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Śmiech to zdrowie!

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, 
strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że 
chciałby zostać Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta 
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

Do Pinokia przyszedł Mikołaj.
Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z 
Pinokiem:
- O! ...widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, 
które ci podarowałem.
- Bo ja chciałem pieska albo kotka!
- Niestety zabrakło! ...inne dzieci też nie dostały.
- Ale ja się boję tego bobra! 

Kłóci się mąż z żoną. Kłótnia w stadium 
zaawansowanym. Żona ma pretensje o wszystko, 
krzyczy... W pewnym momencie mąż jej przerywa 
i mówi spokojnym głosem:
- Ty to powinnaś być żoną Świętego Mikołaja.
- Jak to?
- Może by częściej z prezentami w świat 
wyjeżdżał... 

Św. Mikołaj przyjechał do Etiopii i rozmawia z 
dziećmi:
- Dzieci, a czemu wy takie chude jesteście?
- Bo nie jadłyśmy od miesiąca!
- Co! Jak nie jadłyście, to nie będzie prezentów!!! 

                                                                                                   Tome



Z naszego ogródka …
     W tym roku nasze spotkanie opłatkowe było zupełnie inne niż dotychczas. Nietypowe - z powodu
pandemii.  Spotkaliśmy  się  w  niewielkim  gronie,  zachowując  wszelkie  obostrzenia  sanitarne.  Nie
mogliśmy tradycyjnie połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzeń. Odbyło się to tylko symbolicznie.
Nie mogliśmy też, tak jak w poprzednich latach, przyrządzić potraw wigilijnych w naszej kuchni. Ale nie
to jest najważniejsze w tym czasie. Ważny jest nastrój , atmosfera jaką wytworzyliśmy, pełna życzliwości
i  ciepła.  W świąteczny  nastrój  wprawiło  nas  wspólne  kolędowanie.  Siedząc  przy  stole  poruszaliśmy
ważne dla nas tematy. 

   Pomimo  niedogodności  jakie  niesie  ze  sobą  przestrzeganie  reżimu  sanitarnego  spotkanie  to
zapamiętamy jako szczególne i wyjątkowe. 

Joanna i Jacek

Zwyczaje Bożonarodzeniowe - 
Czyli co oznacza sianko pod obrusem, choinka, dzielenie się opłatkiem czy dodatkowe nakrycie przy
wigilijnym stole. 

Dwanaście  potraw wigilijnych – Według tradycji na wigilijnym stole  powinno znaleźć się  dwanaście
potraw.  Skąd  wzięła  się  akurat  taka  liczba?  Symbolizuje  ona   dwunastu  apostołów.
Dawniej ilość spożywanych podczas Wigilii dań była nieparzysta. W zależności od zasobności portfela
było ich siedem, dziewięć lub jedenaście. Wierzono, że takie liczby przyniosą szczęście na cały rok. 

Sianko pod białym obrusem -  Symbolizuje ono betlejemską stajenkę, miejsce narodzin Jezusa. Chociaż
powoli przestaje się tego pilnować, to dawniej nie wyobrażano sobie, aby na wigilijnym stole leżał obrus
innego koloru niż biały – co jest symbolem czystości Marii. 

Dodatkowe nakrycie  przy  wigilijnym stole  -  każe  nam pamiętać  o  wszystkich  samotnych  osobach.
Oznacza to także, że jesteśmy gotowi zaprosić do stołu każdego, kto w ten wieczór zapuka do naszych
drzwi. Puste nakrycie daje również wyraz pamięci o bliskich, którzy nie mogli z nami spędzić świąt lub
na zawsze odeszli. 

Dzielenie  się opłatkiem - Nie chodzi tu jedynie o miły zwyczaj  składania sobie życzeń.  Opłatek jest
symbolem pojednania i przebaczenia, a do wigilijnego stołu nie powinny zasiadać osoby, które są ze sobą
skłócone. Ten niewielki gest jest wyrazem tego, że ludzie darzą się uczuciem, nie żywią do siebie urazy i
czują się ze sobą zjednoczeni. Wigilijny opłatek miał chronić obejście przed wpływem złych mocy,  a
domownikom zapewniać szczęście. Podanie opłatka zwierzętom gospodarskim chroniło je przed chorobą
i rzuconym urokiem. Do tego celu służył specjalnie wypiekany kolorowy opłatek. 

Strojenie choinki - W naszym kraju ten zwyczaj przyjął się dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku, ale
jedynie w domach mieszczańskich i szlacheckich.  W wiejskich domach, zamiast choinki ustawiano w
domu snopy zboża lub gałązki drzewa.                                                                                                   
Przystrajanie  choinki  to  zwyczaj  niemiecki,  swoimi  korzeniami  sięgający  czasów  pogańskich,
symbolizuje  nowe,  odradzające  się  życie.  Także  ozdoby,  które  na  niej  zawieszamy  mają  konkretne
znaczenie: gwiazda umieszczana na czubku oznacza gwiazdę betlejemską, bombki symbolizują rajskie
owoce, a łańcuchy miały przypominać o grzechu i jednocześnie cementować rodzinne więzi. 



„Niektórzy lubią poezję...”
wiersze Janka Borcza – stała kolumna

Wigilia 2020
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To

taki dzień

gdzie samotność

doskwiera najbardziej

nic

nie zastąpi Rodziny

białego opłatka

w dłoni

oraz życzeń,

którymi można

wyczarować przyszłość

ale 

zawsze jest nadzieja

Jutro narodzi się Zbawiciel

i

już nikt

nie będzie sam.



Nasze prace...


