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Ciekawostki.
Zapomniane potrawy.



Symbolika Świąt.



Wywiad z…...

W tym numerze:

Przysłowia na Boże Narodzenie.
Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała,
w polu pociecha mała.
Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą
śniegiem przyprószone.
Święta Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie.
Na Boże Narodzenie weseli się wszystko stworzenie.
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„Boże Narodzenie mojego dzieciństwa”

Wywiad ze swoją Babcią przeprowadziła Maja Górecka z klasy VI
Maja: Babciu, jakie potrawy znajdowały się na wigilijnym stole w Twoim dzieciństwie?
Babcia: Na stole były takie potrawy jak: kapusta z grzybami i grochem,
makówki, zupa śledziowa i ziemniaki.
Ja: Jaka była zwykle pogoda?
Babcia: Przeważnie było bardzo mroźno i było dużo śniegu. Jednak zdarzały się Święta deszczowe.
Ja: A Jakie prezenty dostawałaś babciu pod choinkę?
Babcia: Prezenty były skromne i zawsze znajdowały się pod choinką po
Pasterce. Najczęściej dostawałam szalik lub inne ubranie, zdarzało się
również, że dostawałam słodycze.
Ja: Jakie zwyczaje zapamiętałaś?
Babcia: Po Wigilii do domów przychodził Mikołaj , grzecznym dzieciom
rozdawał prezenty, a niegrzecznym rózgi. Choinkę ubieraliśmy przed samą
Wigilią. Po kolacji zawsze całą rodziną śpiewaliśmy kolędy. Przy stole wigilijnym podobnie jak teraz było puste miejsce dla niespodziewanego gościa.
Dziękuję za wywiad i życzę spokojnych Świąt!

Złote Myśli na Boże Narodzenie
„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać
świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.” (św. Jan
Paweł II)
„Ten sam Jezus jest dzisiaj obecny we wszystkich, których nikt nie potrzebuje,
którzy do niczego nie są przydatni, których się nie leczy, którzy są głodni, nadzy
i nie mają domu… Udzielcie dachu nad głową bezdomnemu Chrystusowi i przemieńcie
domowe ognisko na dom pokoju, radości i miłości, troszcząc się o każdego spośród
waszej rodziny lub po prostu o bliźnich.” bł. Matka Teresa z Kalkuty)
„Przyszedł, aby nam pomóc żyć: żeby poprzez naszą małość, podłość, nędzę, poprzez chęć prześlizgnięcia się przez świat w wygodzie i spokoju potrafiła się przebić nasza wspaniałość; żebyśmy, mali spryciarze, potrafili rzucić na szalę służby
Dobru - siebie samych.” (ks. Mieczysław Maliński)
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Wolontariusze z życzeniami dla mieszkańców!
W dn. 19 i 20 grudnia grupa
wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Trzebieniu przekazała kartki z życzeniami
świątecznymi dla mieszkańców Trzebienia i Biadaszek.
W imieniu
społeczności
szkolnej dziękujemy za zaan-

gażowanie i pomoc przy organizacji następującym uczniom:
Natalii Jerczyńskiej i Kamili
Nawrot z klasy VIII, Julii
Kaczmarzyk i Zuzannie Soleckiej z klasy VII oraz Mai
Góreckiej, Julii Jeziornej,

Andżelice
Lubojańskiej,
Magdalenie Obrzut i Wiktorii Olbrych z klasy VI.
Szczególne
podziękowania
ślemy również dla pani Karoliny Nawrot za pomoc w wykonaniu życzeń.
Brawo!
M. Kwiatkowska

Symbolika Bożego Narodzenia
Nieodłączonym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka …
Choinkę powinno się ubierać 24 grudnia. Jej poszczególne elementy
Także mają swoją symbolikę:
-Światełka -to znak przyjścia Chrystusa na świat,
-Ozdoby- są symbolem łaski Bożej,
-Łańcuch- to symbol węża kusiciela
-Jabłka- są symbolem grzechu
Symbolika 12 potraw wigilijnych
12 potraw wigilijnych przygotowanych jest z płodów ziemi, takich jak: mak, ryby, kapusta,
groch, miód.
Symbolizują one dostatek, witalności i szczęście. Zgodnie z chrześcijańską tradycją liczba 12 symbolizuje 12 apostołów.
Natomiast według wierzeń ludowych liczba wigilijnych potraw to nawiązanie do 12 miesięcy
roku.
Symbolika pierników bożonarodzeniowych
Słodycze: kruche ciasteczka, cukierki w kształcie długich sopli i pierniczki symbolizowały radość z narodzin Bożej Dzieciny. Pierniczki wieszano, by zapewnić miłość, dobrobyt i przychylność sił nadprzyrodzonych oraz długie i zdrowie domowników.
Symbolika Adwentu
Znaczenie poszczególnych elementów jest następujące :
-Zielone gałązki -życie, nadzieja,
-Świece-światło, nadchodzącą Światłość;
-Forma wieńca: krąg - powracający cykl życia.
Kalendarz adwentowy- specjalny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu lub 1 grudnia do Wigilii Bożego Narodzenia
Symbolika pasterki
Na uroczystej mszy, odprawianej o północy z 24 na 25 grudnia, nie może nikogo zabraknąć.
Są tu przedstawiciele wszystkich pokoleń- zarówno najmłodsi, jak i najstarsi. Pasterka jest
ważnym wydarzeniem szczególnie na wsi, gdzie w uczestnictwie w życiu religijnym duże znaczenie odgrywa wspólnota.
Opracowała: Andżelika Lubojańska
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Łamigłówki na świąteczne wieczory.

Żarcik bożonarodzeniowy
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków.
Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami i modlą się,
a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno:
Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe
żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd…
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
– Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
– Nie, ale babcia jest.

Dawne przepisy na potrawy bożonarodzeniowe
Siemieniotka
To tradycyjna śląska zupa wigilijna. Jej
najważniejszym składnikiem jest siemię
lniane.
Składniki:
Ok. 2litry wody
5dag mielonego siemienia lnianego
Pół litra mleka
Łyżka masła
Łyżka mąki
Sól i cukier do smaku
Odrobina tartej gałki muszkatołowej (nie
jest konieczna, ale poprawia smak zupy)
2 szklanki ugotowanej kaszy gryczanej
lub jaglanej
Jak zrobić siemieniotkę?
Gotujemy 3 szklanki wody z mielonym siemieniem. Gdy powstanie kleik, dolewamy do
niego wrzątek (płyn powinien mieć konsystencję rzadkiego kisielu), a następnie
przelewamy przez sito.
Jeśli płyn jest zbyt gęsty, ponownie dolewamy wrzątek.
Płyn (ok. 2litry) zagotowujemy, dodając mleko, a następnie także zasmażkę przygotowaną z mąki i masła oraz odrobiny ciepłego
płynu. Zupa powinna mieć konsystencję
rzadkiego sosu. Doprawiamy ją solą i cukrem
– to bardzo ważny moment, bo od proporcji
tych dwóch składników zależy smak zupy.
Najlepiej dać 4 łyżki cukru i 4 szczypty soli
na 2,5 litra zupy, ale najlepiej jest samemu
znaleźć zadowalającą proporcję.
Na koniec dodajemy jeszcze odrobinę startej gałki muszkatołowej (nie więcej niż małą
szczyptę).
Zalewamy zupą porcję ugotowanej kaszy
gryczanej lub jaglanej i podajemy.
Wskazówka pierwsza: do mieszania siemieniotki najlepiej używać metalowej
trzepaczki.
Wskazówka druga: na zupie będzie się robił
kożuch. Można się go pozbyć, podgrzewając
zupę i mieszając ją trzepaczką.
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Zupa migdałowa
Można podawać na ciepło i na zimno. Słodka zupa na bazie mleka urozmaici
nasz świąteczny stół.
Składniki:
15 dag migdałów
1,5 litra mleka
6 łyżek ugotowanego na sypko ryżu
opakowanie cukru waniliowego
Jak zrobić zupę migdałową?
Migdały sparzyć i obrać z łupinek. 10 sztuk
odłożyć, resztę dokładnie osuszyć a następnie zmielić. Zalać zmielone migdały wrzącym mlekiem. Gotować na małym ogniu
przez około 15 minut.
Do wazy włożyć ryż (powinno być po łyżce
na osobę) i zalać mlekiem migdałowym. Odłożone migdały grubo posiekać i wrzucić do
zupy.
Wyszukała dla Was: Wiktoria Olbrych

„Patrzymy na Narodzonego w szopie. Bo chcemy jak najwięcej, na zapas,
na cały rok nagromadzić światła w naszych duszach, by nam go nie zabrakło do następnego Bożego Narodzenia.”
ks. Mieczysław Maliński

Ciekawostki związane z Bożym Narodzeniem
Wizerunek Świętego Mikołaja lecącego saniami powstał w 1819 r. i został stworzony
przez Waszyngtona Irvinga, tego samego autora, który wymyślił Bezgłowego Jeźdźca.
Boże Narodzenie ma różne znaczenia na całym świecie. Wigilia w Japonii to dobry dzień
na smażonego kurczaka i kruchego ciasta truskawkowego.
Mikołaj nie zawsze był ubrany na czerwono. Przed latami 30-stymi istniało wiele różnych
odmian Mikołaja, w różnych kolorach. Niektórzy twierdzą, że współczesny wizerunek Mikołaja został stworzony przez Coca-Colę, ale nie jest to ścisła prawda. Oryginalny czerwony Mikołaj stał się popularny w USA i Kanadzie w XIX wieku dzięki wpływom karykaturzystów.
Boże Narodzenie jest skrótem od „Christ’s Mass”, który pochodzi od średniowiecznego
angielskiego Cristemasse, co z kolei pochodzi od staroangielskiego Cristesmæsse.
W Polsce prezenty roznosi nie tylko Święty Mikołaj. W Małopolsce podarki roznosi Aniołek, na Pomorzu Gwiazdor, a na Dolnym Śląsku Gwiazdka.
Opracowała: Julia Jeziorna

Zapomniane tradycje Świąt Bożego Narodzenia
Jaka Wigilia taki cały rok - Chyba każdy, kto obchodzi Wigilię, zna popularny
przesąd - "Jaka Wigilia, taki cały rok". Ta przepowiednia świąteczna zakłada,
że wszystko, co wydarzy się w wieczór wigilijny, będzie powtarzać się przez kolejne 12 miesięcy.
Na szczęście, na zdrowie na ten nowy rok! - W Nowy Rok kolędowanie należało
do dziewcząt. Wtedy to one wychodziły na drogi wsi i odwiedzały sąsiadów, rodzinę i znajomych składając życzenia noworoczne, były to tzw. “szczodroki”.
W nagrodę
otrzymywały pieniądze, ciastka i cukierki oraz te tytułowe
“szczodroki”. Sztodroki są to małe bułeczki z ciasta chlebowego. A dlaczego
właściwie szczodroki to szczodroki ? Ponieważ był to szczodry dar dla kolędników. Była zima więc żyło się tylko z zapasów, a trzeba dotrwać do przednówka
więc trzeba było oszczędzać, a chleb kiedyś był największym darem, największą
zapłatą. Właśnie z tego powodu bladym świtem dziewczęta wychodziły
z domów żeby przez przypadek ktoś nie zdążył wcześniej niż one zakolędować u
cioci czy u swojej kumy (chrzesta matka), albo u dziadków.
Wszystko, co się urodziło w polu, ogrodzie i w lesie - Na wigilijnym stole znaleźć
się miało wszystko, co pochodziło z gospodarstwa. Naczynia z kolejnymi potrawami stawiano na opłatku, kiedy przykleił się do któregoś, oznaczało to szczególny urodzaj danej rośliny w nadchodzącym roku.
Opracowała: Magdalena Obrzut

