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ZNACZENIE SYMBOLI ŚWIĄTECZNYCH
Co oznaczają symbole świąteczne?
Okres świąteczny to magiczny czas
z wyjątkową atmosferą. Kojarzony
przede wszystkim z zapachem udekorowanego świerku, będącego uosobieniem: życia, płodności i odrodzenia.
Okres świąteczny to magiczny
czas z wyjątkową atmosferą. Kojarzony przede wszystkim z zapachem
udekorowanego świerku, będącego
uosobieniem: życia, płodności i odrodzenia.
Przez trzy dni obchodzimy narodziny Jezusa Chrystusa. Pierwszym
dniem jest wigilia, czyli uroczysta kolacja, podczas której gromadzi się cała
rodzina i wspólnie spędza czas. Przy
rodzinnym stole zostawia się jedno
puste miejsce dla niespodziewanego
gościa. Tradycja ta, jest wyrazem solidarności w stosunku do osób samotnie
spędzających święta.
Pod obrusem znajduje się sianko uosabiające ubóstwo w jakim narodził się Jezus. Biały obrus jest nawiązaniem do jego szat , a samo sianko
obrazuje skromność, które ma sprowadzić dobrobyt na domowników. Na
początku wieczerzy wszyscy dzielą się

opłatkiem składając sobie wzajemnie
życzenia. Zwyczaj ten jest symbolem
pojednania i przebaczenia oraz wyraża
chęć bycia razem.
Następnie przystępuje się do
spożycia uroczystej kolacji, składającej
się z dwunastu potraw, które przedstawiają dwunastu apostołów. Wszystkie
dania przygotowywane są z płodów
ziemi takich jak: mak, ryby, kapusta,
groch i miód. Symbolizują one dostatek, witalność i szczęście.
Po zjedzonej kolacji nadchodzi
ulubiona tradycja dzieci czyli rozdawanie prezentów przynoszonych przez
Świętego Mikołaja. Jego postać związana jest z legendą o biskupie, który
cały swój majątek oddał biednym. W
wielu rodzinach śpiewa się kolędy, których urok wyśpiewywanych słów dostarcza otuchy.
Z nocy 24 grudnia na 25 grudnia niektórzy ludzie wybierają się na
pasterkę czyli uroczystą mszę upamiętniającą oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Wierzy
się też, że w wigilijną noc zwierzęta
przemawiają ludzkim głosem. Dlatego
nadal obchodzony jest zwyczaj dzielenia się z nimi opłatkiem. Kolejne dwa
dni to przede wszystkim
czas spędzony w gronie
najbliższej rodziny. Czas
radosny pełen miłości
i wsparcia.
Tosia Chełchowska
klasa I B
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ - „PATRON DARU CZŁOWIEKA DLA CZŁOWIEKA”
6 grudnia obchodzimy imieniny Mikołaja. Dowiedzmy się zatem, kim tak naprawdę był patron,
który przynosi nam prezenty.
Święty Mikołaj przyszedł na świat w 270 roku w Licji, w miejscowości Patras. Rodzice wyprosili w modlitwach u Boga potomka, ale osierocili go, gdy był jeszcze młodzieńcem. Zmarli podczas zarazy, zostawiając synowi pokaźny majątek. Mikołaj mógł więc do końca swoich dni
wieść dostatnie, beztroskie życie. Wrażliwy na ludzką biedę, chciał dzielić się bogactwem z osobami cierpiącymi niedostatek. Za swoją hojność
nie oczekiwał podziękowań. Przeciwnie, starał się, aby jego miłosierne
uczynki pozostawały otoczone tajemnicą. Często po kryjomu podrzucał
biednym rodzinom podarki i cieszył się, patrząc na radość obdarowywanych ludzi.
Mikołaj chciał jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Doszedł do
wniosku, że najlepiej służyć Mu będzie za klasztornym murem. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej dołączył do zakonników w Patras. Wkrótce
wewnętrzny głos nakazał mu wrócić między ludzi. Opuścił klasztor i swe rodzinne strony, by trafić do dużego miasta licyjskiego - Myry.
Był to czas, gdy chrześcijanie w Myrze przeżywali żałobę po stracie biskupa. Pewnej nocy jednemu
z obradujących dostojników kościelnych Bóg polecił we śnie obrać na urząd człowieka, który jako pierwszy przyjdzie rano do kościoła. Człowiekiem tym okazał się nieznany nikomu Mikołaj. Gdy mu o wszystkim powiedziano, wzbraniał się przed objęciem wysokiej funkcji, jednak po długich namowach wyraził
zgodę, uznając, że dzieje się to z Bożego wyroku. Biskupią posługę pełnił Mikołaj ofiarnie i z całkowitym
oddaniem. Niósł Słowo Boże nie tylko członkom wspólnoty chrześcijańskiej.
Biskup Mikołaj dożył sędziwego wieku. W chwili śmierci miał ponad 70 lat. Został uroczyście pochowany
w Myrze.
Został patronem bednarzy, cukierników, kupców, młynarzy, piekarzy, piwowarzy, a także sędziów,
marynarzy, rybaków i flisaków.
Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”.

Wiersz z okazji imienin Mikołaja
6 Xll Imieniny Mikołaja
Stary człowiek w saniach gna.
Wielki wór prezentów ma.
Siwa broda, śmieszna czapka
To znak tego super dziadka.

Każdy czeka dziś na Niego.
Bo on robi coś wielkiego.
Dużo szczęścia dzieciom daje.
I prezenty im rozdaje.

Dziś są jego imieninki.
Może wpadnie do rodzinki?
Może prezent też dostanie?
Szalik? Czapkę? Nowe sanie?
Trzeba mu dziś prezent dać!
Bo nie można tylko brać.
Autor Filip Olszewski, kl. I A
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Zapraszamy na LEKCJE ROSYJSKIEGO Z KASIĄ
Dziś zapraszam do nauki
nazw przedmiotów związanych ze świętami.

Новогодние костюмы [ nawagodnieje kastiumy]
noworoczne stroje
UWAGA: W nawiasach Сладости - [sladasti] słoumieściłam wymowę.
dycze
Коляда - [kaliada] kolęda
Игрушки - [Igruszki]
Апельсин - [apel'sin] pozabawki
marańcza
Ёлка - [jolka] choinka Мандарин - [mandarin]
Подарки - [padarki]
mandarynka
prezenty

Дед мороз - [died
maroz] święty Mikołaj
Снег - [snieg] śnieg
Wierszyk
Наша елка высока,
Наша елка велика,
Выше мамы, выше
папы,
Достает до потолка.

Kateryna Demkiv,
z klasy I B

ZABOBONY ŚWIĄTECZNE
Co zrobić, aby kolejny rok
obfitował w pieniądze, szczęście
i uśmiech? Istnieje kilka wskazówek
i porad, które, jeśli będziemy przestrzegać spełnią większość naszych
wigilijnych życzeń. Poniżej przedstawiam stare przesądy i wierzenia
wigilijne, które od wielu lat przekazywane są z pokolenia na pokolenie.
Pilnuj, aby na stole była nieparzysta liczba potraw. To zapewni
ci urodzaj w całym nadchodzącym
roku.

i smutek będą często gościły w naszym domu, aż
do następnej Wigilii.
Jeżeli Wigilię
pierwszy przyjdzie lub zatelefonuje mężczyzna, to
szczęście dla tego domu, a
jeśli kobieta, to choroba
lub inne niepomyślne zdarzenie.
„Jaki dzień Wigilii, taki cały rok” – warto
o tym pamiętać i przeżyć ten dzień tak, jak
chcielibyśmy go spędzić.

Artykuł
przygotowała
uczennica
klasy II B
Nikola Kunysz

W dniu Wigilii nie należy się sprzeczać, kłócić ani płakać, bo niezgoda

SYLWESTER
Sylwester to wigilia
Nowego Roku, noc z 31
grudnia na 1 stycznia, kiedy
to świętuje się koniec starego i początek nowego roku. Jest to dzień hucznych zabaw, bali, toastów, sztucznych ogni i petard. W Polsce sylwestra
zaczęto obchodzić w XIX wieku, jednak z początku bawili się tylko najbogatsi, lecz późniejszym czasie zwyczaj ten przejęły wszystkie warstwy społeczne.
Artykuł przygotowała uczennica klasy II B Oliwia Kurant
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Boże Narodzenie na Froncie Zachodnim w 1914 r.
W 1914 roku
wybuchła Wielka
Wojna, miliony mężczyzn wyruszyły na
front pod wpływem
propagandy swoich
państw - przekonani,
że wojna skończy się
w kilka tygodni i na
jesień będą już w domu.
Po czterech
miesiącach żołnierze
nadal siedzieli w okopach frontu zachodniego ciągnących się przez setki kilometrów i zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. Już 7 grudnia, ówczesny papież Benedykt XV poprosił, aby na okres Świąt odłożyli karabiny
i przestali do siebie strzelać. Wszyscy dowódcy walczących stron powiedzieli, że papież ma siedzieć
cicho, bo na wojnie nie ma miejsca na takie dyrdymały. Ale zwykli żołnierze pomyśleli podobnie jak
papież. 24 grudnia, kiedy zapadł zmrok, Niemcy postawili wzdłuż linii okopów choinki, Anglicy od razu pomyśleli, że to jest podstęp, ale kiedy Niemcy zapalili świeczki na choinkach i zaczęli śpiewać kolędę „Cicha noc”, Brytyjczycy unieśli się dumą i żeby nie być gorsi, również zaczęli śpiewać angielską
wersję. Po zakończeniu śpiewania kolęd Niemcy wyszli z okopów, Anglicy i Francuzi wystraszyli się,
że Niemcy atakują ,ale oni zaczęli krzyczeć, aby nie strzelali. Potem Szkoci, Brytyjczycy, Francuzi,
a nawet Hindusi zaczęli wychodzić z
okopów. Spotkali się pośrodku ziemi
niczyjej, złożyli sobie życzenia, wymieniali się gazetami, palili papierosy,
jedli, rozegrali mecz piłki nożnej zakończony zwycięstwem wojsk Brytyjskich, zorganizowano też pogrzeby dla
poległych i msze polowe.
Po kilku dniach dowódcy zorientowali się, że ich ludzie zamiast
strzelać do siebie, razem się bawią, a
jak teraz się zbratają, to mogą odmówić posłuszeństwa swoim oficerom
i zakończyć tę bezsensowną wojnę,
która nie miała żadnego sensu.
Oczywiście wymieniono pułki
stacjonujące na tym odcinku, położono
większy nacisk na propagandę, żeby zapobiec brataniu się walczących w przyszłości i ogłaszano wtedy
ostrzał artyleryjski.
Jest to jeden z najjaśniejszych punktów w historii nie tylko Wielkiej Wojny, ale też historii świata, kiedy ci prości ludzie powiedzieli swoim przywódcom, my się nie zgadzamy, jesteśmy zwykłymi
ludźmi.
Materiał przygotowała uczeń klasy II B, Mikołaj Jacyna
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KĄCIK WIERSZOKLETÓW
"Magia świąt"
I znów zima,
I znów pada śnieg.
Jest to chwila,
Gdzie na wszystko znajduję lek.
Anielski dywan rozwinięto już,
Puchowe podwórze gotowe do snu.

Poznajcie wreszcie dziewczynę,
która pisze dla Was piękne
wiersze.
„Magia Świąt” to utwór, który
powstał specjalnie do świątecznego numeru.
Poniżej życzenia w postaci wiersza napisane
przez Oliwię Jankowską z klasy I B.

Dziś nikt nie płacze,
A każdy się raduje,
Bo choinka już stoi,
A Mikołaj prezenty pakuje.

Ciężki to był rok dla wszystkich,
Lecz już teraz będzie dobrze
Bo składamy Wam życzenia
Ciepłe i z serca płynące.

I przechodzę ulicą
I tylko jedna lampa świeci,
A w oknach widzę
Otwierające prezenty dzieci.

Wypoczynku w rodzinnym gronie
Życzymy pysznych potraw na stole,
Góry prezentów pod dużą choinką,
By spełniło wam się wszystko!

Bo właśnie dziś wszystko się zmienia,
Bo to magia świąt Bożego Narodzenia!

By odwiedził was Mikołaj,
A na dworze śniegu tona.
W kuchni zaś wypieków zapach.
I na lepsze jutro wiara.

Pamiętajcie o KARTKACH
DLA SENIORÓW!

Zdrowia wam życzymy wszystkim,
Byśmy byli optymiści,
By uśmiech nie schodzi z twarzy,
Byśmy nie przestali marzyć.
Wesołych świąt!

UWAGA!
Niebawem na stronie szkoły ukaże się regulamin KONKURSU NA LOGO NASZEGO LICEUM.
Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi i wzięcia udziału w konkursie.
Na zwycięzcę czeka naprawdę cenna nagroda.
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ŁAMIGŁÓWKI DLA NASZEJ SZKOLNEJ
GŁÓWKI
GAZETKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA LEMA
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

Znajdź 16 wyrazów związanych
ze Świętami Bożego Narodzenia
oraz Sylwestrem. Szukaj w
pionie i poziomie.

ZAPRASZAMY DO WYKONANIA
REBUSU !!!
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WESOŁYCH ŚWIĄT życzy zespół redakcyjny gazetki
UCHO LEMA!

