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WIGILIA
tradycje i wspomnienia
Święta, święta i po świętach. Jak było? Co było? Czy się wszystko udało?
Na pewno tak, ale sprawdźcie, czy ten jedyny magiczny dzień w roku przebiegał według
tradycyjnych zasad?
Opisała je: Zuzia Zębala

WIGILIA
Czy przygotowując Wigilię, zastanawialiście się, co znaczy to słowo?
Już śpieszę z odpowiedzią. Wigilia - jak podaje Wikipedia - w tradycji chrześcijańskiej rozpoczęcie obchodów
świątecznych wieczorem dnia poprzedzającego.
Taki sposób świętowania osadzony jest ściśle w żydowskiej rachubie
czasu, w której początkiem doby jest zmierzch.
W kościele katolickim wigilia jest częścią każdej uroczystości
(w tym niedzieli). Na jej obchód składają się nieszpory oraz msza
wigilijna. Najważniejszą wigilią jest Wigilia Paschalna, którą św. Augustyn
z Hippony określił jako matkę wszystkich świętych wigilii.
Tyle Wikipedia. Wiedzieliście o tym? Nie załamujcie się. Nie jesteście
osamotnieni w tej niewiedzy.
A jak powinna wyglądać Wigilia według tradycji?

PRZEPIS NA IDEALNĄ WIGILIĘ
Ile elementów było na Waszej? Sprawdźcie. I nie załamujcie się, że nie wszystko było według przepisu.
Przecież za rok znów będzie Wigilia.

WIGILIA – PORANEK
W Wigilię nie musimy iść do szkoły. O, jak fajnie byłoby się wyspać. Nic z tego! Pobudka! Aby zapewnić sobie
energię i dobre samopoczucie w przyszłym roku, trzeba wstać skoro świt. Następnie umyć się w chłodnej
wodzie, a do kąpieli wrzucić monetę, aby w przyszłym roku nie brakowało pieniędzy.
Czy tak wyglądał Wasz Wigilijny poranek?

WIGILIA - W CIĄGU DNIA
Jeśli po tak wczesnej pobudce w ciągu dnia czuliście zmęczenie,
wystarczył kolejny sok. Za żadne skarby nie można położyć się do łóżka.
Drzemka lub odpoczynek w ciągu dnia może przyciągnąć chorobę.
To co? Był tylko sok?
Pod żadnymi pozorami nie można się denerwować. Po pierwsze złość
piękności szkodzi, a po drugie, jeśli w przyszłym roku chcesz być
szczęśliwy, 24 grudnia nie możesz się stresować i wściekać. Tylko
spokój i uśmiech na twarzy zapewnią radość w nadchodzącym roku.
Był spokój?
to nie koniec, dalej: str. 3
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WIGILIA
tradycje i wspomnienia
WIGILIA - W CIĄGU DNIA
(ciąg dalszy ze strony: 2)
Aha i nie wolno sprzeczać się z rodziną. Należy być uprzejmym nawet dla
tych, którzy od samego rana negatywnie działają na Twój system
nerwowy.
Dzięki temu w przyszłym roku Twoje relacje z najbliższymi będą
wzorowe.

Gdy niewyspany, ale uśmiechnięty i życzliwy usłyszałeś dzwonek do drzwi, mam nadzieję, że nie otworzyłeś!
Kto wie, może to sąsiadka, która przyszła pożyczyć szklankę cukru? Jeśli nie chcesz w przyszłym roku narazić
się na straty, trzeba jej odmówić. Wtedy może się obrazić, a Ty, trzymając się zasady, że nie wolno nic
pożyczać, złamałeś punkt o byciu życzliwym i pomocnym.
Tak było? A może masz sąsiadki, które znają te zasady.
Wigilijna kolacja tuż, tuż. Przygotowania do wieczerzy idą pełną parą. W powietrzu czuć już atmosferę tego
magicznego wieczoru. Pomalutku zaczynasz nakrywać do stołu. Sięgasz po swój najlepszy biały obrus, a tam
niemiła niespodzianka - dziurka. Hmm... trudno, musisz postawić na niej stroik. Bowiem szycie tego dnia
sprawi, że cały przyszły rok minie na naprawianiu wszystkiego.
Wiem, obrus był wcześniej przygotowany.

WIGILIJNA KOLACJA
Zaczynają zjeżdżać się goście. Jeżeli mężczyzna pierwszy przekroczy próg naszego domostwa, czeka nas
szczęście, jeśli kobieta - w przyszłym roku będziemy mieli pecha. A gości rzecz jasna musi być parzysta liczba.
W przeciwnym razie pech gwarantowany. Oczywiście nie pieniądze są w życiu najważniejsze, ale dobrze je
mieć. Dlatego, aby zapewnić sobie dobrobyt, pod talerz wigilijny należy wsunąć monetę. Zajadając karpia, nie
zapomnij też o tym, aby wziąć rybią łuskę, którą zasuszoną trzeba nosić w portfelu do następnej Wigilii.
Były pieniążki i łuski? To super.

W czasie kolacji nie należy też za dużo mówić. Jeśli nadto się
rozgadaliście, a do tego, nie daj Boże, ktoś przerywał innym, przyszły rok
minie pod znakiem kłótni i plotek. Zresztą, jak tu gadać, skoro koniecznie
trzeba spróbować wszystkich wigilijnych potraw. Ciągle jedząc, nie ma
czasu na pogawędki, ale za to niczego nie zabraknie w następnym roku.

WIGILIA - PO KOLACJI
Wigilijna kolacja dobiegła końca. Ostatni goście właśnie wyszli.
Przejedzeni i zmęczeni domownicy, chodzący na przysłowiowych
rzęsach, marzą o odpoczynku, ale nic z tego. Zbliża się północ, czas
wyruszyć na Pasterkę.
Byliście?
A gdy nikogo nie było w domu, piesek, kotek lub inny zwierzak zapewne
opowiedział o wszystkim, co przez ten rok leżało mu na sercu.
Zuzia Zębala
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SYLWESTER
domówka
Rodzice zdecydowali się pójść do znajomych. Masz zostać w towarzystwie telewizora,
laptopa, smartfona? Zaproś kogoś, kto też zostaje sam.
Gosia - nowa redaktorka proponuje udanego Sylwestra z pizzą robioną ze znajomymi
nawet tuż przed północą.
Rok 2021 dobiega końca. Z tej okazji chcielibyśmy spędzić ostatni dzień w roku w jakiś ciekawy sposób. Zaproś
znajomych i wspólnie przygotujcie coś do jedzenia. Możecie zaproponować domową pizzę.

PIZZA NA DOMOWEGO SYLWESTRA
PRZYGOTUJ
- 25 g świeżych drożdży
- 150 ml ciepłej wody
- 1/2 łyżeczki cukru
- 250 g mąki pszennej
- 1 łyżeczkę soli
- 1 łyżkę oliwy

OD CIASTA DO PIZZY
Drożdże należy rozpuścić w ciepłej wodzie, dodać 2 łyżki mąki oraz
cukier, wszystkie składniki wymieszać i odstawić na chwilkę.
Mąkę przesiać do miski, dodać sól i wlać rozczyn.
Mieszać składniki, pod koniec dodając jeszcze oliwę.
Powstałe ciasto wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką. Wyrabiać aż
będzie elastyczne i gładkie.
Wyrobione ciasto włożyć do dużej miski, przykryć ściereczką i odstawić
na ok. 1 godzinę do wyrośnięcia.
Wyrośnięte ciasto wyjąć na stolnicę i chwilę pozagniatać.
Blaszki (tortownice) posmarować oliwą.
Włożyć na środek kulkę ciasta, delikatnie spłaszczyć i rozciągać,
rozprowadzając palcami po całej powierzchni dna, zaczynając od środka
i zostawiając niewielki "wałeczek" na brzegu.

Wyłożyć cienką warstwę sosu
pomidorowego, ser oraz ulubione
dodatki.
Piec w maksymalnie nagrzanym
piekarniku (min. 250 st. C) przez
ok. 10 minut.
Gdy gotowa pizza troszkę ostygnie,
pokroić.
Smacznego!
Gosia Miśta

Co jeszcze warto przygotować?
Napoje, chipsy, szampana (oczywiście bezalkoholowego), dużo słodyczy też, bo w tę noc nie należy liczyć
kalorii. Witaminki również są ważne, więc przygotujcie jakieś owoce.
A przede wszystkim poczucie humoru, głośną muzykę i jakieś fajne gry, by choć raz w roku nie przytulać się do
smartfona.
Udanego Sylwestra i do siego roku, jak mówili dawno temu.
Szymon i Filip
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CZWORONÓG W TARAPATACH
laureaci
W 160 numerze podaliśmy listę laureatów konkursów o czworonogach.
Jedną z nagród była publikacja na łamach WagnerPress II.
Zaczynamy od I i II miejsca w kategorii klas 4 - 6.
Oto maile Amelki i Magdy.

I miejsce

II miejsce

AMELIA JĘCZMYK

MAGDALENA WAWRO
klasa IV c

klasa IV a

Do: zosia.lenosia@gmail.com

Droga Maju!

Temat: Kot w studni – uratowany!

Dwa miesiące temu uratowałam
dwutygodniowego kotka.
Wsiadałam właśnie do samochodu,
ponieważ jechałam na basen. Pod autem sąsiada
zauważyłam małego, brudnego błagającego o pomoc
kotka. Wysiadłam z auta i wzięłam go na ręce,
zaniosłam go do garażu i dałam mu wodę i szynkę, bo
nic innego nie było w lodówce. Kotek pachniał
benzyną, był bardzo chudy, wygłodzony, miał na
głowie charakterystyczny pieprzyk.
Gdy wróciliśmy z basenu, zadzwoniłam do mojej
koleżanki Marysi, wzięłam od niej karmę dla kotów i
pojechałam na wieś, żeby wziąć stamtąd
wyposażenie dla kota.
Po dwóch dniach znaleźliśmy właściciela, który
bardzo nam podziękował i podarował nam lody w
ramach podziękowania.
To było wspaniałe przeżycie!

Droga Zosiu
Dawno nie pisałam do Ciebie, ale muszę Ci
opowiedzieć, co mi się przytrafiło!
Kiedy wczoraj wracałam do domu ze szkoły,
usłyszałam cichy pisk wydobywający się ze starej
studni. Zaciekawiło mnie to i podeszłam do niej. Kiedy
zajrzałam do środka, zobaczyłam wiszące wiaderko,
w którym znajdował się kociak. Szybko chwyciłam
korbkę i kręcąc nią wciągnęłam wiaderko do góry.
Okazało się, że były w nim trzy małe kotki! Bardzo się
trzęsły i pomiaukiwały. Zdjęłam kurtkę, wsadziłam je
do niej i zaniosłam do domu, aby je ogrzać i nakarmić.
Po południu, kiedy po pracy wrócili rodzice, wzięliśmy
kociaki i pojechaliśmy z nimi do weterynarza. Okazało
się, że kotki były zdrowe, zostały zaszczepione i
opatrzone. Niestety, nie mogłam zostawić sobie
wszystkich trzech, bo rodzice zgodzili się tylko na
jednego, ale jestem pewna, że pozostała dwójka
znalazła dobre domy.
Mój kotek ma na imię Lili i jest biało-czarna. Mam
nadzieję, że wkrótce się spotkamy i poznasz moją
nową przyjaciółkę.
A tak z ciekawostek, to kociaki do studni wsadzili
chłopcy z 8D, bo kamery ich nagrały i zostali za to
surowo ukarani!
Twoja Amelia

Morał jest taki: Pomagaj!
Pozdrawiam
Magda Wawro

Sylwester tuż, tuż.
Pamiętajcie o zwierzętach.
Włączcie się do akcji!
NIE STRZELAM W
SYLWESTRA
Redakcja

Dziennik Zachodni | Numer 162 12/2021 | Strona 6

WagnerPress II

www.dziennikzachodni.pl

www.juniormedia.pl

NOWOROCZNE ŻYCZENIA

