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GAZETKA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA PIGONIA
W MEDYNI ŁAŃCUCKIEJ

https://youtu.be/CD1RJtYd1lA
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ŚWIĘTA
Już rodzina się gromadzi
i ta bliska i daleka,
już odświętnie stół nakryty,
już opłatek biały czeka.
Płoną świeczki, błyszczą bombki,
wszędzie kolęd głos się niesie,
pachną grzybki i choinka,
zapach piękny niczym w lesie.
Są pierogi i gołąbki,
pod grzybowym, pysznym sosem.
Krowy, konie, psy i koty
przemawiają ludzkim głosem.
Pod księżyca srebrnym blaskiem
sople lodu zima wiesza,
srebrna, mroźna, pędzi do nas,
a wraz z nią śnieżynek rzesza.
Autor: Julia Kot, klasa VI
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Tradycje świąteczne w Polsce na świecie
Zgodnie z naszą polską, chrześcijańską
tradycją, wieczerza wigilijna rozpoczyna się
po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia
się pierwsza gwiazda. W Wigilię, na stole
nakrytym białym obrusem, znajduje się oprócz 12 potraw - Pismo Św., opłatki,
świeca, sianko. Jest też wolne miejsce, będące
znakiem pamięci o bliskich, których już nie
ma wśród nas lub dla niespodziewanego
gościa. Wigilia rozpoczyna święta Bożego
Narodzenia. Na samym początku zostaje odczytana Ewangelia św. Łukasza, a następnie
krewni dzielą się opłatkiem, składając sobie życzenia. Częstują się potrawami, którymi są
m.in.: barszcz biały lub czerwony z uszkami, karp, gołąbki, pierogi, groch a także kompot z
suszonych owoców. Przy stole śpiewane są również nasze piękne, polskie kolędy.
https://youtu.be/mWuTcNFqFgw
A zastanawialiście się może kiedyś, jak wyglądają tradycje Bożonarodzeniowe w innych
krajach? Oto niektóre z nich:

Niemcy
Podobnie jak w Polsce, również
u
naszych zachodnich sąsiadów - Niemców,
choinka to jeden z nieodłącznych
elementów okresu świątecznego. Ozdabiają
ją różnego rodzaju kolorowymi bombkami
oraz łańcuchami. Na choince w niemieckich
domach wiesza się także bombkę w
kształcie ogórka. Tą specyficzną ozdobę
zawiesza się w takim miejscu, aby dzieci
mogły ja łatwo znaleźć. Szczęśliwiec, który
ją znajdzie dostaje dodatkowy prezent.

https://youtu.be/oBPfl2nJUfk?t=10
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Hiszpania
Hiszpanie nie dzielą się opłatkiem,
a chałwą. Ludzie gromadzą się najpierw
w kościołach na pasterce, a dopiero potem
spożywają kolację w rodzinnym gronie.
Po Wigilii Hiszpanie wychodzą na
udekorowane ulice, składają sobie
życzenia, śpiewają i tańczą. Podobnie jak
we Włoszech i we Francji, ważniejsza od
choinki jest szopka. Prezenty rozdawane
są dopiero 6 stycznia w święto Trzech
Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu.

Norwegia
Przed świętami wykonuje się gruntowne porządki, a panie po sprzątaniu chowają wszystkie
szczotki, miotły i mopy. Boją się, że czarownice krążące w Wigilię, mogą je ukraść.
Dla Norwegów święta te oznaczają czas poświęcony rodzinie. 24 grudnia gromadzą się przy bogato
zastawionym stole, na którym pojawia się mięso. Jedną z głównych potraw stanowią solone żeberka
jagnięce lub wieprzowe. 25 grudnia odbywa się specjalna msza, a dzieci przebierają się za gnomy i
chodzą od domu do domu śpiewając kolędy, za co nagradzane są różnymi przysmakami.

https://youtu.be/OS5emOethik?list=PL00_4i2GPwtse1gf9tfaJ_oxyEVojB_07&t=4
Rosja
Rosjanie świętują Boże Narodzenie- zgodnie z
kalendarzem juliańskim 2 tygodnie po naszej
gwiazdce -7 stycznia. Zamiast opłatka, mają
święcony bochenek chleba. Wielu Rosjan
tradycyjnie udaje się wówczas do cerkwi.
Prezenty są wręczane nocą z 31 grudnia na
1 stycznia. Przynosi je Dziadek Mróz ze swoją
pomocnicą Śnieżynką.

Wielka Brytania
Brytyjczycy nie mają wieczerzy wigilijnej,
tylko obiad w Święto Dziękczynienia. Na stole
króluje pieczony indyk. Tu narodził się
zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u
sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście
i spełnienie życzeń.
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Chorwacja
Chorwaci spędzają Wigilię podobnie jak Polacy. Zwyczajem bożonarodzeniowym jest
przynoszenie do domu trzech dużych pni, symbolizujących Trójcę Świętą, a których ogień
ma zapewnić szczęście i powodzenie.
https://youtu.be/czyV3nPGk9o
Czechy

Australia
Święta Bożego Narodzenia wypadają
w Australii w środku lata i są obchodzone
niezwykle oryginalnie – na plaży! 25 grudnia
australijskie rodziny zbierają się nad brzegiem
oceanu przy wspólnym grillu. Wszyscy
wymieniają się prezentami, śmieją się, kąpią
się, grają w plażowe gry oraz w krykieta.
Wtedy też rozpoczynają się letnie wakacje!

Japonia
Japończycy pomimo, że w większości to
wyznawcy buddyzmu, także obchodzą Boże
Narodzenie, choć to uroczystość chrześcijańska.
Samo święto wzięło się natomiast z filmów o
tematyce Bożonarodzeniowej. Przebieg wygląda
całkiem inaczej niż u nas. W kraju Kwitnącej Wiśni
Japończycy schodzą się rodzinami do sklepów z
fast-foodami, a w szczególności do tak bardzo
popularnego KFC, aby zjeść pieczonego kurczaka.
Opracowała: Kinga Sala kl. VI

5

SKRYBEK NR 2/2019

Przysłowia świąteczne, noworoczne
i nie tylko…

Opracowała: Martyna Kuźniar kl. V
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Spotkanie opłatkowe
20 grudnia, w ostatnim przed świętami i ostatnim w tym roku dniu spędzonym w szkole, cała
społeczność uczniowska wraz z nauczycielami, Panią Dyrektor oraz przedstawicielami rodziców
spotkała się w sali gimnastycznej, aby przy dźwiękach kolęd i pastorałek obejrzeć program
bożonarodzeniowy, podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Mimo że aura za oknem nie
sprzyjała świątecznemu klimatowi, stworzyliśmy go sami.
https://youtu.be/616KeDFgC9Y?list=RD616KeDFgC9Y

Przemierzaliśmy czas i przestrzeń od Raju
z Adamem i Ewą…

do betlejemskiego żłóbka,

gdzie zdążali również
pastuszkowie, by podarować
Dzieciątku owieczkę, kawałek
chleba i miód.
D
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Później z dalekich krain przybyli
również Trzej Królowie, by złożyć
Panu dary – złoto, kadzidło i mirrę.

Przyszła też kolej Górali,

https://youtu.be/YkMYeQO0hoQ?t=11

Rzeszowian i Krakowian, którzy
chętnie widzieliby Jezusa wśród
„swoich”.
Uczniowie kl. II zatańczyli
skocznego krakowiaka.
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W końcu pojawiły się Draby –
swawolniki…

i Kominiarz – w końcu
każdemu przyda się trochę
szczęścia.

Wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem zakończyło część artystyczną, po czym
uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.
https://youtu.be/Ud6SHgrsino
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