Gazetka Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie

15 grudnia 2003 r.
Nr. 2 (16)

Temat numeru:

„Tradycje bo onarodzeniowe na Podlasiu”
str. 10-11
Wszyscy znamy wi tego Mikołaja,
ubieramy choink , jemy uroczyst kolacj ... Ale czy my jako Podlasianie znamy

tradycyjne wigilijne potrawy przygotowywane
na Podlasiu? Czy wiemy, co to s zapusty?
Kim byli kosmaci przebiera cy? Je eli nie,
mamy teraz okazj si tego dowiedzie ...
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OD REDAKCJI

wi ta id !
Witam wszystkich czytelników na łamach wi tecznego numeru naszej
szkolnej gazetki. Jak widzicie, moje zapewnienia
nie były tylko czczymi
słowami, zmiany zostały
wprowadzone w ycie.
My l , e tak gazetka
wygl da du o lepiej, jest
te bardziej funkcjonalna
i praktyczna. Mały format pozwoli, aby pisemko nie zgniotło si w plecaku, a jednocze nie zapewni du y
komfort czytania.
Na dworze zimno, bez niegu. Tegoroczny zimowy krajobraz nie wygl da jak z ksi ki, jest szaro i smutno. No có ,
miejmy tylko nadziej , e do wi t ziemi pokryje warstwa
białego puchu. Aby nasze wi ta były prawdziwymi wi tami.
Ewa Smyk
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Z TYM KUPONEM POPRAWISZ KA D OCEN
Z testu, klasówki lub sprawdzianu
Przypominamy, e zasady naszego Szkolnego Systemu Oceniania pozwalaj na popraw tylko ocen niedostatecznych i dopuszczaj cych. Co ma robi
ambitny ucze , któremu niechc cy wpadnie czwóreczka lub trójeczka z testu,
klasówki lub sprawdzianu? Mamy na to rad – powinien kupi nasz gazetk , a w
niej znale i wyci kupon, który pozwoli poprawi KA D OCEN . Oto jak
wygl da to cudo…
UWAGA! Kupon jest wa ny do 23 stycznia 2004 r. , czyli do ferii zimowych. Na jednym przedmiocie mo na go u y tylko raz!
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WYDARZENIA

Wydarzenia w naszej szkole

SPIS TRE CI:

Apel upami tniaj cy rocznic 11 listopada
Z tego wzgl du, e 11 listopada jest dniem wolnym,
klasa I b przygotowała apel z tej okazji na 7 listopada.
Przypomnieli my sobie najwa niejsze daty z historii
naszej ojczyzny, usłyszeli my pie ni patriotyczne i
recytacje znanych wierszy. Bardzo podobały si nam
ołnierskie mundury wypo yczone z jednostki wojskowej. Zobaczyli my trzech zaborców rozrywaj cych map Polski na trzy cz ci i skr powan Polsk
le c u stóp tronu. Oswobodzili j ołnierze, którzy
równie przeci li czarn wst g i zdj li ła cuch z
godła Rzeczypospolitej. W przyst pny dla nas sposób
przedstawiono drogi Polaków do niepodległo ci.
Przypomnieli my sobie tak wa ne dla Polski hasło:
„ eby Polska była Polsk ”. Wyst p wszystkim si
podobał i został nagrodzony przez uczniów brawami.

Wydarzenia w
naszej szkole

Dyskoteka szkolna – 27 listopada
W naszej szkole odbyła si dyskoteka szkolna z okazji andrzejek. Przed jej rozpocz ciem w klasach odbyły si gry i zabawy organizowane przez uczniów. Po
krótkim pocz stunku uczniowie zeszli do hali gimnastycznej, gdzie odbywała si dyskoteka. Wszyscy
dobrze si bawili i na pewno b d dobrze wspomina
ten dzie .

Ły wiarstwo
figurowe

Mikołajki
Mikołajki tradycyjnie odbywaj si 6 grudnia, ale
dlatego, e w tym roku wypadały w sobot , uczniowie
wr czali sobie prezenty ju kilka dni wcze niej.
Przedtem odbyły si losowania, dla którego członka
klasy kupowało si upominek. Był to miły i przyjemny dzie dla wszystkich, okazja do zintegrowania si
klas i za egnania sporów i wa ni.
Anna Konopko
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Warto zobaczy
Wszyscy wiemy, jak dziewczyny ubieraj si do szkoły. Jedne skromniej a drugie
ba r dzi ej wyz ywa j c o.
Oczywiste jest, e płe
brzydka kieruje si głównie
wzrokiem i inn cz ci
ciała, dlatego widok ładnej i
zgrabnej dziewczyny wpływa na nich pobudzaj co…
Paulina
Kropiewnicka
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Szkoła bez prowokacji,
czyli:
czy przywróci w Polsce
podział szkół na
e skie i m skie?
Ostatnio od wielu naszych
przyjaciół słyszały my o dziwnych,
nienormalnych zachowaniach w szkole.
A mianowicie o tym, i chłopcy nie
potrafi opanowa swoich zachcianek.
Wszyscy wiemy, jak dziewczyny ubieraj si do szkoły. Jedne
skromniej a drugie bardziej wyzywaj co. Oczywiste jest, e płe brzydka kieruje si głównie wzrokiem i inn cz ci ciała, dlatego widok ładnej i zgrabnej dziewczyny wpływa na nich pobudzaj co. Ale to jeszcze do niczego nie
prowadzi. Natomiast, je li ta dziewczyna z nimi rozmawia i artuje, mo e niewiadomie prowokowa ich do niepoprawnych zachowa . Ale rzecz najgorsz jest to, e gdy arty przerodz si w
czyny - zdaniem dorosłych - winna jest
dziewczyna. Gdy była ona niestosownie ubrana i rozmawiała z chłopcami,
co według nich było zaproszeniem.
Natomiast je li zapyta młodzie y, wychodzi na to, e win ponosz chłopcy.
Dlatego, e to oni nie umieli powstrzyma swoich fantazji. W ich mniemaniu,
je li dziewczyna ubiera si troch wyzywaj co, to ju znaczy, e liczy na co
wi cej ni rozmow . Ale oni s w bł dzie! Dziewczyny ubieraj si tak, jak
lubi i nie znaczy to, e chc by obiektem po dania!
Po tym krótkim artykule nasu-

RAPORT
wa si pytanie: "Czy przywróci w Polsce podział na szkoły e skie i m skie?". Wtedy szkoła byłaby bezpieczna. Dziewczyna nie prowokowałaby
chłopaka, chłopak nie zostałby sprowokowany przez dziewczyn i nie zrobiłby
adnej głupoty. Byłaby to szkoła bez
PROWOKACJI i bez SKOJARZE .
Ale czy my tego chcemy?...
A oto głos młodzie y:
Na pytanie "Czy przywróci Polsce
podział na szkoły e skie i m skie?",
odpowiedziało nam kilkadziesi t młodych osób. A na wyniki popatrzcie sami:
95% NIE
5% TAK
A oto niektóre ich uzasadnienia:
Dziewczyny:
Nie, moim zdaniem było by strasznie
nudno, gdyby szkoły były podzielone!
Nie, bo nie byłoby, z kim artowa !
Nie, nie byłoby, kogo prowokowa !
Nie, nie mo e by tak, bo umr !
Nie, pasuje mi tak, jak jest! Nie, bo
nie byłoby, kogo podrywa i do kogo
si u miecha !
Nie, kocham chłopaków!
Nie, z kim by my si całowały!
Nie, to byłoby głupie i beznadziejne!
Nie, to byłby koszmar, horror, to
straszne!
Chłopcy:
Nie, byłaby zmuła!
Nie, po prostu nie!
Nie, bo wol , eby było pół na pół!
Nie, bo one s sexi!
Nie, nigdy w yciu!
Absolutnie nie, dziewczynom jest le

RAPORT

Ale rzecz najgorsz jest to, e gdy
arty przerodz
si w czyny - zdaniem dorosłych winna jest dziewczyna. Gdy była
ona niestosownie
ubrana i rozmawiała z chłopcami,
co według nich
było zaproszeniem.
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bez chłopaków i na odwrót... Niektórzy s na tyle niemiali, e dziewczyny w klasie, to jedyny kontakt z płci
przeciwn !
Nie, to byłoby beznadziejne!
Nie, nie, byłoby zabawy!
Nie, bo chc kontaktów damsko - m skich w szkole!
Tak, wtedy upadek moralny w ród młodszych pokole
byłby mniejszy!
A teraz czas na króciutki wywiad z Mateuszem
ucz cym si w PG 4!
1. Czy dziewczyny w twojej szkole ubieraj si wyzywaj co?
Przewa nie!
2. Co uwa asz za strój prowokuj cy?
Krótkie spódniczki, stringi musz by widoczne, no i
oczywi cie bluzeczka odsłaniaj ca brzuch!
3. Czy jaka laska sprowokowała ci kiedy w szkole
do niepoprawnego zachowania?
Tak, miałem ochot zobaczy j bez ubrania!
4. Jak, czym sprowokowała ci ?
Ostro kr ciła zgrabn pupci !
5. Czy posun łe si wtedy do czego
wi cej ni arty?
Nie.
Marta Kropiewnicka
Aneta Zarzecka
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Sny równie si spełniaj
Odcinek 2
Po szkole przepełniona rado ci
ze spotkania z Wojtkiem zabrała si do lekcji. Powiedziała sobie, e zrobi je tak, jak
zrobiłby je on, czyli starannie, czysto, ładnie. Gdy tylko rozło yła zeszyty, zadzwonił
telefon. Kasia była sama w domu, wi c gdy
w ciszy rozbrzmiał dzwonek bardzo si
wystraszyła. Szybko jednak ochłon ła i
poszła odebra .
Halo?- zapytała niepewnie. Nie spodziewała si adnego telefonu o tej porze.
Eee... Halo? Ka ka?
Od razu rozpoznała ten głos. To
on! Serce zacz ło bi szybciej. On sam do
niej zadzwonił! Mo e chce jej powiedzie
co wa nego? Mo e to, e j bardzo lubi?...
Mo e to, e j kocha?... Mo e to, e chce si
z ni spotka ?... Mo e... Ale w tej chwili
opanowała si . Do rzeczywisto ci przywołał
j jego głos.
Ka ka, jeste tam? Odezwij si ?
Przepraszam, jestem, zamy liłam si . Słucham.
Uspokoiła wal ce serce, odetchn ła gł boko i postanowiła nie da po sobie
zna , e si denerwuje.
Ka ka, jestem chory, wiesz, jesienne przezi bienie... Chciałbym ci prosi , eby
przyniosła mi jutro lekcje, pojutrze ju powinienem by z powrotem w szkole. Nie
byłoby to dla ciebie problemem? Co prawda
Michał mieszka bli ej, ale ja nie mog jego
pisma rozczyta ... on nigdy nie ma zapisanej
pracy domowej. To jak? Przyniesiesz?
Pewnie, oczywi cie, e przynios .
Dzi ki, no to pa.
No, pa.
Miała wra enie, e jakby kto
dotkn ł j teraz, eksplodowałaby z tej całej
rado ci. Przecie to było najlepsze, co j
mogło teraz spotka ! Była taka szcz liwa.
Szybko zabrała si do lekcji i zacz ła roz-

OPOWIADANIE
my la , jak jutro b dzie wygl dała jej wizyta u Wojtka, jak potoczy si rozmowa i jak
j przedłu y . Wymy lała ju całe scenariusze, trudno jej było wybra ten najlepszy.
Marzyła o wielkiej miło ci. O odwzajemnionej miło ci.
Wstała tego ranka szcz liwsza
ni zwykle. Przecie pójdzie do niego. Zobaczy jak on wygl da w domu, bez kolegów... Przez te swoje rozmarzenie w szkole
miała problemy z koncentracj , nie mogła
si skupi na temacie lekcji. Na polskim,
kiedy siedziała zamy lona, patrz c przez
okno, do porz dku przywołał j ostry głos
nauczycielki.
Kasiu! Powiedz, o co teraz ci pytałam?
Eeee..... Nie wiem prosz pani... Przepraszam, to si wi cej nie powtórzy...
Tym razem ci daruj , ale jak jeszcze raz
zobacz , e tak si zachowujesz, wpisz ci
uwag , pami taj.
Tak, prosz pani...
Siadaj i pracuj
porz dnie.
W
klasie słycha
było
chichot
dziewczyn, Kasia czuła na sobie
zdziwione spojrzenia. Ale nie to
było teraz wa ne.
To nie z nimi miała
si spotka po lekcjach, tylko z Wojtkiem.

Anna Konopko
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ARTYKUŁ

Czat, czyli jak si porozumiewa za
po rednictwem Internetu.
Czat mo na ju znale w ofercie prawie
ka dego portalu internetowego, dlatego
omówi go tu dokładniej.
Wyobra my sobie, e zostali my zaproszeni do domu z wieloma pokojami, w
których siedz ludzie i rozmawiaj na
ró ne tematy, czasem mówi c równoczenie. Mo na chodzi mi dzy pokojami, na
chwil przysi
w ka dym z nich, troch
posłucha , ale przede wszystkim porozmawia z kim , kto nas zainteresuje.
Korzystaj c z pogaw dek internetowych,
równie wchodzimy do tzw. pokoju rozmów, czyli specjalnego okna, w którym
widzimy na ekranie tocz c si rozmow .
Aby wej do któregokolwiek z pokojów
tematycznych, trzeba wpisa nick, czyli
ksyw albo inaczej pseudonim, pod któr
b dziemy widoczni na czacie. Do takiej
rozmowy mo na wł czy si w dowolnym momencie. Czasem w pokoju mo e
nie by nikogo, wi c trzeba troch poczeka lub zajrze tam pó niej.
Rozmowa odbywa si za pomoc klawiatury, a pisanie tekstów na czacie wymaga
wyj tkowo szybkiej reakcji. Je li w czacie uczestniczy wa na osoba, jest on moderowany. Oznacza to, e moderator,
czyli osoba zarz dzaj ca czatem, przegl da nadchodz ce pytania i dopiero uznane
przez niego za wła ciwe dochodz do
głównego rozmówcy.
Pokoje rozmów s zwi zane z konkretnym tematem, np. aktualnym wydarzeniem sportowym, muzycznym czy politycznym. Cz sto zdarza si jednak, e
nawet na czacie tematycznym osoby rozmawiaj na inne tematy lub prowadz
bardzo lu n rozmow .
Cz sto na stronie WWW pojawia si za-

powied czatu - godzina, nazwisko i imi
osoby. Takie zapowiedzi pojawiaj si
równie w innych mediach, np. telewizji,
a nast pnie pokazywane s „na ywo” na
ekranie TV. Czaty z popularnymi lud mi
wprowadzaj coraz cz ciej gazety codzienne. Bulwersuj ce pytania i najciekawsze wypowiedzi s publikowane w
gazecie na drugi dzie . Tak wi c relacje z
takich czatów s równie ródłem szybkich informacji.
Na czacie zostało przyj te, e nie podaje
si nazwiska, tylko pseudonim. Jest si
wi c w pewien sposób anonimowym. Ale
s tu równie pewne zasady: nick powinien co oznacza , np. wyró niaj c nas
cech charakteru, wiek, miasto, region,
np. dowcipny17, Kasia-Szczecin. Tocz c
rozmow , mo na u ywa emotikon. Na
niektórych czatach mo na równie zamieci zdj cie, które b dzie pojawia si
obok nicka w oknie rozmów.
Niektórzy goszcz na czatach w celu
poznania kogo troch bli ej, aby si z
nim/ni umówi . Nie jest dokładnie powiedziane, czy takie znajomo ci przetrwaj , czy nie. To zale y od rozmówców.
Niektóre przyja nie internetowe przetrwaj , a inne nie.
Piotr Dudenko
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Merry Christmas!
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W NASZEJ SZKOLE

Szkolny klub europejski
Dnia 21 pa dziernika 2003 roku SKE wraz z opiekunami: pani Jolant Harasimczuk i panem
Mikołajem Szujem odwiedziło Podlaskie Centrum Edukacji Europejskiej znajduj ce si w
Białymstoku, przy ulicy Lipowej 14, przy kinie „Pokój”. W Centrum tym mo na uzyska pełne informacje na temat szkolnych klubów europejskich i samej Unii Europejskiej. Pracuj tam
na stałe cztery osoby, które udzielaj c odpowiednich informacji. Tego dnia przyj ła nas i oprowadziła po budynku pani Olga Kupi ska. Opowiedziała nam interesuj ce rzeczy dotycz ce
Centrum. W całej Polsce jest 35 o rodków CIE. Główne siedziby Europejskiego Centrum na
Podlasiu znajduj si w Białymstoku, Łom y i Suwałkach.
Marta Snarska
Sylwia Gliniecka

Bronimy Nicei

Traktatem zmieniaj cym traktaty ustanawiaj ce UE i Wspólnot Europejsk jest Traktat z Nicei, wynegocjowany przez szefów rz dów UE w grudniu 2000 roku. Nicea
przygotowała instytucje Unii do rozszerzenio nowe kraje (w tym Polsk ) i zmieniła
nieznacznie układ sił w samej Unii. Po wej ciu traktatu (od 2005 roku) zostanie ograniczone prawo veta w Radzie Ministrów Unii, wzro nie znaczenie du ych pa stw.
W Nicei zapadły nast puj ce decyzje:
Przygotowanie instytucji UE do poszerzenia o 12 nowych pa stw,
ustalenie podziału głosów w Radzie Ministrów (Polska otrzymała 27 głosów)
reforma Parlamentu Europejskiego, zwi kszenie liczby eurodeputowanych do 732,
reforma Komisji Europejskiej (po wej ciu traktatu w ycie ka dy kraj b dzie miał jednego
komisarza)
Polska ustosunkowała si przychylnie do tego traktatu, poniewa daje on nam 27 głosów (tyle
co Hiszpania) co nasz kraj uwa a za sprawiedliwy podział. Jednak traktat ten osłabia pozycje
najwi kszych członków Unii- Francji i Niemiec. Kraje te sprzeciwiaj si takiemu podziałowi
głosów i proponuj system podwójnej wi kszo ci, który uwzgl dnia ilo mieszka ców pa stwa członkowskiego i w zale no ci od niej przyznaje głosy. Z analiz wynika, e na wprowadzeniu podwójnej wi kszo ci zyskuj najbardziej Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy,
najwi cej za strac pa stwa rednie. Projekt konstytucji unijnej zakłada wła nie taki podział
głosów. Twardymi przeciwnikami tego s Polska i Hiszpania. Rz d Polski zabiega o poparcie
swego stanowiska w ród pa stw pi tnastki. Argumentuje to tym, e podwójna wi kszo niesie powa ne ryzyko wielokrotno ci liczby głosowa w Radzie i osłabia gotowo do poszukiwania kompromisów. Taki obrót spraw nie b dzie sprzyjał utrzymaniu spójno ci i solidarno ci
Unii. Polska wierzy, e i w tej kwestii znajdzie si takie rozwi zanie, które doprowadzi do
cało ciowego porozumienia.
Decyzje dotycz ce podziały głosów w Radzie Ministrów maj zosta podj te na szczycie w
Brukseli 13 grudnia 2003 roku. Je li tak si nie stanie, negocjacje zostan przeło one na przyszły rok, lub w ogóle zawieszone.
Mikołaj Szuj
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Tradycje bo onarodzeniowe
na Podlasiu
Snopy zbo a
Snopki a tak e słom i siano umieszczano zarówno w chłopskich chałupach,
dworach szlacheckich jak i magnackich
pałacach. Snopy, najcz ciej cztery: z
yta, owsa, pszenicy i j czmienia stawiano w k tach izby. Wnosz c je do
wn trza gospodarz składał yczenia „na
szcz cie”, „na zdrowie”, „na urodzaj i
dobrobyt”, „na to Bo e Narodzenie – co
by si wam darzyło i mno yło”.
Siano pod obrusem
Pod wi teczny, zazwyczaj biały obrus
podkładano siano i opłatki dla zwierz t.
Siano od dawien dawna symbolizuje i
przypomina, e Jezus Chrystus urodził
si w n dznej szopce na sianie. Na nakryty stółsypano ziarna zbó . Na rodku stołu, na ziarnach, na chlebie albo na
talerzu układano opłatek.
Opłatki
Zwyczaj dzielenia si opłatkiem ma
prawdopodobnie rodowód szlachecki i
by mo e rozpowszechniłsi ju w XVII
wieku. Pieczono je przy ko ciołach i
klasztorach, wlewaj c prza ne ciasto
pszenne do elaznych form. W pierwszej połowie XIX wieku pojawiły si znane tylko w Polsce, ozdoby wykonane z
opłatka. Zawieszano je pod sufitem, nad
stołem wigilijnym. Miały nie tylko chroni
ludzi i ich dobytek od wszelkiego zła,
lecz równie szcz cie i dobrobyt w
nadchodz cym roku.
Wigilia
Obrz dy wi teczne s bardzo ró ne
zaczynaj c od porz dków po wi towanie. W ten wyj tkowy dzie nale ało
wsta wcze nie rano i szybko zerwa

TEMAT NUMERU

si z łó ka, aby przez cały rok zachowa dobre samopoczucie, energi i
rze ko . W tej samej intencji nale ało
si umy w strumieniu lub w rzece albo
w domu w miednicy, na dno której kładziono srebrny pieni dz. Nie nale ało
natomiast kła si w ci gu dnia, aby
nie chorowa i aby w lecie nie poło yło
si zbo e. Pomimo obowi zuj cego
cisłego postu dobrze było w ci gu dnia
zje troch chleba maczanego w miodzie lub posmarowany miodem opłatek i
napi si wódki, aby w ci gu roku nie
brakowało nikomu jadła i napitku. Teraz
w niektórych regionach zanika obyczaj
przepowiadania przyszło ci, ale na Podlasiu ludzie nadal w dzie Wigilii piel gnuj t tradycj . Panny i kawalerowie
wró yli sobie o mał e stwie z siana
wyci ganego po kolacji spod obrusa:
d bło zielone – lub ju wkrótce, zwi dłe – jeszcze trzeba poczeka , łami ce
si – stan bez enny. Dziewcz ta liczyły
równie kołki w płocie, mówi c przy tym:
„ten wdowiec, ten młodec (kawaler)”. Co
wypowiedziała przy ostatnim, taki miał
by jej przyszły m . Starsi ludzie wyci gaj c siano spod obrusa czy obserwuj c swój cie na cianie mogli pozna
wró b dotycz c ich zdrowia.
Potrawy wigilijne Podlasia
· Barszcz z m ki ytniej lub barszcz
buraczany
· Kasza gryczana z sosem grzybowym
· Kapusta faszerowana
· Kasza jaglana
· Kluski z makiem
· Pierogi z grzybami, soczewic , jabłkami, liwkami lub farszem z siemienia
lnianego
· Racuchy
· Kisiel owsiany
· Kutia
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TEMAT NUMERU
miała tylko mniejszy łeb.
wi ta Bo ego Narodzenia
Pierwszego dnia wiat nie mo na było
nic robi , a w szczególno ci prosi goci, przynosi wody ze studni, rozpala
ognia w piecu. Modlono si tylko i piewano kol dy. Drugiego dnia wi t wi cono zbo e, którego cz
przeznaczono do obsiania pola a cz
do obsypania dzieci i panien.
Maszkary i przebiera cy
Grupy przebiera ców chodz cych z
maszkarami, czyli kol dnikami przebranymi za ró ne zwierz ta, pojawiały si
we wsi w jednym wybranym dniu, w
drugi dzie wi t Bo ego Narodzenia, w
wigili Nowego Roku lub w wigili
Trzech Króli. Chodzono z turoniem,,
koz , konikiem, bocianem, nied wiedziem, urawiem albo kogutem. Dawniej
prawdopodobnie oprowadzano ywe
zwierz ta.
Turo i koza
Scenariusz obrz dów był podobny:
maszkary wprowadzone do izby przez
yda albo Dziada skakały, ta czyły,
kłapały paszcz strasz c dzieci i goni c
dziewcz ta. W pewnym momencie, wyczerpane harcami padały na podłog
udaj c, e s martwe. Po wielu staraniach, czynionych przez cał grup
przebiera ców, udawało si wskrzesi
martwe zwierz . Mask turonia wykonywano z drewna obitego zaj cz skór
albo baranim ko uchem. Paszcz wyklejano czerwonym płótnem. Dolna
szcz ka była ruchoma; cz sto przyklejano do niej dług , cienk brod i przyczepiano mały dzwonek, który tak e był
symbolem płodno ci. Dopełnienie stroju
stanowiły: gwo dzie, szpilki, skórka jea. Tułów maszkary okrywała derka,
pod któr skrywałsi przebrany za turonia chłopak. Koza wygl dała podobnie,

Kosmaci przebiera cy
Mieszka cy wsi niecierpliwie oczekiwali
przybycia kol dników. Niezale nie od
tego czy były to kosmate maszkary,
herody, czy bociany albo koguty, wierzono, e sprowadz urodzaj i powodzenie we wszystkich pracach gospodarskich w nadchodz cym roku. Oskar
Kolberg zapisał; „Gospodarz, którego
chat , cho by tylko przez pomyłk pomin li, uwa ałby si za wielce obra onego i dlatego si to nie wydarza.”
Zapusty
Na podlaskich wsiach s one okresem
o ywionych kontaktów towarzyskich,
zbierano si na wspólne skubanie pierza, które ko czyło si muzyk i sutym
pocz stunkiem. Jednak najweselszy był
tydzie tu przed ko cem karnawału, od
tłustego czwartku do kusego wtorku. Je
si wówczas i pije jakby chciano na
zapas zaspokoi apetyt i pragnienie
przed nadchodz cym czterdziestodniowym postem. P czki, kruche ciastka na
smalcu w domu sma one, chrust, czyli
faworki i ró ne inne smakołyki – to s
rzeczy, którymi posilaj si ludzie podczas ostatniego tygodnia. Na starszych
wsiach s równie ró nego rodzaju bliny, ‘pampuchy”, racuchy. Przez ostatnie
trzy dni karnawału po wsiach kr
pochody przebiera ców. S w ród nich:
nied wiedzie, konie, bociany, urawie,
Cyganie, andarmi, itd. Po wsiach obwozi si ró ne wcielenia Zapustu, zapowiadaj c rychły koniec karnawału. Chodzi on od chaty do chaty i składa yczenia domagaj c si od gospodarza datków.
Opracowała: Bo ena Łupi ska

HOBBY

Wesołych wi t!
Redakcja gazetki „ To my” , yczy wszystkim
Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły,
wesołych, pogodnych wi t Bo ego Narodzenia,
zdrowia, szcz cia, wiele prezentów, choinki a
pod sufit oraz szcz liwego Nowego Roku 2004!
Redakcja gazetki „ To my”

Ły wiarstwo figurowe
W tym numerze postanowiły my
przybli y Wam bardzo mro ny
sport… ły wiarst wo fi gur owe.
Brrrrrr…
Jazda figurowa na lodzie to odmiana ły wiarstwa, rozgrywana w 4
konkurencjach: je dzie indywidualnej kobiet i m czyzn, par sportowych oraz ta ców na lodzie.
We wszystkich konkurencjach jest
oceniana warto techniczna i wra enia artystyczne wykonanego programu. Jazda solowa i par sportowych
składa si z programu krótkiego
(technicznego) i dowolnego - obydwa
w układzie własnym, z wybran przez
zawodników muzyk . Ta ce parami
obejmuj : ta ce obowi zkowe, taniec
oryginalny w układzie własnym i taniec dowolny. Ta ce obowi zkowe i
oryginalny, s wyznaczane na ka dy

sezon. Od 1891 roku rozgrywane s
mistrzostwa Europy, od 1896 r. mistrzostwa wiata - pocz tkowo tylko w
konkurencji m czyzn, od 1906 r. take w konkurencji kobiet, od 1908r. par sportowych, a od 1951 r. - par tanecznych. Ł y wiarze figurowi (soli ci
i pary sportowe), po raz pierwszy startowali na letnich igrzyskach
1908 r. (od 1924 r. - na zimowych),
ta ce parami s rozgrywane od 1976
roku.
To wszystko dla sympatyków tej
dyscypliny. Je d c na ły wach dbajcie o bezpiecze stwo, bo zdarzaj si
powa ne wypadki, a mniej gro ne
siniaki długo si goj … Do usłyszenia
w nast pnym numerze!
Beata Falkowska
Natalia D browska

