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Wesołych Świąt!

Wieńce bożonarodzeniowe

                 
Dzwonią dzwonki u sań,
stół pełen wigilijnych dań,
pod obrusem sianko leży, 
rodzina na Pasterkę bieży.
Będą wszyscy kolędować,
z narodzin Jezusa się radować,
kolędujmy i my wraz, 
bo radosny nadszedł czas! 
    

 Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim wszystkiego co
najlepsze - dużo zdrowia, miłości,
szczęścia, uśmiechu, prezentów, 
aby ten czas był spędzony w gronie
naszych najbliższych i aby na niebie
pokazała się ta jedna, mała i długo
wyczekiwana gwiazdka...
                 Redakcja "Naszym okiem"

Konkurs na najbardziej oryginalny
wieniec adwentowy w konwencji EKO
16 grudnia 2022 r. odbyło się
ogólnoszkolne głosowanie. Szkoły SP 22 i
XIX LO połączyły siły: prace konkursowe
zostały wykonane przez koleżanki i
kolegów klas VII i VIII SP 22, kramik
bożonarodzeniowy przez uczniów XIX
LO. W głosowaniu wzięli udział rodzice,
nauczyciele, uczniowie i pracownicy
szkoły – niemal 400 osób. 

Szczególną uwagę głosujących zwracał element dekoracji - obraz
zaprzęgu św. Mikołaja autorstwa Kiryla Antonau z klasy 2KP.
Pierwsze miejsce zdobyła praca nr 8 autorstwa Gabrieli
Kasperek, II miejsce wieniec nr 23 autorstwa Amelii Filipczak
oraz Aleksandra Kality, III miejsce praca nr 11 Natalii Sagan i
Agnieszki Jabłońskiej.
Fundatorem nagród była Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Lublinie, dyplomy i upominki wręczyła pani
Aneta Sławińska – Koordynator Edukacji Leśnej.
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 Kolejny raz bierzemy udział w projekcie "Idą
Święta, nie  o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!"     
  Nasza akcja wzbudziła spore zainteresowanie
mieszkańców osiedla, a wszyscy chwalili dzieci za
kultywowanie tradycji.
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Wigilia i Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, refleksji i rodzinnych
spotkań. W Polsce święta trwają dwa dni 25 i 26 grudnia, a poprzedza je
uroczysta wieczerza Wigilijna. Zupełnie inaczej wygląda to u naszych
sąsiadów na Ukrainie, gdzie tradycyjny ukraiński cykl bożonarodzeniowy
obejmuje okres od 6 stycznia do 19 stycznia.Co warte podkreślenia, w
Polce w związku ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem
mamy wolne trzy dni, na Ukrainie aż dwa tygodnie.W dniu Wigilii,
przypadającym według kalendarza gregoriańskiego na 6 stycznia, cała
rodzina spotyka się przy stole. - Kiedy na niebie pojawi się pierwsza
gwiazdka to zasiadamy do stołu. I tak jak w Polsce, u nas na wieczerzy
znajduje się 12 postnych potraw. 

Święta Bożego narodzenia w różnych krajach
Hiszpanie obchody Święta Bożego Narodzenia
rozpoczynają 8 grudnia w święto Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W ten dzień w
mieście Sewilla odbywa się ceremonia Baile de los
Seises. Na ulicach odbywają się w tym czasie tańce w
rytm tamburynów, grzechotek i kastanietów. W
Podczas Wigilii w Hiszpanii je się pieczonego indyka z
dodatkami, jagnięcinę z pokrojonymi ziemniakami.
Popularne wśród dań wigilijnych są też potrawy z
owoców morza oraz ryb. Mieszkańcy tego rajskiego
kraju nie otrzymują prezentów 24 grudnia, lecz
dopiero w Święto Bożego Narodzenia, czyli 25
grudnia.

W Australii Święta Bożego Narodzenia przypadają 
w czasie letnich wakacji. Okres adwentu nie jest
raczej znany mieszkańcom tego kontynentu,
natomiast przez cały grudzień odbywają się imprezy
świąteczne. Choinki i inne dekoracje pojawiają się już
od 1 grudnia. Święty Mikołaj przybywa do
australijskich dzieci 25 grudnia na desce surfingowej.
Zamiast reniferów w zaprzęgu ma delfiny lub kangury.
W dodatku ubrany jest w szorty, koszulkę z krótkim
rękawem oraz klapki. Świąteczne dania w Australii
zależą tak naprawdę od rodzinnych tradycji.
Większość potraw jest podawanych na zimno i nie jest
ich dwanaście. Często jest to australijskie barbecue z
kiełbaskami i sałatką coleslaw.

Tradycyjne święta w Etiopii obchodzone są według
starożytnego kalendarza juliańskiego, dlatego Święto
Bożego Narodzenia przypada na 7 stycznia. Wtedy
przez całą noc procesje wędrują od kościoła do
kościoła. Podczas trwania tych nabożeństw kapłani 
i wierni śpiewają, grają na instrumentach i tańczą.
Tradycyjną potrawą w tym kraju jest pikantny gulasz
podawany z lokalnym pieczywem o nazwie indżera.
Ucztom towarzyszy również tedż, czyli napój
alkoholowy na bazie miodu. Święto poprzedzone jest
trwającym 43 dni postem.

Kto przynosi prezent w Wigilię?
Święty Mikołaj - woj.: lubelskie,
podkarpackie, świętokrzyskie,
łódzkie, mazowiecki, warmińsko-
mazurskie, podlaskie
Gwiazdor - woj.: lubuskie,
zachodnio-pomorskie, pomorskie,
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
Aniołek - woj. małopolskie
Gwiazdka - woj.: dolnośląskie,
opolskie   
Dzieciątko - woj. śląskie

Boże Narodzenie
Święta bożego Narodzenia (inne
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