporcie podoba mi się
wszystko - od połączenia myśli technicznej konstruktorów z talentem kierowców, po dźwięk silników. 
7. Jakie jest księdza ulubione miejsce w Polsce i dlaczego?
Nie mam jednego ulubionego miejsca, ale wiele takich, do których wracam. Są wśród nich wielkie miasta takie
jak Sopot czy Kraków, a są także i małe miasteczka na Mazowszu. Kiedy tylko mam okazję - podróżuję,
zarówno po Polsce, jak i po Europie. Lubię poznawać nowe miejsca i najbardziej pociągają mnie właśnie te, w
których jeszcze nie byłem. 
8. Co lubi Pan w swojej pracy, a czego nie?
W pracy nauczyciela najbardziej lubię ferie. To oczywiście żart. Prawda jest taka, że lubię kontakty z ludźmi,
więc w szkole najprzyjemniejsze są rozmowy z uczniami, a w kościele - z wiernymi.  Nie lubię nadmiaru
obowiązków, a to się czasem zdarza.
                                                                                                       Natalia Dutkiewicz, Aleksandra Frybes 7h

           NASI WOLONTARIUSZE NAGRODZENI!

Z okazji Dnia Wolontariusza  w Białołęckim Ośrodku
Kultury  odbyła się Gala Wolontariatu, która jest formą
podziękowania dla Koordynatorów i Wolontariuszy
zaangażowanych w bezinteresowną pomoc. Na
spotkaniu nie zabrakło najbardziej aktywnych naszych
szkolnych Wolontariuszy, którzy dostali
podziękowania i nagrody za swoje działania w ramach
wielu  akcji szkolnego Wolontariatu. Wyróżnieni
Wolontariusze to:
Maya Demidowa i Marta Szewczyk z klasy 8g, Kinga
Legierska i Jakub Pietrzyk z klasy 8 b

Ewa Kirsz - szkolny koordynator Koła Wolontariatu
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                           ŚWIĄTECZNA ANKIETA

      POCHODZENIE ZWYCZAJÓW ŚWIĄTECZNYCH

Choinka – Zapoczątkowany w Alzacji zwyczaj przystrajania drzewka szybko rozpowszechnił się dzięki
wędrującym z miasta do miasta handlarzom. Początkowo przystrajano ją owocami, przede wszystkim jabłkami.
Później na jego gałązkach zaczęły pojawiać się również łakocie, łańcuchy oraz bombki. Wielkim zwolennikiem
tego zwyczaju był Marcin Luter, który zalecał spędzanie świąt w domowym zaciszu. Choinki więc szybko stały
się popularne protestanckich Niemczech. Początkowo były wieszane pod sufitem, czubkiem do dołu.
Kalendarz adwentowy - Pomysł kalendarza adwentowego pochodzi z Niemiec z kręgów protestanckich .
Wywodzi się od wieńca, w którym zamiast świec umieszczano 24 małe woreczki z drobnymi niespodziankami
oraz starego zwyczaju oznaczania kredą dnia 1 grudnia na drzwiach i kontynuowania dodawania kresek aż do
25, aby wiedzieć, kiedy nadszedł dzień świętowania narodzin Jezusa.
Świąteczne kartki – Pierwsze kartki na Boże Narodzenie, które przedstawiały rodzinę i dzieci życzące sobie
wesołych świąt, pojawiły się w Anglii i zostały sprzedane w liczbie 1000 sztuk.
Święty Mikołaj – Pierwowzorem Świętego Mikołaja był święty o takim właśnie imieniu – Mikołaj. Pochodził z
Miry, terenu dzisiejszej Turcji. Kiedy Holendrzy przybyli do Stanów Zjednoczonych Sinter Klass, czyli
holenderski Święty Mikołaj zyskał imię Santa Claus. Pod wpływem Amerykanów jego postać przeszła również
transformację, aby w końcu stać się słusznych rozmiarów, ubranym na czerwono poczciwcem o zaróżowionych
policzkach i długiej białej brodzie, który podróżuje po niebie ciągniętymi przez renifery saniami.

                                                                                                                                           Aleksandra Frybes 7H

                                                                                                    Tak                                  Nie

1. Wierzysz w świętego Mikołaja?                                            43,8%                             56,2%                            

2.Czy dekorujesz dom na święta?                                            81,72%                           18,28%                               
     
3.Spędzasz święta w domu czy wyjeżdżasz?                          36,9%                              63,09%                           
4.Czy lubisz święta?                                                                 92,06%                            7,94%                                 
 
5.Czy na twoim stole wigilijnym wyróżnia się jakaś potrawa? 31,51%                            68,49%                       
 
6.Czy przed świętami pomagasz sprzątać rodzicom?             69,26%                            30,75%
 
7.Czy ubierasz się elegancko na wigilię?                                 74,28%                             25,72%                             
                                                                                               
                                                                                                                                           
 

                                                                                                                         Nina Białkowska, Kaja Piątek



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 12 12/2021 | Strona 4  
www.juniormedia.plWieści z Ceramicznej

     Laponia- kraina Św. Mikołaja i reniferów

Dziś nie opowiem Wam o kraju, ale o krainie geograficznej, którą na pewno kojarzycie
z Mikołajem i jego reniferami – czyli o Laponii.  Zajmuje ona ogromny teren należący
do aż czterech państw: Finlandii, Norwegii, Szwecji i Rosji.
 Pomimo tego, że nie jest to osobny kraj, Laponia ma własny hymn. A lud zamieszkujący tę krainę nazywa
się Saami. W Laponii jest jednak więcej reniferów niż ludzi. Mieszkańcy wierzą że im więcej ma się tych
zwierząt, tym jest się szczęśliwszym.
W północnej części krainy, na terenie Finlandii, znajduje się Rovaniemi – słynna wioska św. Mikołaja. Co roku
odwiedza ją mnóstwo osób w różnym wieku. Wioska jest otwarta przez cały rok. Można tam spotkać nie tylko
Mikołaja, ale też jego żonę i elfy. Turyści mogą wpisać się do księgi wymarzonych prezentów albo wybrać się
na przejażdżkę saniami ciągniętymi przez husky. W pobliżu wioski przebiega równoleżnik wyznaczający koło
podbiegunowe.
Unikalność przyrodnicza Laponii (góry, lasy, polodowcowe jeziora) sprawiła, że wpisana ona została na listę
UNESCO. W Laponii można też obserwować niezwykłe zjawisko zorzy polarnej. Lapończycy wierzą, że tworzy
się ona wtedy, kiedy mityczny lis polarny o imieniu Revontulet biega po śniegu i ogonem wyrzuca w górę iskierki
z śniegu.
 Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi kiedyś się tam wybierzecie.

  Jan Falkowski 7H

         NAJDZIWNIEJSZE UWAGI OD NAUCZYCIELI 

 W świątecznym wydaniu postanowiłyśmy zebrać i spisać najdziwniejsze uwagi, jakie otrzymaliście od
nauczycieli w tym roku:)
"Uczeń poprzez kopnięcie kolczyka koleżanki pod szafkę dezorganizuje lekcję i stwarza niebezpieczną
sytuację."

"Uczennica za głośno używa korektora."

"Uczennica zabiła muchę i powiedziała do koleżanki "Ty będziesz następna!".

"Uczeń beknął na całą salę."

"Uczennica wyciągnęła piórnik na lekcji."

"Uczeń przyniósł do szkoły wkrętarkę."

                                                                                                                Agata Sowulewska, Lena Kowal 7h
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               RANKING ŚWIĄTECZNYCH PIOSENEK

         POŚMIEJMY SIĘ

Quiz świąteczny

1.  All I Want For Christmas Is You - Mariyah Carey
2.  Last Christamas – Wham!
3.  Jingle Bell Rock – Bobby Helms
4.  Snowman – Sia
5.  Santa tell me – Ariana Grande
6.  Rocking Around the Christmas Tree - Brenda Lee
7.  Merry Christmas Everyone - Shakin' Stevens
8.  Let it snow! Let it snow! Let it snow! – Dean Martin
9.  Driving Home For Christmas - Chris Rea
10. It's The Most Wondeful Time Of The Year - Andy Willams

                                                                               Kinga Legierska 8b

    SPRAWDŹ, ILE WIESZ 
             O ŚWIĘTACH

Mikołaj: Ciasteczka bez cukru, mleko bez laktozy...
święta bez prezentów.
- Mamusiu, czy tę rybkę będziemy jeść na Wigilię?
- Tak, syneczku.
- To po co ją myjesz? Przecież ona całe życie pływa
w wodzie?
Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku
autobusowym. Przechodzi obok chłopak i jej mówi: 
- Przepraszam, ten autobus kursuje tylko w święta. 
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje
imieniny...
Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka na 1 gwiazdkę.
Oczywiście puste miejsce zostawił a tu nagle
dzwonek. 
- Kto tam! 
- Strudzony wędrowiec, czy jest miejsce? 
- Jest. 
- A mogę skorzystać? 
- Nie. 
- Czemu? 
- Bo tradycyjnie musi być puste! 
                                  Weronika Kwartnik Klasa 6A

.

Kinga Legierska

.
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        Świąteczny quiz - czy jesteś Mikołajem czy...

1. Czy umiesz wymienić wszystkie potrawy wigilijne?
a) Tak, Nie mam z tym najmniejszego problemu! 
b) Średnio.
c) Nie, nie umiem
2. Czym są dla ciebie Święta Bożego Narodzenia?
a) Czasem Świętowania i spędzania czasu z rodziną.
b) Czasem dostawania i dawania prezentów.
d) Niczym specjalnym.
3. Wolisz dawać czy dostawać prezenty?
a) Oczywiście, że dawać!
b) To i to.
c) Dostawać!
4. Czy pomagasz rodzicom w przygotowaniach do Wigilii?
a) Tak, sprzątam i gotuje potrawy Wigilijne.
b) Czasem pomogę...
c) Nie, nic nie robię.
5. Czy dekorujesz choinkę na Święta?
a) Tak, bez choinki to nie byłyby Święta!
b) Tradycyjnie tak.
c) Nie
6. Czy lubisz Boże Narodzenie?
a) Ja je uwielbiam!
b) Średnio.
c) Nie!
Jeśli zaznaczyłeś/aś większość A i tylko kilka B i C to jesteś Mikołajem.
Jeśli zaznaczyłeś/aś większość B i tylko kilka A i C to jesteś Elfem.
Jeśli zaznaczyłeś/aś większość C i tylko kilka B i A to jesteś Grichem.  
                                                                                                   Weronika Kwartnik i Nina Białkowska Klasa 6A

                         ZAGADKI ŚWIĄTECZNE

1. Renifer jest w odległości 5 m od choinki i z każdym krokiem przesuwa się o połowę odległości. Ile kroków
zajmie mu dotarcie do niej?

2.Choinka każdego roku podwajała wysokość. W ciągu dziesięciu lat osiągnęła maksymalną wysokość. Ile lat
zajęło choince osiągnięcie połowy swojej wysokości?

3. Renifer jest na łańcuchu o długości 20 metrów i udało mu się dosięgnąć jabłko , które było w odległości 30
metrów od niego. Jak to zrobił?
                                                                                                            Blanka Chorąży, Emilia Maślanka 7h
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                              PIEROGI Z MAKIEM

PIEROGI Z MAKIEM
mak  200 g                   orzechy włoskie  60 g       
rodzynki15 g                 żółtko  20 g 
mąka pszenna  300 g   woda  100 g 
jajka55 g                       sól  2g               
mleko  500 ml               cukier  40 g 
masło  60 g                   miód  25 g 

1.
Przygotowanie farszu: Mak płuczemy. Zalewamy go wrzącym mlekiem i gotujemy na małym ogniu przez
30 minut. Odstawiamy go do przestudzenia. Po wystudzeniu trzykrotnie przepuszczamy go przez
maszynkę do mielenia o drobnym sitku. Siekamy orzechy na drobno. W rondlu rozpuszczamy masło,
dodajemy do niego mak, miód, cukier, rodzynki oraz połowę orzechów. Farsz studzimy, a następnie
dodajemy do niego żółtko. Całość mieszamy.
2.
Przygotowanie ciasta: Mąkę mieszamy z solą. Usypujemy z nich kopczyk, a następnie robimy w nim dołek.
Roztrzepujemy jajko i wlewamy je w dołek. Do ciasta dolewamy gorącą wodę i zaczynamy je wyrabiać.
Dodajemy do niego roztopione masło i zagniatamy całość, aż do uzyskania elastycznej konsystencji.
Przykrywamy ciasto i odstawiamy je na 15 minut. Po tym czasie cienko je rozwałkowujemy i wycinamy z
niego kółka. W ich środek nakładamy farsz. Sklejamy pierogi, zaciskając brzegi. 
3.
Gotowanie pierogów z makiem: Pierogi gotujemy w lekko osolonej wodzie do wypłynięcia na powierzchnię.
Podajemy polane łyżką roztopionego masła z dodatkiem pozostałych orzechów.

                                                                                                                                 Weronika Kwartnik Klasa 6A
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                           BABECZKI ŚWIĄTECZNE

jajka  6 szt.                      masło320 g 
mąka  315 g                    proszek do pieczenia1 łyżeczka 
kakao  4 łyżka                 stołowa cukier  300 g 
gorzka czekolada  50 g   mleko  1 łyżka            
stołowa cytryna  0.5 szt. cukier puder  80 g

1.
Przygotowanie ciasta: 300 g masła ucieramy z 250 g cukru i jajkami na puszystą masę. Następnie, ciągle
mieszając, stopniowo dosypujemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i kakao.
2.
Pieczenie babeczek: Foremki lub papilotki wypełniamy do 2/3 ich wysokości. Pieczemy przez 15- 20 minut
w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Gotowe babeczki należy wystudzić, a następnie można je
ozdabiać. 
3.
Dodatki: W międzyczasie, gdy babeczki stygną, przygotowujemy lukier i polewę czekoladową.
Lukier: Do miseczki wyciskamy sok z połowy cytryny, dodajemy do niego cukier puder i mieszamy, aż nie
będzie grudek. 
Polewa: Czekoladę rozpuszczamy w rondelku na małym ogniu, a następnie dodajemy do niej łyżkę (15g)
masła, łyżkę mleka i  50 g cukru. Wszystko mieszamy, aż wszystkie składniki połączą się w jednolitą
masę. 

                                                                                                                                 Weronika Kwartnik Klasa 6A
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