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-Dzisiaj

powiemy:
Zajrzyj do naszej gazetki!
- Jaki jest hymn Unii Europejskiej?
- Jakie są zwyczaje bożonarodzeniowe w krajach unijnych?
- Jakie jest polskie Boże Narodzenie?
- Co powinniśmy wiedzieć o Szwecji?
- Ciekawostki o tunelach pod Głogowem?
Czy wiesz, że hymnem Unii Europejskiej jest

„ODA DO RADOŚCI” ?
O, radości iskro bogów
kwiecie Elizejskich Pól,
święta, na twym świętym progu
staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi,
złączy, co rozdzielił los,
wszyscy ludzie będą braćmi,
tam, gdzie twój przemówi głos.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
ona w splocie ludzkich rąk,
z niej najlichszy robak czerpie,
w niej największy nieba krąg.

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,
ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie
bliska radość, błyszczy nam.

Poznajemy kraje Unii Europejskiej
Szwecja - państwo
w Europie Północnej, we wschodniej
części Półwyspu Skandynawskiego nad Morzem Bałtyckim
obejmujące także wyspy: Gotlandię i Olandię oraz małe wyspy
przybrzeżne.
Na zachodzie graniczy z Norwegią, na północnym wschodzie
z Finlandią.
Powierzchnia – 450 000 km2
Ludność - 8,9 mln mieszkańców
Stolica – Sztokholm
Inne większe miasta:
Göteborg,
Malmö,
Uppsala,
Linköping,
Örebro
Język urzędowy: szwedzki,
Waluta: 1 korona szwedzka = 100 öre
Ustrój: monarchia konstytucyjna
Religia: prawie 90% luteranie
Ustrój: monarchia konstytucyjna
Fot. Zamek królewski w Sztokcholmie

Głową państwa jest król (obecnie panuje Karol XVI Gustaw).
Południowa część kraju jest płaska, natomiast północna to Góry Skandynawskie wielkie
odludne przestrzenie pełne lodu, reniferów, krystalicznie czystych jezior i rwących rzek.
Główne rzeki: Klar, Ume, Lule.
Na wschodzie leży Wyżyna Północnoszwedzka. W środkowej części nizinny region Svealand
z licznymi jeziorami, m.in.: Wener, Wetter, Melar. Klimat umiarkowany, na południu ciepły, na
północy chłodny, podbiegunowy.
Wzdłuż brzegów znaleźć można ponad 20 tysięcy wysp i wysepek. Najrozleglejszy i najciekawszy
archipelag leży w okolicach Sztokholmu. Znaczna powierzchnia kraju jest pofałdowana (spadek po
zlodowaceniach), porośnięta lasami iglastymi z domieszką brzóz.
Bogaty świat zwierząt reprezentują m.in.: niedźwiedzie brunatne, rysie, wilki, łosie, sarny
i renifery oraz liczne gatunki ptaków i ryb.

Rok 2003 jest rokiem szwedzkim w polskiej polityce zagranicznej i jest też obchodzony jako
Rok Polski w Szwecji.
Fot. Uppsala –Zamek i katedra z XVI w.

Fot. Malmö - widok na miasto

Głogowskie wieści
Tunele pod miastem
Pod naszym miastem znajduje się sieć podziemnych tuneli. Wielu z mieszkańców miasta,
odwiedzało fosę, gdy wejścia do tuneli były jeszcze dostępne. Niektórzy do dzisiaj opowiadają,
że szli ciągnącymi się kilometrowymi tunelami, które co jakiś czas miały rozgałęzienia. Na tej
podstawie powstawało szereg niestworzonych opowieści. Dzisiaj wejścia do tuneli jak i innych
obiektów w fosie są zamurowane a to za sprawą tragicznego wypadku, który miał miejsce
kilkanaście lat temu, kiedy to w jednym z tuneli zasypało chłopców, szukających tam przygód.
Na dzień dzisiejszy wiemy że, owe tunele to tzw. chodniki
kontrminowe, które nie służyły celom komunikacyjnym, ale
obronnym. Są to ślepe korytarze posiadające rozgałęzienia. Całkowita
długość takiego tunelu (wraz z rozgałęzieniami) wynosi blisko 500 m.

Fot. Chodnik kontrminowy

Innym interesującym obiektem , mającym połączenie
z fosą jest wielka kazamata.

Fot. Fosa miejska - wejście do tunelu i kazamaty

Tuż przy fosie, od strony kina Bolko, zlokalizowany
jest podziemny blok koszarowy.
Fot. Blok koszarowy
Fot. Kazamata

Podczas budowy hotelu „Kasztelańskiego” odkryto
podobno fragment tunelu, podobnie jak podczas budowy
wieżowców przy ul. Poczdamskiej czy ronda Konstytucji
3 Maja.
Bardzo możliwe jest, że istnieją jeszcze w Głogowie
nie odkryte dotąd tunele. Czy niedługo zostaną odnalezione?
Na takie odkrycie czeka tajemniczy tunel pod Odrą.
Niektórzy zaklinają się, że chodzili pod Odrą.

Boże Narodzenie po Europejsku

W Holandii nie ma
wieczerzy wigilijnej, ani postu,
ani prezentów pod choinką,
a św. Mikołaj odwiedza dzieci
5 grudnia. Jest natomiast
tradycja uroczystej pasterki, na
której kościoły przepełnione są
wiernymi śpiewającymi kolędy
nie tylko holenderskie, ale
niemieckie i angielskie. Przed
domami stroi się drzewka obwieszone
sznurami migocących lampek, a okna toną
w czerwonych wstążkach i kartkach
świątecznych, których każda rodzina wysyła
przeciętnie od 30 do 50.
We Francji domy i mieszkania
dekorowane są choinkami, stroikami
i świecami. W czasie kolacji wigilijnej,
spożywanej przeważnie w gronie rodzinnym
podaje się pasztet z gęsi, wędzonego łososia
i
koniecznie
pieczonego
indyka
w kasztanach. Do tego dobre wino i
szampan. Dla dzieci radosny jest poranek
pierwszego dnia świąt, kiedy
to w skarpetach lub butach
znajdują prezenty.

Duńską choinkę łatwo można
odróżnić od bożonarodzeniowych drzewek z
innych krajów chrześcijańskich. Jest ona
gęsto ozdobiona małymi chorągiewkami
o barwach narodowych Danii. Rozdawanie
prezentów gwiazdkowych jest głównym
punktem spotkania wigilijnego. Potem
wszyscy wstają od stołu, biorą się za ręce
i śpiewając kolędy, tańczą wokół choinki.
W Danii Święta Bożego Narodzenia są
wydarzeniem niemal całkowicie świeckim.

W Nemczech szczególnie
uroczyście obchodzi się pierwszy dzień
Świąt. Do tradycyjnych świątecznych dań
należy: kiełbaski gęś, sałatka ziemniaczana,
i żeberka. Jada się także indyka, karpia
i duszoną wołowinę.
Katolicy chodzą na
mszę wigilijną w nocy,
protestanci
idą
na
nabożeństwo dopiero
rankiem w pierwszy
dzień Świąt. Te dni są
przede
wszystkim
okresem serdecznych
rodzinnych spotkań.
W drugi dzień Świąt
zaprasza się głównie
przyjaciół.
W

Szwecji obchodzenie

Świąt
zaczyna
się
wraz
z pierwszą niedzielą Adwentu.
Przez cały Adwent jada się
pierniczki i popija glogiem –
ciepłym winem z migdałami
i goździkami.
Przez cały
adwent szwedzkie domy są pięknie
udekorowane wieńcami uplecionymi z mchu
i borówek. Punktem kulminacyjnym Świąt
jest Wigilia i wigilijny obiad. Prezenty
rozdawane są po obejrzeniu w telewizji
popularnego programu złożonego z filmów
Disney’a.
W Hiszpanii w czasie rodzinnej,
świątecznej kolacji podaje się głównie
owoce morza, langusty i drogie gatunki ryb.
Do tradycji należy „opychanie” się
słodyczami, głównie chałwą z bakaliami
i orzechami oraz cukierkami ze smalcu!

Polskie Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to najważniejsze święto w polskim roku obrzędowym.
Obchodzone jest bardziej uroczyście niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim.
Jest to święto utrwalające więzi z bliskimi. Jest to dzień radości i wybaczania, zgody
i ciepła rodzinnego zapadający szczególnie w pamięci dzieci obdarowywanych
podarkami.
Święto Bożego Narodzenia w Polsce ma bardzo
uroczysty charakter. Zaznacza się to najbardziej w rodzinnym
przeżywaniu Wieczoru Wigilijnego. Niemal w każdym domu
ubiera się choinkę. Jest ona chrześcijańskim symbolem
drzewa
rajskiego. Przez swoją żywość
i zieleń zachowywaną nawet w zimie staje
się symbolem Chrystusa jako „drzewa
życia’’, a przez przyozdabianie jej świecami lub
lampkami elektrycznymi, symbolizuje Chrystusa
„światłość świata". Pod choinką ustawia się często żłóbek, dla
upamiętnienia narodzenia Pana Jezusa w Betlejem.
Najważniejszym wydarzeniem
Wieczoru Wigilijnego, jest dzielenie się opłatkiem.
Ten prosty zwyczaj wypełniony jest wieloma znaczeniami.
Do jednego stołu nakrytego białym obrusem, pod którym znajdują się źdźbła siana,
zasiadają razem pogodzeni lub szukający zgody. Dzieląc się opłatkiem składamy sobie
życzenia: dobra duchowego i materialnego. Dobro materialne symbolizuje materia
opłatka - chleb.
Na wigilijny stół starym zwyczajem przygotowuje się najczęściej 12 potraw. Do
tradycyjnych potraw należą: zupa rybna, zupa grzybowa, czerwony barszcz z uszkami,
ryby a zwłaszcza karp, śledzie, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, kluski
z makiem, kutia, kompot z suszu owocowego, bakalie i ciasto.
O północy zgodnie z tradycją
we wszystkich polskich kościołach
rozbrzmiewają dzwony i odbywa się
uroczysta pasterka. Nieodłącznym
wystrojem każdego kościoła są choinki
i szopka.

Krzyżówka Magdy o Szwecji
Zadanie polega na rozwiązaniu krzyżówki. Po wpisaniu odpowiedzi w wyróżnionej
kolumnie otrzymacie hasło. Dla ułatwienia w każdej odpowiedzi ujawniono po jednej literze.
Powodzenia!
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Wynalazł termometr o 100 stopniowej skali.
Autorka książek dla dzieci „Pipi Lamstrung”, „Dzieci z Bullerbyn”.
Budowali najszybsze statki świata i nosili krowie rogi na głowach.
Półwysep, na którym leży Szwecja.
Szwed, wynalazca dynamitu, fundator najbardziej prestiżowej nagrody.
Dla uczczenia tej świętej szwedzkie dziewczynki noszą na głowach wieńce ze
świecami.
7. Jest głową państwa w Szwecji.
8. Stolica Szwecji.
9. Imię „najsilniejszej dziewczynki świata”.
10. Kobieta mieszkająca w Szwecji.
11. Państwo należące do Unii Europejskiej połączone z Danią 16 km mostem.
12. Część komputerowa wymyślona przez Szwedów.
13. …………… francuski, a wymyślony przez Szwedów.
14. Słynny szwedzki zespół, którego piosenki śpiewa grupa A’TEENSE.
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ REDAKTOREM NASZEJ GAZETKI
Przyłącz się do nas, napisz coś ciekawego. Mogą to być wrażenia z podróży zagranicznej, zebrane
informacje z różnych źródeł, które będą interesowały również twoich rówieśników. Piszcie również
o naszym kraju, naszej małej Ojczyźnie Głogowie. Nie zapomnijcie o ciekawych ludziach, zabytkach,
wydarzeniach kulturowych i sportowych. Zapraszamy!
Redakcja!

