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______________________________________
W tym numerze:
Wywiad jesieni:
Pani mgr Irena Węgrowska o pracy w szkole dawniej i dziś,
a także o swoim największym marzeniu.
Ponadto:
Ciekawostki – największa wyspa świata.
Halloween – co to za święto?
Zimowa krzyżówka – rozwiąż to sam !
Święta Bożego Narodzenia - to już niedługo, a u nas kilka
słów o świątecznych zwyczajach i tradycjach .
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Wywiad z Panią mgr Ireną Węgrowską
-Dzień dobry! Czy mogę przeprowadzić z Panią wywiad?
I.W. - Dzień Dobry! Tak, bardzo proszę.
- Czemu na studiach wybrała na Pani geografię, a nie inny przedmiot ?
I.W. -Zawsze marzyłam o tym, aby móc poznawać świat. Niestety nie mogłam
podróżować po świecie, a więc wiele się ucząc, bardzo polubiłam geografię. Do
dzisiaj uważam, że to najprzyjemniejszy przedmiot.
- Czy zaczynając swoją karierę zawodową jako nauczyciel również uczyła pani
takich przedmiotów jak teraz?
I.W. - Tak, od samego początku uczyłam geografii, ale również biologii, która jest
częścią nauk przyrodniczych.
- Jak wyglądała wówczas szkoła? Czy była tak rozbudowana jak dziś?
I.W. - Jeśli chodzi o budynki wyglądała tak jak dzisiaj. W budynku A były gabinety
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a w budynku B humanistycznych i
nauczania początkowego.
Była to szkoła składająca się z 8 klas. Zaczynając pracę klas 4 było aż 12. Przez
kilka lat istniało w naszej szkole liceum ogólnokształcące.
- Czy uczniowie na lekcjach mogli korzystać z pomocy naukowych takich jak
obecnie?
I.W. - Technika rozwija się z dnia na dzień. Nie było wtedy ery komputera, internetu
ani komórek. Korzystało się jedynie z podręczników, zeszytów i atlasów.
-Jak dawniej radził sobie nauczyciel nie mając do dyspozycji komputera, drukarki i kserokopiarki?
I.W. - Prace klasowe były pisane na tablicy lub odręcznie i przebijane przez kalkę
dla każdego ucznia. Było znacznie trudniej, gdyż nauczyciel musiał poświęcać więcej swojego własnego czasu na przygotowanie sprawdzianów.
- Czy dziś uczniowie chętniej uczą się geografii i przyrody, czy wykazują zainteresowanie tymi przedmiotami?
I.W. - Obecnie dzieci w ogóle mniej się uczą, gdyż wykorzystują wiele różnych
pomocy naukowych między innymi Internet.
- Jakie lekcje sprawiają pani największą przyjemność?
I.W. - Najbardziej podoba mi się kiedy dzieci biorą aktywny udział w lekcji i są
zaciekawione przedmiotem.
- Jakie jest pani największe marzenie?
I.W. - Moim największym marzeniem jest podróż dookoła świata.
- W takim razie dziękuje za wywiad . Do widzenia!
I.W. - Do zobaczenia!
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Skąd się wziął

taki zwyczaj w Polsce?
Halloween– zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do
święta zmarłych, obchodzony w
wielu krajach nocą 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do Halloween są często widoczne w
kulturze popularnej, głównie amerykańskiej.
Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że
dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą popularnością. Święto Halloween w
Polsce pojawiło się w latach 90.
Głównym symbolem święta jest święcąca w środku dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne symbole to duchy, wampiry, czarownice, trupie, czaszki itp.
Dokładna geneza Halloween nie jest znana. Może nią
być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i nasion
(Pomony) albo z celtyckiego święta na powitanie zimy. Według
tej drugiej teorii Halloween wywodzi się z celtyckiego obrządku
Samhain. Ponad 2 tys. lat temu w Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii
i północnej Francji w ten dzień żegnano lato, witano zimę
oraz obchodzono święto zmarłych.
Druidzi (kapłani celtyccy) wierzyli, iż w dzień
Samhain zacierała się granica między zaświatami
a światem ludzi żyjących, zaś duchom, zarówno
złym, jak i dobrym, łatwiej było się przedostać do
świata żywych. Duchy przodków czczono i zapraszano do domów, złe duchy zaś odstraszano.
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Ważnym elementem obchodów Samhain
było również palenie ognisk. Na ołtarzach poświęcano bogowi resztki plonów, zwierzęta i ludzi. Paląc chciano dodawać słońcu sił do walki z
ciemnością i chłodem. Wokół ognisk odbywały
się tańce śmierci. Symbolem święta Halloween
były noszone przez druidów czarne stroje oraz
duże rzepy, ponacinane na podobieństwo demonów.
Sądzi się, iż właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów dzień w dziwaczne stroje i zakładania masek. Czarownice w towarzystwie
czarnych kotów przepowiadały przyszłość.
Po 835 roku pod wpływem chrześcijaństwa zwyczaj zaczął zanikać, gdy uroczystość Wszystkich Świętych została
przeniesiona z maja na 1 listopada.
Kościół chrześcijański przeciwstawił się obchodzeniu
Halloween wprowadzając Dzień Zaduszny. Święto w 998 roku
wprowadził św. Odylon, francuski benedyktyn i przełożony
opactwa w Cluny. W XIV wieku wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych zostało wprowadzone do liturgii rzymskiej
i upowszechnione w całym Kościele.
Irlandzcy imigranci sprowadzili tradycję do Ameryki
Północnej w latach 40 XIX wieku. 31 października 1920 roku
w mieście Anoka w stanie Minnesota odbyła się pierwsza w
Stanach Zjednoczonych parada z okazji Halloween. Uczestnikami parady byli mieszkańcy, przebrani w kolorowe stroje popularnych postaci. W kolejnych latach pochód organizowano
corocznie 31 października. W roku 1937 Anokę ogłoszono
światową stolicą Halloween. W drugiej połowie XX wieku
święto trafiło do zachodniej Europy. Halloween w Polsce pojawiło się pod koniec lat 90.
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Zwyczaje bożonarodzeniowe
Wigilia Bożego Narodzenia
W niektórych Kościołach
chrześcijańskich święta
Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia poprzedzającego rocznicę
narodzin Jezusa – Wigilii
(wieczór 24 grudnia),
zwanej w Polsce regionalnie Gwiazdką lub Godami[4]. W dniu tym tradycją w Polsce jest post jakościowy (bezmięsny, w pewnych
regionach kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyjnym
dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę
gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki.
Świętowanie Wigilii, ani tradycyjny post w tym dniu nie są
wspólne wszystkim chrześcijanom, np. protestanci nie zachowali specjalnych przepisów odnośnie do jedzenia lub niejedzenia
mięsa. Chrześcijan prawosławnych obowiązuje w tym dniu ścisły post, aż do kolacji wigilijnej. Warto mimo to odnotować, że
w Polsce również i mniejszości wyznaniowe przestrzegają wigilijnego postu ze względu na specyficzną tradycję naszego kraju.
Obowiązek postu zniesiono w Kościele katolickim w roku 1983
(Nowy kodeks prawa kanonicznego), w Polsce episkopat podtrzymywał post wigilijny specjalnym dokumentem aż do roku
2003 – obecnie post w Wigilię jest jedynie zalecany.
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Polska literatura kulinarna podaje, że liczba gości w czasie wieczerzy wigilijnej powinna być parzysta (plus jeden talerz dla
nieobecnych/ zmarłych/ niespodziewanych przybyszów/ Dzieciątka). Natomiast nie ma zgodności co do liczby potraw: według niektórych źródeł powinna ona wynosić 12, zaś w innych
podkreśla się, że winna być nieparzysta, generalnie 13 u magnatów, 11 u szlachty, 9 u mieszczaństwa. Te 13 potraw jest górną
granicą. Ale według księcia J. O. Radziwiłła, można spróbować
wszystkich ryb, które są liczone jako jedno danie.
Pasterka
W nocy, najczęściej o północy,
w kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta
msza zwana Pasterką. Następny dzień (25 grudnia) jest nazywany Bożym Narodzeniem, a
26 grudnia to w Polsce drugi
dzień świąt obchodzony na
pamiątkę
św.
Szczepana,
pierwszego męczennika za
wiarę chrześcijańską. Kolorem
liturgicznym w okresie Bożego
Narodzenia jest kolor biały.
W krajach o tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej pierwszy dzień Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy. W większości krajów (w tym w Polsce) wolny od pracy jest również drugi dzień
Bożego Narodzenia .
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Atrybuty Bożego Narodzenia
Większość symboli Bożego Narodzenia ma swoje źródło w wierzeniach pogańskich. Choinka od wieków była podczas przeróżnych świąt obwieszana świecidełkami. Ostrokrzew służył Celtom do obłaskawiania chochlików, a jemioła do praktyk okultystycznych. Również wyznawcy Mitry i osoby obchodzące rzymskie Saturnalia obdarowywały się prezentami.
W Polsce w większości rodzin jest obchodzone jako święto
gromadzące wielu krewnych. Typowymi atrybutami są:
















opłatek
kolędy
choinka, a często i szopka bożonarodzeniowa
prezenty
postać obdarowująca dzieci i dorosłych prezentami: zazwyczaj rolę tę pełni fikcyjny Święty Mikołaj (którego
pierwowzorem była jednak autentyczna postać), ale w
zależności od regionu może być to: Dzieciątko (Górny
Śląsk), Aniołek (Galicja) lub Gwiazdor (Wielkopolska,
Kujawy, Pomorze). Wśród Polaków na Kresach
Wschodnich może być to także Dziadek Mróz.
pierwsza gwiazdka
karp
makówki
barszcz z uszkami.
pierogi z grzybami
piernik
kutia
moczka
kompot z suszonych owoców
(śliwki, jabłka, gruszki)
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Czy wiesz, że największą wyspą
świata jest Grenlandia. Grenlandia – autonomiczne terytorium zależne Danii
położone na wyspie o tej samej nazwie
w Ameryce Północnej, o obszarze
2175,6 tys. km² (największa wyspa na
świecie), pokrytej w 84% przez lądolód
i o ludności 56 615. Przeważającą część
mieszkańców Grenlandii stanowią Inuici. Stolicą Grenlandii jest Nuuk. W 1978
duński parlament przyznał Grenlandii autonomię. W 1982 w
referendum mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko pozostawaniu wyspy w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej,
w związku z czym w 1985 wyspa wystąpiła z niej i nie jest
obecnie - w przeciwieństwie do Danii - członkiem Unii Europejskiej. Grenlandia jest natomiast członkiem Rady Nordyckiej. Flora Grenlandii jest uboga. Na jej terenie spotkać
można ok. 500 gatunków roślin wyższych oraz 3000 gatunków mchów, porostów i glonów. Roślinność na Grenlandii
występuje tylko w miejscach, które choć przez krótki czas w
ciągu roku są wolne od pokrywy lodowej. Zasadniczy typ
roślinności porastającej te obszary stanowią różne typy tundry oraz łąki. Tundra na południu złożona jest z różnych gatunków traw, mchów, porostów i roślin zielnych, a na północy tylko z mchów i porostów. Na samym południu kraju
występują także krzewy i karłowate gatunki drzew, m.in.
brzozy (osiągające 10 m wysokości), olchy, wierzby (sięgające 4 m), jarzębiny, jałowce, zaś wybrzeże położone na
północnym skraju wyspy (powyżej 80° szerokości geograficznej) jest praktycznie pozbawione roślinności. Na wybrzeżach żyją m.in. renifery, piżmowoły, lemingi, niedźwiedzie polarne, pieśce (lisy polarne), wilki polarne, zające poPrzygotowanie materiałów do numeru: Ł. Cieślak, M. Kraszewska, A. Mrzygłód. K. Szpręglewska, I.
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larne, gronostaje, a także ptaki – m.in. pardwy, sowy śnieżne, edredony, gęsi i mewy. Morze w pobliżu wyspy zamieszkane jest przez liczne ryby (np. łososie, dorsze, rekiny
i mallotusy) a także duże ssaki morskie (około 30 różnych
gatunków, m.in. wale grenlandzkie, narwale, białuchy, morsy oraz kilka gatunków fok, np.: grenlandzka, wąsata. Ponadto grenlandzkie wody zamieszkują liczne gatunki drobnych zwierząt (tzw. kryl), stanowiących pożywienie kręgowców, a spośród nich największe znaczenie mają krewetki. Na Grenlandii żyje ok. 700 gatunków owadów i pajęczaków: liczne komary, motyle, trzmiele i pająki. Na Grenlandii
panuje klimat polarny, jedynie na wybrzeżach – subpolarny.
Południowy zachód kraju jest cieplejszy niżby wynikało z
szerokości geograficznej, a to za sprawą opływającego wyspę od tej strony odgałęzieniu ciepłego Prądu Północnoatlantyckiego. Klimat Grenlandii charakteryzuje się m.in. częstymi zmianami pogody, ostrymi zmianami temperatur i
dość dużymi opadami (zwłaszcza w części południowej).
Najkorzystniejszy klimat panuje na wybrzeżach, zwłaszcza
w południowo-zachodniej części wyspy. Średnia temperatura w tym rejonie w styczniu wynosi −7 °C, zaś lipcu +10 °C.
Pozostałe obszary kraju leżące nad brzegiem morza są
znacznie chłodniejsze: temperatura spada w miarę przesuwania się na północ; zimą na północnych skrajach wyspy
osiąga wartość średnią −36 °C, a latem zaledwie +3 °C. Lodowa pustynia wewnątrz wyspy, w górach w pobliżu
wschodniego wybrzeża. Najsurowszy klimat panuje w środkowej części Grenlandii. Temperatura na tym obszarze w
zasadzie nigdy nie przekracza 0 °C. Średnia temperatura
powietrza w lutym wynosi tam −47 °C, zaś w lipcu −12 °C.
Najniższa zanotowana na wyspie temperatura to −74 °C. W
ostatnich latach ocieplenie klimatu powoduje wzrost średniej
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temperatury na wyspie i wydłużenie okresu bez przymrozkowego (w związku z tym na Grenlandii rozpoczęto próbnie
uprawę jęczmienia, zarzuconą z powodów klimatycznych
pod koniec średniowiecza). Najwyższa zanotowana na wyspie temperatura to +30,1 °C. Roczna suma opadów na wyspie waha się od 800 do 1100 mm na południu, do 150-250
mm na północy. Opady mają głównie postać śniegu, w okresie letnim też deszczu, zaś w środkowej części Grenlandii,
na obszarze lodowca, gdzie rocznie spada 300-400 mm, jest
to wyłącznie śnieg. Opady występują głównie w ciepłej połowie roku.
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Na koniec niespodzianka – świąteczna
kolorowanka
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