
     Szkolne Newsy  

Witamy serdecznie w świątecznym numerze 
 „Szkolne Newsy”.  

W tym wydaniu chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na artykuł   
o Bożym Narodzeniu.  Udało nam się przeprowadzić wywiad z naszym 

absolwentem - panem Pawłem Rańdą, przybliżyć historię kolęd oraz 
zaproponować jak ciekawie spędzić czas w długie, zimowe wieczory  

i dni świąteczne.   
 

Z okazji  zbliżających  się Świąt  
Bożego Narodzenia  chcielibyśmy    

życzyć Wam zdrowych, ciepłych,  po-
godnych i radosnych  chwil spędzo-
nych w gronie  kochającej rodziny, 
wielu prezentów pod choinką oraz 
  Szczęśliwego Nowego Roku 2019. 
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 Boże Narodzenie to święto rodzinne. Przyby-
wamy nieraz z odległych stron, aby w tym szczegól-
nym dniu Wigilii  być razem z  bliskimi. Zgodnie ze 
staropolskim zwyczajem do uroczystości wieczerzy 
wigilijnej zasiadamy po zachodzie słońca i po ukaza-
niu się pierwszej gwiazdy. Tradycyjnie w Polsce  
w Wigilię Bożego Narodzenia zachowany jest post 
ścisły. Niezapomniany Oskar Kolberg podaje, że  
„w ten dzień w Polsce raz tylko na dzień jedzono i to 
wówczas, gdy gwiazda wzeszła”. Stół powinien być 
przykryty białym obrusem, pod którym umieszcza-
my sianko. Przyozdabiamy stół zielonym igliwiem i świecami, a na najważniejszym miej-
scu kładziemy opłatek. Dzielenie się opłatkiem jest starym polskim zwyczajem. Ilość po-
traw podawanych na stół wigilijny nie zawsze była jednakowa. Aleksander Brückner po-
daje, że wieczerza chłopska składała się z siedmiu potraw, a pańska z jedenastu.  Według 
innych przekazów, liczba potraw zwykle jest nie do pary, a rodzaj ich jest uświęcony 
zwyczajem. Przy wigilijnym stole zostawia się jedno wolne miejsce. Zwyczaj ten pojawił 
się w Polsce na przełomie XVIII i XIX w. W Wigilie Bożego Narodzenia niemal każda 
Polska rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu choinkę i dekoruje ją. Zieleń drzewka 
symbolizuje nadzieję, świeca na drzewku – światłość Chrystusa, zaś ozdoby to dary i ła-
ski  Boże. Pierwotne kolędy to pieśni ludowe związane z obrzędami Bożego Narodzenia 
i obyczajem składania życzeń. Obecnie polskie kolędy są zaliczane do najliczniejszych  
i najpiękniejszych na świecie.  

Potrawy świąteczne, które powinny zagościć na wigilijnym stole, to: 

• śledź na różne sposoby (np. w sosie śmietanowym, w oleju, pod pierzynką, z ro-
dzynkami)  

• karp na różne sposoby (np. smażony, w galarecie, po żydowsku, w sosie miodo-
wym, faszerowany) 

• kluski z makiem, cukrem i miodem 

• ryba po grecku 

• sałatka jarzynowa 

• jajka z majonezem  

• zupa grzybowa 

• barszcz z uszkami 

• zupa rybna  

• kapusta z grochem  

• kapusta z grzybami 

• kompot z suszonych owoców  

• pierogi z kapustą i grzybami  

• kutia 

• sernik i makowiec 

 

„Zasiadając przy wigilijnym stole, łamiąc się opłatkiem 
pamiętajcie, że dzień ten w radości i miłości jest poczęty” 

        Opracowała: Zuzia 6m, zdjęcia pobrane z Internetu. 
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Paweł Rańda lat 39 Zawodnik klubu AZS Politechnika Wrocławska.  
 Absolwent Szkoły Podstawowej nr 45. 

 

1. Jaka jest Pana dyscyplina sportowa? 

Moją dyscypliną sportową jest wioślarstwo. 
 

2. Ile lat Pan trenował? 

Trenowałem wioślarstwo ponad 20 lat. 

 

3. Jakie są Pana największe sukcesy? 

Moim największym sukcesem jest zdobycie srebrnego medalu na 
Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. 

 

4. W ilu Igrzyskach Olimpijskich Pan uczestniczył? 

Brałem udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008roku 
i w  Londynie w 2012 roku. 

 

5. Ile osób płynęło z panem w łodzi? 

Pływałem w łodzi czteroosobowej, oprócz mnie były w łodzi 
jeszcze 3 osoby. 

 

6. Oprócz wioślarstwa jakie dyscypliny sportowe Pan lubi?  

Lubię pływanie, narciarstwo biegowe, sporty walki i żużel. 

 

7. Jakie ma Pan hobby? 

Moje hobby to: wioślarstwo, wędkarstwo, narciarstwo i gotowanie. 

 

 8. Ile medali Pan zdobył: 

Dziś nie pamiętam dokładnie jakiego koloru medale zdobyłem. Było ich 
ponad sto, w tym 30 złotych z Mistrzostw Polskich, pozostałe w różnych 
zawodach w Europie i na świecie. 

  

9. Jak i gdzie Pan spędzi Święta Bożego Narodzenia ? 

Co roku Święta spędzam wspólnie z najbliższą rodziną we Wrocławiu 
albo w Bydgoszczy. 

Podczas Świąt na stole jest tradycyjnie dwanaście potraw. Stoi choinka, 

śpiewamy kolędy, dzielimy się opłatkiem i oczekujemy pierwszej gwiazd-

ki na niebie dającej znak do rozpoczęcia kolacji. 

                                                                                        Dziękuję bardzo za wywiad.                                                                                                   
                  Jan  4a  

Wywiad z naszym absolwentem Panem 
Pawłem Rańda. 
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Gry planszowe na długie wieczory, oraz świąteczne dni. 

           5 SEKUND 

W „5 sekund” gracz w każdej swojej kolejce musi wymienić jakieś  

3 rzeczy zgodnie z treścią zadania na karcie. Rozpiętość tematyki  

zadań jest bardzo szeroka. Mogą to być, więc równie dobrze „trzy imiona męskie 

na literę D” jak i „nazwy trzech londyńskich stacji metra”. Wszystkich zadań jest 

w grze 744, a rozmieszczono je po jednym na obu stronach każdej z 372 kart. Po-

nieważ każda karta ma stronę czerwoną i żółtą, otrzymujemy jakby dwa rodzaje 

zadań. Te na czerwonym froncie wydają się zasadniczo łatwiejsze. Lepiej używać 

ich grając z dziećmi, chociaż granica stopnia trudności pomiędzy zadaniami bywa 

dość płynna. Kosztuje 59,99zł. 

                Monopoly Imperium to gra, w której każdy może stać się właścicielem 

największych marek na świecie takich jak: Coca-Cola, Nestle czy Samsung. Ku-

pując ulubione marki, każdy gracz powiększa swoją powierzchnię reklamową,  

a tym samym wielkość swojego imperium. Gra trwa do momentu, aż zostanie  

w niej tylko jeden gracz. To właśnie on jest zwycięzcą! Zagraj jeszcze raz w kul-

tową grę Monopoly, która doczekała się kilkunastu nowych edycji na swoje 80-te 

urodziny. Monopoly Empire odrobinę odbiega od swojego oryginału, ale nadal 

pozostaje fascynującą rozgrywką, w której liczy się strategia, ekonomia i łut 

szczęścia. Kosztuje 99,99zł. 

MONOPOLY IMPERIUM 

 

         GORĄCY ZIEMNIAK 

Kto z Was potrafi najszybciej myśleć pod presją czasu? Przygotujcie się, bo zaraz to 
sprawdzicie. W tej grze masz tylko kilka chwil, by wymyślić odpowiedź na pytanie 
i rzucić „Gorącego Ziemniaka” przeciwnikowi. Pozbądź się Ziemniaka, zanim upły-
nie czas i się sparzysz. Odpowiadaj szybko, rzucaj celnie, łap dokładnie i nie spadnij 
na sam dół planszy. Kosztuje 48,49zł. 
 

Opracował: Patryk 5d 
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Polskie kolędy pięknie opisują klimat Świąt Bożego 
Narodzenia. Możemy w nich dostrzec coś w rodza-
ju „poufałości” w stosunku do Świętej Rodziny - 
Jezus jest maluśki jako rękawicka, piękniuchny jak 
Aniołeczek, jego Matka nazywana jest Matulką al-
bo Matusieńką. To  tak, jak byśmy śpiewali o kimś 
z nas, kimś bardzo bliskim. Kolędy zbliżają do sie-
bie ludzi, a wspólne ich śpiewanie oddala niesnaski 
i żale, kruszy mury zbudowane w szarościach dnia 
codziennego. Nazwa „kolęda” pochodzi od łaciń-

skiego słowa calendae ( pierwszy dzień miesiąca ) i na początku oznaczała pieśń noworoczną, w której 
zawarte były życzenia pomyślności i urodzaju na nowy rok. Rolę pieśni bożonarodzeniowej zaczęła peł-
nić prawdopodobnie dopiero w wieku XIX. W okresie od średniowiecza do wieku XVI nie wyróżniała 
się spośród innych pieśni religijnych. Od kolęd należy odróżnić pastorałkę - odmianę kolędy o świeckim 
charakterze i wątkach zaczerpniętych z życia codziennego. Według tradycji, autorem pierwszej kolędy 
był św. Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana w zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza zacho-
wana polska kolęda, pochodząca z 1424 r., zaczyna się od słów „Zdrów bądź, Królu Anielski”. W XIII w. 
franciszkanie zapoczątkowali zwyczaj jasełkowego kołysania Dzieciątka. Przy szopce lub żłóbku wysta-
wiano misteria bożonarodzeniowe i śpiewano. Wiele w tych pieśniach jest form zdrobniałych oraz koły-
sankowych zwrotów. Ten gatunek kolęd rozwinął się szczególnie w wieku XVII. Właśnie z tego okresu 
pochodzą „Gdy śliczna Panna Syna kołysała” i „Lulajże, Jezuniu”. Wiek XVII przyniósł również kolędy 
o tematyce pasterskiej. Powstały wtedy „Dzisiaj w Betlejem”, „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Z ko-
lęd XVI-wiecznych zachowała się do dziś żywa „Anioł pasterzom mówił”.  W XVII wieku powstała ko-
lęda „W żłobie leży”, przypisywana Piotrowi Skardze - do melodii poloneza koronacyjnego króla Wła-
dysława IV. Inną bardzo popularną kolędę „Bóg się rodzi”, do melodii w rytmie poloneza, napisał Fran-
ciszek Karpiński. W tej wspaniałej pieśni znaleźć można paradoksalne zestawienia (moc truchleje, ogień 
krzepnie, blask ciemnieje). Twórcami kolęd byli także m. in. poeci Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej 
Morsztyn, a w XIX wieku kompozytorzy Feliks Nowowiejski i Zygmunt Noskowski. Fryderyk Chopin 
zacytował kolędę „Lulajże, Jezuniu” w środkowej części Scherza h-moll op.20. Najciekawsze współcze-
sne opracowanie kolęd zawdzięczamy Witoldowi Lutosławskiemu. Kolędy polskie są świadectwem mi-
nionych epok, ich wydarzeń i idei. Można nimi  opowiedzieć historię Polski od powstania listopadowe-
go aż do naszych czasów. Są kolędy związane z powstaniami listopadowym i styczniowym; np. „Hymn 
do Boga” z 1830 r. na melodię „Bóg się rodzi”, z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., np. „Przybieżeli 
do Betlejem żołnierze”; są kolędy związane z 1939 r., np. „Kolęda warszawska” z tekstem Stanisława 
Balińskiego, czy patriotyczne wersje kolęd z okresu okupacji, jak „Lulajże, Jezuniu, na polskiej ziemi”. 
Istnieje bardzo piękna kolęda na melodię piosenki „Serce w plecaku” opowiadająca o tym, jak żołnierz z 
powstania warszawskiego przyszedł do Betlejem: wszyscy składali dary Dzieciątku, a ono spośród 
wszystkich darów wybrało serce żołnierza polskiego. Są kolędy okresu stanu wojennego z „Kolędą in-
ternowanych” autorstwa Macieja Zembatego. Wcześniej jeszcze powstała znana dziś kolęda „Nie było 
miejsca dla Ciebie” z czasów drugiej wojny światowej – stworzona w obozie koncentracyjnym w Gusen. 
Tak obszernego repertuaru kolęd patriotycznych jak w Polsce nie ma w żadnym innym kraju.   

 

Na świecie najsłynniejszą kolędą jest „Cicha noc”, którą przetłumaczono na ponad 300 języków i dia-
lektów. Powstała w 1818 r. w małym austriackim miasteczku w Alpach.  

                               

 

 

            Opracowała p. Magdalena Płociennik 

 Śpiewajmy kolędy! 



Przepis na świąteczne pierniki 

Pomysły na prezenty dla bliskich. 
Mama - kosmetyki, książka, komedia romantyczna 
Tata - książka, kosmetyki, film z gatunku kina akcji 
Babcia- apaszka, krzyżówki, książka, szal 
Dziadek - krzyżówka, książka, film historyczny 
Siostra—pamiętnik, kosmetyki, słodycze, duży miś 
Brat - klocki, bajka, gra logiczna, słodycze, piłka 
 
Dla pań warto kupić kosmetyki. Taki praktyczny prezent na 
pewno ucieszy niejedno damskie serce. 

 
 Natomiast dla przedstawicieli płci męskiej również polecam zakupić kosmetyki. Jeśli wybrany 
przez was pan nie lubi kosmetyków, można  kupić mu na przykład książkę. 

 
Dla dzieci fajnym prezentem są zabawki oraz słodycze. Wszystko zależy jednak od wieku dziec-
ka. 
Pamiętajmy , że w święta najważniejsze jest spędzanie czasu z rodziną, wspólne kolędowanie. 

To nie prezenty są najważniejsze! 

Opracowała: Małgorzata 6m 

SKŁADNIKI: 

• 2 szklanki mąki pszennej 

• 2 łyżki miodu 

• 3/4 szklanki cukru 

• 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

• 10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej  

• 1 łyżka masła 
• 1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania) 

Około 1/3 szklanki ciepłego mleka 

PRZYGOTOWANIE: 
Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony, gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). 
Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 

Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka, zagniatać ręką ciasto, aż będzie średnio twarde i gę-
ste, przypominające ciasto kruche (możemy nie wykorzystać całego mleka). Dokładnie wyra-
biać przez około 10 minut, aż będzie gładkie. 

Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości max. 1/2 cm. Foremka-
mi wykrajać pierniczki. Smarować roztrzepanym jajkiem i układać na blasze wyłożonej papie-
rem do pieczenia, w odstępach około 2 cm od siebie.  

Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 15 

minut, w zależności od grubości. 
 

                            Zdjęcia pobrane z Internetu. 

 


