
1

Kleks
Spis treści:

1. Świąteczne życzenia 
1. Poradnik Jak wykonać kartkę z Życzeniami'
2. Wywiad z Panią Sabiną Chyłą – wiceprezesem „Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom w Żorach
3. Obrzędy świąteczne w Polsce
4. Tradycyjne potrawy z różnych regionów naszego kraju
6. Przepis na pierniczki
6. Kalendarz świąt  nietypowych

Skład redakcji:
Ela Płaczek     Ania Perek
Ania Jowsa     Hania Chyła
Julia Chyła      

Opiekunowie:
Mariola Ozdoba-Nowak
Bogna Jurkowska-Paduch
Magdalena Holeksa

Z Okazji wi ta Narodzenia Pa skiegoŚ ę ń
yczymy Wam Wszystkiego Najlepszego,Ż

Cudownego Czasu Sp dzonegoę
Z Rodzin .ą

I Wspólnego Przebywania Ze wi tŚ ę ą
Dziecin .ą

Najlepszych Potraw Na Wigilijnym Stole
Oraz Pięknego Śpiewania Kolęd.

Jak własnoręcznie wykonać kartkę z życzeniami
Złóż kartkę na pół i…

1)…narysuj renifera, zamiast nosa doklej 
czerwony pompon.

2)…narysuj delikatnie ołówkiem trójkąt, 
następnie od zewnątrz (na podstawie trójkąta) w 
tej samej odległości zaznacz miejsca, w których 
będziesz przyklejać wstążkę. Na czubku 
powstałej choinki doklej kokardkę lub gwiazdkę.
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3)…wytnij 2 różnej wielkości i w różnym odcieniu 
zielone trójkąty, przyklej je do kartki i doklej 
tasiemkę bądź sznurek, imitujący, iż choinki są 
związane. 

Wywiad z Panią Sabiną Chyłą – wiceprezesem
„Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Żorach

Co dla Pani znaczy wolontariat?

- Wolontariat to bezinteresowne pomaganie.

Od ilu lat jest Pani zaangażowana w wolontariat i co spowodowało Pani
zainteresowanie wolontariatem?

-  W  czasach  szkolnych  angażowałam  się  już  w  wolontariat,  jednak  tak  na
poważnie robię to od 12 lat. Najpierw działałam w Hospicjum jako wolontariusz
akcyjny,  a  od  4  lat  działam  bardzo  aktywnie  w  „Stowarzyszeniu  Pomocy
Dzieciom”. Przez ten cały czas prowadzę również koło wolontariatu w szkole,
w  której  pracuję.  Tam  wraz  z  uczniami  wspieramy  różne  stowarzyszenia,
rodziny, które pomocy potrzebują. Od zawsze lubiłam pomagać innym, nie było
dla mnie ważne ile energii w to wkładam, czy mam z tego jakąś korzyść – po
prostu liczyła się chęć niesienia pomocy. Powodem mojego zaangażowania była
śmierć mojej  babci  -  bardzo bliskiej  mi  osoby.  Pomyślałam sobie  wtedy,  że
można by coś robić dla drugiego człowieka w potrzebie, dać komuś swój czas,
swoje zainteresowanie, komuś kto w danym momencie bardzo tego potrzebuje.

Otrzymała  Pani  2  lata  temu  nagrodę  wolontariusza  roku.  Jak  Pani  się
z tym czuje?

-T  o  bardzo  miłe  zostać  zauważonym   i  docenionym  na  terenie  miasta.
Natomiast ja nie działam dla  sukcesów, dla wpisów w gazecie, czy statuetek. Po
prostu działam, bo to lubię. Ale tak, jest to miłe, że ktoś to docenił, zauważył.
Dzięki  tej  nagrodzie  „Stowarzyszenie  Pomocy Dzieciom”,  w którym działam,
stało się bardziej rozpoznawalne i zyskało nowych wolontariuszy, sponsorów.

Czym zajmuje się „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach”?

- Pomagamy głównie dzieciom chorym i  niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
Wiadomo, że nawet najcudowniejsza rodzina k,tóra boryka się np. z chorobą
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dziecka,  potrzebuje  wsparcia  z  zewnątrz.  Najczęściej  jest  tak,  że  jeden
z  rodziców  pracuje,  natomiast  drugi  jest  na  wyłączność  dla  tego  dziecka.
Poświęca się,  jeździ  po szpitalach,  jeździ  na rehabilitacje,  pilnuje  terminów
wizyt  lekarskich,  a  jeszcze  jeśli  są  inne  dzieci,  to  oczywiście  one  również
potrzebują opieki. Kto nie przeżył - ten nie zrozumie. Rodzina taka potrzebuje
wsparcia  finansowego,  ale  także  takiego,  by  się  wyżalić  albo  porozmawiać.
Prowadzimy punkt odzieży używanej, gdzie rodzina może przyjść i za darmo
wziąć  sobie  ubrania,  prowadzimy  również  pośrednictwo  pomiędzy  rodzinami
które, np. chcą oddać meble, a tymi którzy tych mebli do domu potrzebują.
W każdy piątek prowadzę warsztaty dla dzieci, plastyczne, muzyczne, ruchowe,
integracyjne.  Spędzamy  razem  ze  sobą  czas,  czasami  gdzieś  wychodzimy,
jeździmy  na  wycieczki.  Prowadzimy  kiermasze  2  razy  w  roku.  Prace
sprzedawane  na  tych  kiermaszach  są  robione  przez  podopiecznych
stowarzyszenia. Każdy z Was może również dołączyć do mojej grupy, np. jako
wolontariusz. Zapraszam do kontaktu ze mną przez FB - profil „Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom” w Żorach.

Dziękuję za rozmowę

-  Ja także dziękuję  za rozmowę i  życzę wszystkim uczniom SP-3,  by mieli
odwagę i chęci pomagać, bo dobro wraca. Pozdrawiam.

Wywiad przeprowadziła Hanna Chyła uczennica klasy 7c

Obrzędy świąteczne w Polsce

Wigilia - Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki
był dawniej zwyczaj w Kościele, ze poprzedniego
dnia  przed  większymi  uroczystościami
obowiązywał  post  i  wierni  przez  całą  noc
oczekiwali na te uroczystość, modląc się wspólnie.
W  Polsce  wigilia  weszła  na  stale  do  tradycji
dopiero

w  XVIII  wieku.  Wieczerza  ta  ma  charakter  ściśle  rodzinny.  Zaprasza  się
czasami  na  nią,  oprócz  krewnych,  osoby  mieszkające  samotnie.  Dawniej  po
czterech rogach głównej sali umieszczało się na wsi i po dworach cztery snopy
zbóż: snop pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię w Nowym Roku
nie skąpiło koniecznego pokarmu dla człowieka i bydła. Stół był przykryty białym
obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, a pod nim dawało się siano
dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię. Zwyczajem było
również, że cały dzień obowiązywał post ścisły. Także w czasie wigilii dawano
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tylko  potrawy  postne,  w  liczbie  nie  parzystej,  ale  tak  różnorodne,  by  były
wszystkie potrawy, jakie się zwykło dawać w ciągu roku.

Tradycyjne potrawy Bożonarodzeniowe w różnych
regionach Polski

ŚLĄSK -  Tutaj tradycja nakazuje,  aby stół  był
bogaty  zastawiony.  Często  podaje  się  postne
zupy  takie  jak:  grzybowa  lub  „kapuśnica
z  grzybami",  czy  bardzo  efektowna  zupa
migdałowa.  Wśród ryb tak  jak  i  w  całej  Polsce
wyróżnia  się  karpia.  Pojawiają  się  również
śledzie, ale bardziej jako dodatek. Do ryb podaje
się „kartofle" (wpływ kuchni niemieckiej). Głównie
serwowane  są  kapusta  z  grzybami  oraz  kluski
z ziemniaków bądź jęczmienia, które na Śląsku są
niezwykle popularne. Do dań zawsze obecnych na
wigilijnym  śląskim  stole  zaliczana  jest  Moczka
(Jest  to  tradycyjna  śląska  potrawa  wigilijna.
Kiedyś  był  to  gęsty  sos  podawany  do  klusek.
Moczka  mogła  być  pikantna  lub  słodka,
w jej skład wchodziły suszone śliwki, gruszki lub
grzyby i czosnek. Teraz moczka serwowana jest
w  postaci  zupy,  przyrządzanej  na  rosole
z  warzyw  z  dodatkiem  bakalii.  Na  deser
podawane  są  makówki  oraz  drożdżowa  baba
z bakaliami. 

POMORZE i KASZUBY - Ze względu na to, że ten
region  Polski  jest  bogaty  we  wszelakie  ryby
z morza i z jezior, na stołach wigilijnych jest ich
mnóstwo  jak  np:  wędzone  węgorze  i  wszelkie
odmiany śledzi np. duszone z jabłkami, śledzie po
kaszubsku. Obok barszczu, serwowana jest zupa
rybna.  Popularne  są  również  pierogi  z  rybnym
farszem.  Dania,  a  głównie  ciasta,  osładza  się
konfiturą z czerwonej róży. 

PODLASIE -  Ta  kuchnia  charakteryzuje  się
wieloma wpływami z kresów (Białorusi,  Ukrainy),
dlatego też większość potraw wigilijnych również
pochodzi z tych regionów. Serwuje się kutię oraz
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kisiel  z  mąki  owsianej.  Najczęściej  podawaną
zupą jest postny barszcz z grzybami,  a po nim
zazwyczaj  wkracza  smażona  ryba  i  kluski
z makiem polane olejem lnianym.

WARMIA I MAZURY- W związku z faktem, że
okolice  te  zamieszkuje  wielu  przyjezdnych
z  Litwy  czy  Białorusi,  kuchnia  warmińsko-
mazurska  jest  zdominowana  przez  potrawy
stamtąd  przywiezione.  Na  Wigilię  serwuje  się
barszcz lub zupy owocowe, śledzie w oleju, kasze
przyrządzane na wiele sposobów oraz ziemniaki.
Pierogi  z  kapustą  i  grzybami  to  też  bardzo
popularne  danie.  Natomiast  w  pierwszy  i  drugi
dzień  świat  na  stół  wkraczają  gęś,  mięso  oraz
ryby z mazurskich jezior.

MAZOWSZE -  Tutaj  serwowane są zazwyczaj:
postny czerwony barszcz z uszkami,  ryby takie
jak  karp  w  śmietanie  czy  w  galarecie,  kluski
z  makiem,  lub  panierowane  i  smażone  grzyby
suszone  oraz  postny  bigos.  Do  popicia  każdego
dania,  podawany  jest  kompot  z  suszu.  Często,
mimo tego, że to przysmak ze wschodu, podawana
jest  kutia.  Dawniej  w  bogatszych  domach
mieszczan na stole obowiązkowa była zupa rybna.
Ze  słodyczy  serwuje  się  baby  drożdżowe,
makowce oraz pierniki i galaretki.

WIELKOPOLSKA I POZNAŃ -  Tutaj wśród dań
wigilijnych  królują  zupa  z  konopi,  groch
z  kapustą,  pierogi  z  grzybami,  suszone  grzyby
smażone  na  oleju.  W  Poznaniu  -  zagłębiu
ziemniaczanym - oczywiście nie można obyć się
bez ziemniaków serwowanych do wigilijnych dań,
a do najbardziej popularnych słodyczy zalicza się
szyszki z kaszy z bakaliami.

GÓRY i PODHALE - Górale raczej mają skromne
podejście do świat Bożego Narodzenia. Tutejsze
potrawy są raczej proste. Wiele dań przyrządza
się z ziemniaków i podhalańskich  serów, takich:
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jak oscypek czy bundz. Popularne są bukty – czyli
kopytka  coraz  moskole  –  podpłomyki
z  gotowanych  ziemniaków.  Serwowana  jest
również  kapusta  i  kłóty  czyli  kapusta
z  ziemniakami.  Słodyczy  do  dań  dodają  miód
i  suszone  śliwki.  Te  ostatnie  są  również
składnikiem postnej kwaśnicy.

Pierniczki – sprawdzony przepis:
Składniki:
125g masła 
300g miodu sztucznego 
550g mąki pszennej 
100g cukru pudru 
2 łyżeczki sody 
1 przyprawa do piernika 
1 łyżeczka kakao 
1 jajo 
szczypta soli 

Przygotowanie:
1. Miód z masłem roztopić i wystudzić. 
2. Mąkę połączyć z resztą (bez jaja).
3. Do mąki wlać mód z masłem, 
4. Wbić jajko, wymieszać dłonią razem. 
5. Wyrobić ciasto na stolnicy na gładkie. 
6. Wałkować, wykrawać i piec góra dół w 180st ok. 

7-8 minut.

Przepis pochodzi stąd https://youtu.be/nW6WQjAcfI8

Czy wiecie, że w grudniu obchodzimy takie nietypowe 
święta jak:
-  1.12 Dzień Numizmatyków
-  5.12 Dzień Gleby
-  6.12 Dzień Anioła
-  7.12 Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
           Cywilnego
-  8.12 Dzień Kupca
- 10.12 Dzień Odlewnika
- 13.12 Dzień Księgarza, Dzień Telewizji
            Dla Dzieci 

- 15.12 Dzień Herbaty
- 16.12 Dzień pokrywania wszystkiego
             czekoladą
- 17.12 Dzień Bez Przekleństw, Dzień 
            Rozmów Twarzą w Twarz
- 19.12 Dzień wiecznie zielonych roślin
- 20.12 Dzień Ryby
- 28.12 Międzynarodowy Dzień Pocałunku

https://youtu.be/nW6WQjAcfI8
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