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Co ucieszy nas w grudniu
Witam Was już w ostatnim miesiącu roku 2019. Na pewno przeżywaliście wiele chwil tak
radosnych, jak i tych mniej ciekawych. Ale na tym właśnie polega urok życia. Bo gdybyśmy
nie mieli możliwości porównywać naszych przygód, spotkań, rozłąk, uczuć, to nie
mielibyśmy pojęcia co to znaczy: „być szczęśliwym”, „być zmęczonym”, „być znudzonym”,
„być obrażonym” czy „być zachwyconym”. To właśnie grudzień jest takim miesiącem, który
pozwala nam przeanalizować nasze emocje. Podsumować zdobyte doświadczenie.
Czy wiesz, że...
Zwyczaje adwentowe
Adwent rozumiany jako oczekiwanie na narodziny Chrystusa ma swą tradycję już od V wieku. Obecnie trwa on cztery
tygodnie (na pamiątkę 4000 lat oczekiwania na Mesjasza) dzięki zmianie, jaką wprowadził papież Grzegorz Wielki. Początkowo, wzorem Wielkiego Postu, trwał on aż 40 dni i rozpoczynał
się zaraz po 11 listopada. Była to data graniczna. Od tego dnia
dla ziemi nastawał czas odpoczynku i braku jakichkolwiek prac

polowych. Nawożenie, grabienie i temu podobne działania
mogły zaowocować, ni mniej ni więcej, tylko brakiem plonów
w stosownej porze.
Na Podlasiu na początku Adwentu milkła muzyka.
Zapominano o hucznych zabawach. Nadchodził czas zacieśniania rodzinnych i sąsiedzkich więzi. Chętnie spotykano
się przy wspólnych domowych pracach, takich jak chociażby
darcie pierza. Jak wiadomo, takie zajęcia sprzyjają plotkom,
więc przy okazji zajmowano się swatami. Stąd też się wzięło określanie Adwentu mianem „czasu swadziebnego”, czyli
związanego z ożenkiem.
Górale, ci„spod samiuśkich Tatyr”, na Adwent – czas oczekiwania – przywdziewali ciemne, pozbawione ozdób stroje. W
tamtych czasach częściej się modlono i spowiadano. Poniedziałek, środa i piątek były dniami postu. We mszach roratnich
uczestniczyły głównie kobiety i dzieci, które zawsze miały ze
sobą świece bądź lampiony roratnie.

Co świętujemy
Św. Barbary (4 grudnia). Święta Barbara została umęczona przez swego
ojca. Gdy szukała schronienia, zgodnie ze słowami legendy, rozstąpiła
się pod jej stopami skała.
Dlatego też święta Barbara jest przede wszystkim
patronką górników, którzy
do dziś świętują tzw. Barbórkę. W tym dniu młodzi
adepci przyjmowani są do
grona rębaczy, a towarzyszy temu tzw. skok przez
skórę i wkupne w postaci Święta Barbara
krupnioków. Święta Barbara czuwa również nad artylerzystami, rybakami, flisakami, żeglarzami, budowniczymi,
architektami i murarzami. Jest patronką „dobrej śmierci” i
wszystkich tych, którym w ich zawodzie nagła śmierć zagraża.
Św. Mikołaja (6 grudnia). Jest to święto upamiętniające
legendarnego biskupa Miry, Mikołaja, z cesarstwa wschodnio-rzymskiego. To święty, który jeszcze za życia zyskał miano cudotwórcy, który nawet umarłych do życia przywrócić
potrafił. Jedna z popularniejszych legend o jego działalności
opowiada o tym, jak św. Mikołaj obdarował trzy siostry workami złota, by ustrzec je od nierządu, do którego namawiał
je biedny ojciec, nie widząc dla nich innego źródła utrzymania. Szczodrość św. Mikołaja trwa do dziś, o czym najlepiej
wiedzą dzieci. Ponadto św. Mikołaj jest patronem nie tylko
wielu zawodów, ale i bydła, trzód oraz wilków. Wydaje się to
niewiarygodne? A jednak tak właśnie jest. Pasterze wierzyli,
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że dba on o to, by i stada pozostawały w dobrej formie, i wilki z
głodu nie umierały. Modlili się do niego, a 6 grudnia udawali
się na nabożeństwo i składali ofiary zwane wilkami. Były to
np. małe owieczki, ptactwo, ale też len oraz konopie. Święty
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Św. Łucji (13 grudnia). Ta święta nie jest otoczona szczególnym kultem. Wyjątkowość tego dnia wiąże się raczej z dawnym tradycjami. Przed gregoriańską reformą kalendarza dzień
ten przypadał na przesilenie zimowe. Uważano, że jest to najkrótszy dzień w roku, granica pomiędzy tym, co było, a tym, co
będzie. Górale twierdzą, że od św. Łucji zaczyna na wschodzie
przybywać dnia.
Gospodarze przywiązywali również szczególną uwagę
do tego, by w okresie od 13 do 25 grudnia bardzo uważnie obserwować pogodę. Każdy
dzień prognozował aurę
na kolejny miesiąc nadchodzącego roku. Chociaż
cały Adwent był i jest
czekaniem na Boże Narodzenie, przygotowań do
niego nigdy nie rozpoczynano przed św. Łucją.
Dopiero od 13 grudnia Święta Łucja
można było sprzątać i podejmować wszelkie inne przygotowania. Chyba że komuś nie zależało na zgodzie i harmonii
w rodzinie...
13 grudnia to był czas szczególny z jeszcze jednego powodu. Panowało przekonanie, że długa noc daje szerokie pole do
popisu czarownicom. Stawały się one wtedy wyjątkowo niebezpieczne. Przed ich złymi mocami należało szczególnie troskliwie strzec dzieci, bydło i majątek. Nie wolno było wychodzić
po zmroku. Zagrody należało okadzić ziołami, nie żałując przy
tym odpowiednich zaklęć. Jeżeli ktoś odczuwał potrzebę ujrzenia czarownic w kościele, to właśnie w dniu św. Łucji powinien
zacząć strugać sobie zydelek, na którym zasiądzie w czasie Rezurekcji i będzie je do woli oglądał.
Większość z tych tradycji adwentowych obecnie znana
jest tylko z literatury. Zapewne w opowieściach dziadków i w
książkach możnaby znaleźć ich znacznie więcej. Warto więc
poszperać zarówno z własnej ciekawości, jak i dla przyjemności
dzieci. Stare tradycje mają w sobie coś niezwykłego.
Aneta Stawiszyńska-Marciniak

w podzięce za dary strzegł stad i gospodarstw przed gryzoniami. W Beskidzie Śląskim obchodzone są tzw. Mikołaje Beskidzkie. 6 grudnia po wsiach chodzą dwie grupy „rozrabiających” przebierańców. Ci dobrzy ubrani są w biel, ci źli – na
czarno.

A więc mamy miesiąc oczekiwań na miłe niespodzianki (spotkania ze św. Mikołajem, prezenty gwiazdkowe), czas
radosnych spotkań, kolędowania, chodzenia z szopką (Wigilia oraz czas Świąt Bożego Narodzenia). No i ta jedyna noc w
roku, kiedy starsi pozwalają Wam bawić się do późnej nocy
– Sylwester.
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Z przymrużeniem oka...

List do Świętego Mikołaja
Dzieci tradycyjnie piszą listy do świętego Mikołaja. Skorzystajmy
tym razem z listu, który ułożyła Edyta Wygonik.
Święty Mikołaju, jakże Cię kochamy!
Na Twoje przybycie cały rok czekamy.
Przed taką wizytą każdy jest przejęty;
myśli, czy zasłużył na Twoje prezenty.
A gdy nam je dajesz, to my Ci mówimy,
jak z podarków Twoich bardzo się cieszymy.
Dziś chcemy Ci wyznać, jak ubolewamy,
że tylko raz w roku Ciebie spotykamy.

Bo my, wszystkie dzieci, tak myślimy sobie:
bardzo byśmy chciały odwdzięczyć się Tobie –
zanim więc prezenty roznosić rozpoczniesz,
może sobie z nami choć trochę odpoczniesz.
Pomyśl, czy byś nie mógł przybyć do nas wiosną,
gdy w naszych ogrodach barwne kwiaty rosną.
Byłoby wspaniale, drogi Mikołaju,
gdybyś nas odwiedził przede wszystkim w maju.

Dalibyśmy Tobie bez, jaśmin i maki,
za to, że Ty dla nas jesteś dobry taki.
Spotkałbyś jaskółkę i poznał bociana,
zobaczyłbyś rosę lśniącą w trawie z rana.
A gdybyś tak przybył na letnie wakacje,
zjedlibyśmy sobie na łące kolację.
Albo zamki z piasku byśmy budowali

i po morskiej plaży wieczorem biegali.
Zabralibyśmy Ciebie także do lasu
i spędzili wspólnie dużo, dużo czasu.
Pokazalibyśmy Ci nasze kryjówki,
przy tym moglibyśmy podjadać borówki.
A gdybyś odwiedził nas późną jesienią,
wtedy, kiedy w sadzie jabłka się rumienią,
otrzymałbyś od nas koszyk z owocami,
drugi z kasztanami albo z orzechami.

Moglibyśmy także leżeć na polanie,
chyba że byś wolał wielkie grzybobranie.
Pomyśl, Mikołaju, choćby odrobinę,
gdy będziesz przemierzał swą śnieżną krainę:
Czy na pewno nie chcesz spędzić z nami lata?
Pytają Cię o to wszystkie dzieci świata.
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Miejsca, gdzie śnieg i lód są o każdej porze roku
Grudzień to już prawdziwa pora zimowa. Tak podają naukowcy,
tak opowiadają dziadkowie, tak wspominają swoje dzieciństwo Wasi
rodzice. Przeglądając albumy rodzinne podczas spotkań w okresie
świątecznym, widzicie prawdziwe labirynty na zaśnieżony ulicach,
Babcia (dziwnie ubrana) na ogromnych sankach, które ciągną piękne
konie albo Mama (w dziwnym dresie) na nartach z długimi kijkami w
ręku. A wszędzie zaspy, słoneczne niebo i wesołe rodziny bałwanków.
Ale uczeni coraz częściej twierdzą, że klimat się zmienia. Następuje
czas, kiedy temperatura podwyższa się, a to pociąga za sobą liczne
zmiany w przyrodzie. Tradycyjne niegdyś mroźne okresy, zaśnieżone
pola i drogi, jasno świecący księżyc na niebie pełnym gwiazd w noc
największych mrozów, kiedy śnieg chrzęści pod nogami, a lód ścina
wszystkie rzeki, jeziora i stawy, według prognoz ekologów i uczonych
może zniknąć z naszych terenów.
Ale na naszym globie są miejsca, gdzie śnieg i lód są o każdej porze roku.
Taka strefa klimatyczna nazywa się polarna. Charakterystyczne dla tego obszaru są: niezmienny chłód; ląd i morze
pokryte grubą warstwą lodu. Mamy na Ziemi dwa obszary,
które odpowiadają powyższym charakterystykom. To Arktyka
i Antarktyda.
Arktyka to obszar wewnątrz teoretycznej linii biegnącej wokół
bieguna północnego, zwanej północnym kołem podbiegunowym. Środek zajmuje Ocean Arktyczny pokryty częściowo lodem. Wzdłuż jego
brzegu rozciąga się pas tundry przez większą część roku pokryty śniegiem. Jest to obszar, gdzie ziemia jest zamarznięta. Nie rosną tu duże
drzewa. W ich miejsce rośnie dywan mchu i niewielkich porostów.
Antarktyda to kontynent rozciągający się wokół bieguna
południowego i obejmujący Morze Antarktyczne. Jej obszar zajmuje 9% powierzchni Ziemi. Większość lądu pokrywa gruba warstwa

Antarktyda

Arktyka
lodu. Zwierzęta można spotkać tylko w pobliżu wybrzeży, gdzie
temperatura jest wyższa niż na lądzie.
Czy wiesz, że...
– Między 1000 a 1200 r. n.e. temperatura Ziemi podniosła
się. Część Arktyki uległa stopnieniu.
– Między 1400 a 1850 r. na Ziemi panowała mini epoka lodowcowa. Temperatura była 2–4°C niższa niż dzisiaj.
– Niektórzy uczeni sądzą, że klimat ociepla się, lecz inni
twierdzą, że jest wręcz przeciwnie.
Babcia Kazia
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Święta Bożego Narodzenia
Święta to czas szczególny: wspólne przebywanie z Rodziną, podejmowanie gości i kolędników,
a także – odwiedzanie zaprzyjaźnionych domów. Odświętny nastrój trochę nas krępuje, dlatego
podaję parę krótkich rad, jak się należy zachować przy stole podczas uroczystych spotkań.

1. Nie dmuchamy, zupa powinna sama wystygnąć
4. Nie rozpoczynamy jedzenia, dopóki wszyscy
Dmuchanie na łyżkę zupy, aby szybciej wystygła, jest nie- nie otrzymają porcji
eleganckie. Jeśli jedzenie jest zbyt gorące, aby je zjeść, należy
Powyższa zasada nie dotyczy malutkich dzieci, którym
spokojnie poczekać.
ciężko odmówić, jeśli są bardzo głodne. We wszystkich innych
przypadkach należy zaczekać spokojnie, aż wszyscy będą mieli
2. Nie nakładamy sobie jedzenia własnymi sztućcami
pełne talerze. Idealnie jest, gdy gospodarz da sygnał do rozpoCzasem zdarza nam się to odruchowo. Zamiast nałożyć częcia posiłku, np. mówiąc „Smacznego!”.
sobie sztukę mięsa czy ziemniaki łyżką, która jest do tego przeznaczona i leży w wazie albo na półmisku, sięgamy po jedzenie 5. Nie doprawiamy jedzenia, zanim nie spróbujemy
swoją własną. Częstym problemem jest także nabieranie sobie
Według zasad savoir-vivre’u (dobrego wychowania) pocukru z cukiernicy swoją łyżeczką. To nie tylko niekulturalne, winno się najpierw zjeść odrobinkę dania, aby nie okazywać
ale czasem również bardzo niehigieniczne!
gotującemu, że z góry uważamy potrawę za mało słoną lub
niewystarczająco pikantną.
3. Nie trzymamy łokci na stole
Prawidłowa postawa podczas posiłku jest jednak waż- 6. Postępujemy właściwie z serwetką
na – garbienie się lub trzymanie łokci na blacie jest niedoPrzed posiłkiem należy serwetkę rozłożyć na kolanach.
puszczalne.
Ogromnym błędem jest zawiązanie jej wokół szyi (to nie ma
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być śliniaczek!). Równie dużym błędem bywa pozostawienie Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
serwetki nienaruszonej – obowiązkiem dobrze wychowane- a pokój na ziemi!
go człowieka jest skorzystanie z niej.
Oddawali swe ukłony w pokorze
7. Nie przechylamy talerza, by zjeść resztkę zupy
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Według etykiety dyplomatycznej nietaktem jest prze- Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
chylenie jedną dłonią talerza po to, aby łyżką nabrać sobie a pokój na ziemi!
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli jak żywi.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
a pokój na ziemi!
***
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego,
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.
resztkę zupy. Szkoda, że czasem tak trudno się od tego powstrzymać...
Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany,
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony,
8. Chleba lub bułki nie kroimy nożem
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.
Jeśli do posiłku zaserwowane jest pieczywo (np. do
zupy), nie należy go kroić nożem. Powinno się delikatnie łamać je ręką, starając się przy tym nie nakruszyć.
9. Przed napiciem się wycieramy usta
Jeśli podczas jedzenia czujemy potrzebę napicia się
wody, najpierw trzeba wytrzeć usta serwetką. Pozostawienie Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie,
na brzegu szklanki resztek posiłku albo tłustego śladu jest nie Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy,
tylko nieestetyczne, ale również bardzo nietaktowne.
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.
***
10. Nie wyciągamy ręki przez cały stół
Jeśli potrzebujemy czegoś z dalszego końca stołu, nie Kiedy w Betlejem rodzi się Dziecię,
należy sięgać ręką nad talerzami sąsiadów ani wsadzać im radość przynosi wszystkim na świecie.
łokcia w twarz (lub rękawa w zupę...). Koniecznie trzeba po- Niech wraz z Bożą Dzieciną dni szczęśliwe przypłyną,
prosić kogoś innego o podanie tego, na co mamy ochotę.
a pokój jak gwiazdka niech świeci.
Śpiewając kolędy i oglądając prezenty gwiazdkowe, Mnóstwa prezentów pod zieloną choinką,
nie zapominajmy o ludziach samotnych. Niech Wasza radość pyszności na wigilijnym stole,
przeleje się na tych, którzy samotnie będą spożywać barszcz wspaniałej rodzinnej atmosfery
wigilijny, pierogi i kutię. Umilcie im ten czas, składając życze- wypełnionej melodią staropolskich kolęd,
nia, przełamując się opłatkiem i śpiewając wesołą kolędę!
a także wystrzałowego, bąbelkowego Sylwestra
i spełnienia marzeń w Nowym Roku życzy
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
		
Babcia Kazia
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
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Wspomnienia z wycieczki
MARTA KOT

– Tam są piękne obrazy, wyrzeźbione postacie oraz
miejsce do pisania próśb i podziękowań do Matki Bożej na
Następnego dnia było bardzo ciemałych karteczkach.
pło i przyjemnie. Dzieci wypoczęte przy– Dobrze. Dzisiaj jest dużo dobrych wypowiedzi. A kto
szły do szkoły.
mi może cos powiedzieć o historii tego miejsca? Może Alicja.
– Moi drodzy, gdzie wczoraj byli– Ponad 300 lat temu Matka Boża nakryła swoim płaszśmy? Mikołaj! – zapytała Pani.
czem klasztor podczas oblężenia i tak uratowała go przed
– Wczoraj byliśmy w parku jasnowrogiem. Jest to najświętszy kościół w Polsce. Często pokazują
górskim.
go w telewizji z okazji różnych uroczystości. Na Jasnej Górze
– Bardzo dobrze – powiedziała Pani.
jest kaplica Matki Bożej, w której znajduje się obraz Czarnej
– A co tam widzieliście? Marcin!
Madonny. O wyznaczonej godzinie zasłania się go i odsłania.
– Ścieżki i stawik z kaczkami…
Podczas tej ceremonii gra uroczysta muzyka. A na koniec do– Proszę odpowiadać pełnymi zdaniami! Spróbuj jesz- dam, że bardzo wielu ludzi przyjeżdża tam się pomodlić, nawet
cze raz.
papież, a w przeszłości prawie wszyscy królowie Polski.

– Widzieliśmy ścieżki i stawik z kaczkami.
– Przepięknie! – zachwyciła się Pani. – A skąd to
– A czy tylko widzieliśmy ścieżki i stawik z kaczkami? wszystko wiesz?
Alicja!
– Mój tata dużo opowiada.
– Widzieliśmy altanę i plac zabaw.
– Bardzo dobrze! Stawiam Ci szóstkę z koroną!
– Dobrze. A czy byliśmy tylko w parku? Janku!
Dz-dz-z-z-z-z-! To dzwonek na przerwę. Po lekcjach
– Byliśmy jeszcze w kościele.
dzieci poszły do domu z uśmiechem na twarzy i wspaniałymi
– A co tam jest? Wymień trzy rzeczy.
wspomnieniami po udanej wycieczce!
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Quiz. Warzywa
(zaznacz poprawną odpowiedź)
Jakie to warzywo?
marchewka
sałata
seler

Jakie to warzywo?
pomidor
papryka
ogórek

Jakie to warzywo?
burak
papryka
pietruszka

Jakie to warzywo?
sałata
brukselka
por

Jakie to warzywo?
burak
brukselka
marchewka

Jakie to warzywo?
cukinia
seler
rzodkiewka

Jakie to warzywo?
bób
groszek
cebula

Jakie to warzywo?
bób
groszek
fasolka

Jakie to warzywo?
sałata
papryka
seler

Jakie to warzywo?
cebula
marchewka
pomidor

Jakie to warzywo?
pomidor
rzodkiewka
ogórek

Jakie to warzywo?
cukinia
brukselka
sałata

Jakie to warzywo?
burak
pomidor
por

Jakie to warzywo?
cebula
ziemniak
por

Jakie to warzywo?
pietruszka
seler
burak

czasdzieci.pl
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Przygody Koziołka Matołka (ciąg dalszy z poprzednich nr)
Czekał kozioł na delfiny,
Aż nadpływa ich gromada.
Wtedy wprost ze skały skoczył
I jednemu na grzbiet spada.

Rzekł Matołek już pod wodą:
„Ach, żegnajcie, polskie dzieci!”
Gdy wtem czuje, że do brzegu
Ciągną go rybackie sieci.
Delfin zdumiał się straszliwie
Pohańbieniem swej osoby
I zakrzyknął: „Ach, ty capie,
Cóż to znowu za sposoby!”

Rybak zdumiał się niezmiernie, woła ludzi i tak pyta:
„Czy kto widział taką rybę, co ma rogi i kopyta?”

„O, rozpaczy!” – jęknął kozioł,
Czując, że mu cierpnie skóra,
Delfin bowiem w górę skoczył,
Potem dał głęboko nura.

Wystawili go na pokaz,
W bardzo wielkiej, szklanej skrzyni
I przybili na niej napis:
„Morski potwór – Koziolini”.
Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz

Pismo jest redagowane przez zespół „Kuriera Galicyjskiego”. Adres do korespondencji: Kurier Galicyjski – Polak Mały, Lwów 79013, skrytka pocztowa nr 1565, Львів 79013, абонентська скринька (a/c) № 1565, tel.:
0-038 (032) 2531520.
Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 18983-7773 Р видане
Державною Реєстраційною Службою України 08.06.2012 р.
Świadectwo rejestracji: seria KW nr 18983-7773 R wydane przez Państwową

Rejestracyjną Służbę Ukrainy 08.06.2012 r. założyciel
i wydawca: Mirosław Rowicki, засновник і видавець
М. М. Ровіцкі.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą za pośrednictwem Fundacji
Wolność i Demokracja.

Miesięcznik Polak Mały
można zaprenumerować na poczcie na Ukrainie!!!
KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА 68416
Cena prenumeraty pocztowej
1 miesiąc 9,00 UAH
3 miesiące 27,00 UAH
6 miesięcy 54,00 UAH
12 miesięcy 108,00 UAH

Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas...

