Polak
Mały

Miesięcznik

nr 1 (79) styczeń 2019

karnawał

2

nr 1 (79) styczeń 2018 * Polak Mały

Wspólne spędzanie czasu przy stole

Witam Was, Drodzy Czytelnicy, w nowym roku!
Za oknem kolejny, 2019 rok. Dużo świętowaliśmy i jeszcze będziemy spotykać się na wspólne kolędy i nie tylko.
Czy zastanawialiście się, jak wyglądały kiedyś takie uroczystości? Jak się do nich przygotowywano i jak je spędzano?
Już we wczesnym średniowieczu (około V wieku) praktykowane były spotkania przy stole biesiadnym. Mało wiemy
o zwyczajach, jakie wtedy miały miejsce. Na pewno taka biesiada sama w sobie była dużym wydarzeniem, bo odrywała
od codziennej pracy: w gospodarstwie czy na roli (co zależało
też od pory roku). Inaczej taka zabawa wyglądała na wsi, a
inaczej na dworach.
Przy takich okazjach stół wyglądał odświętnie – i pod
względem jakości jedzenia, i pod względem zastawy stołowej. Codzienna średniowieczna zastawa była skromna, używano drewnianych i glinianych naczyń, a na święta wyjmowano ze skrzyń inne urządzenia.
Kilka wieków później używano już metalowych talerzy, ozdobnych kufli, srebrnych łyżek, haftowanych obrusów.
Sztućców długo nie używano. Jeszcze pod koniec średniowiecza (około XIV–XV w.) na monarszym dworze jedzenie brano

z półmisków palcami, a potrawy płynne wybierano z talerza
za pomocą chleba. Sztućce do nas sprowadziła w XVI w. królowa Bona – żona Zygmunta Starego. Z pochodzenia była
Włoszką i to właśnie ze swojej ojczyzny, z Włoch, przywiozła
do Polski widelce, których zaczął używać dwór. Ciekawostką
jest fakt, że początkowo taki widelec wyglądał zupełnie inaczej: był prosty i miał tylko dwa zęby. A stosowano go przede
wszystkim do nakłuwania i rozdzielania dużych kawałków
jedzenia, np. mięsa. Dopiero po dwustu latach forma widelca
się zmieniła, dodano mu kilka ząbków, dzięki czemu można
było nim już jeść sypkie potrawy.
Zmieniało się też nakładanie potraw. Wasi praprapra...
dziadkowie dorastali w rodzinach, w których spożywano posiłki przy wspólnym stole z jednego talerza, czasami nawet
jedzono jedną łyżką. Natomiast już wasi dziadkowie ucztowali, mając indywidualne nakrycie i sami sobie nakładali potrawy, podawane w wazach, salaterkach i półmiskach. Dzisiaj
wspólne posiłki przeważnie spożywa się tylko w czasie świąt.
A szkoda! Bo w takich biesiadach chodzi przede wszystkim o
miłe, wspólne spędzenie czasu.
Babcia Kazia
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Mała powtórka z zastawy stołowej
Kieliszek/szklanka
do wody

Winietka
Nóż do pieczywa

Kieliszek
do czerwonego wina

Łyżeczka do deseru

Kieliszek
do białego wina

Widelczyk do ciasta

Serwetka

Talerz na pieczywo

Talerz do dania głównego

Talerz do przystawki
Widelec
do ryb
Widelec
Widelec
do przystawki do dania głównego

Łyżka
do zupy

Nóż
do ryb
Nóż
do dania głównego

Łyżeczka do herbaty

Filiżanka do kawy/
herbaty
najczęściej ustawiana
Nóż
do deseru
do przystawki

Na pewno wiecie, że obecnie zastawy stołowe potrafią przerazić swoim bogactwem niejednego dorosłego. Myślę, że już znacie podstawowy, minimalny układ nakrycia stołowego, który z pewnością widzieliście na
swoich świątecznych stołach. Warto się jednak przygotować do widoku nakryć w eleganckich restauracjach,
gdzie elementów jest dużo więcej!
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Zasady dobrego zachowania przy stole dla najmłodszych
Kłopoty łyżki
MAMA ŁYŻKA
Wita was Łyżka!
ŁYŻECZKI CÓRECZKI
Oraz Łyżeczki! To nasza mama.
MAMA ŁYŻKA
A to córeczki.
List wam przeczytam:
,,Ja, wuj – widelec, mam urodziny w przyszłą niedzielę.
I uroczyście na urodziny zapraszam wszystkich członków
rodziny”.
CÓRECZKI
Któż go odwiedzi?
MAMA ŁYŻKA
Wazowa Łyżka, bo to jest nasza krewna dość bliska,
różne kopystki, widelce, noże.
CÓRECZKI
My też, mamusiu?
MAMA ŁYŻKA
Nie wiem, być może...
Wpierw muszę sprawdzić, moje kochane, czy nie jesteście źle
wychowane.
Czy ja się wstydu przez was nie najem.
ŁYŻECZKA 1
Przecież my znamy dobre zwyczaje.
ŁYŻECZKA 2
Zaraz możemy mamie powiedzieć, czego nie robi się przy
obiedzie.
ŁYŻECZKA 3
Nie wolno robić plam na obrusie, bo każda plama martwi
mamusię.
ŁYŻECZKA 4
Nie wolno z nikim zaczynać bójek, bo też mamusię to
denerwuje.
MAMA ŁYŻKA
A gdy spodeczek zacznie lub nóż?
ŁYŻECZKA 4
To się odsunę od nich i już!
ŁYŻECZKA 5
Grzeczna łyżeczka się nie odważy sięgać do mięsa albo do
warzyw!
MAMA ŁYŻKA
A po co sięga! Wiesz, po co?

ŁYŻECZKA 6
Wiem! Dla nas jest cukier, kompot i krem, kisiel i ciastka...
MAMA ŁYŻKA
Ale nie kruche.
ŁYŻECZKA 6
Herbata, mleko...
MAMA ŁYŻKA
Nawet z kożuchem!
ŁYŻECZKA 1
Nie wolno skrobać po dnie talerza.
ŁYŻECZKA 2
I nie wypada w szklankę uderzać!
ŁYŻECZKA 3
A ja wiem dobrze, że nie wypada skakać po stole i pod stół
spadać.
MAMA ŁYŻKA
A gdybyś spadła?
ŁYŻECZKA 3
Burę dostanę! Zmyjesz mi głowę!
MAMA ŁYŻKA
A jak?
ŁYŻECZKA 3
Pod kranem!
MAMA ŁYŻKA
Mili widzowie, przyznacie sami, że moje córki zdały
egzamin.
B. Lewandowska
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Z przymrużeniem oka

Śnieg

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy,
że śnieg powinien być kolorowy?
Albo zielony, albo czerwony,
liliowy albo beż.
Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,
a bałwan biały nie byłby, ale
albo zielony, albo czerwony,
liliowy albo beż.

Śnieżki tak samo w zimowej porze
byłyby wtedy w jakimś kolorze:
albo zielone, albo czerwone,
liliowe albo beż.
Bardzo kolory by się przydały,
a tu tymczasem wciąż pada biały,
biały bielutki, miękki mięciutki,
świeży, świeżutki śnieg.

Ludwik Jerzy Kern
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Orszak Trzech Króli
Święto Trzech Króli, obchodzone 6 stycznia, to jedno z najstarszych znanych świąt chrześcijańskich. Było obchodzone już
w III wieku, a jego inspiracją stała się biblijna opowieść o mędrcach ze Wschodu, którzy złożyli pokłon nowo narodzonemu
Jezusowi.
Od kilku lat ciekawym zwyczajem w Polsce, a także na
tych terenach dzisiejszego państwa ukraińskiego, litewskiego
i białoruskiego, które są zwane Kresami Wschodnimi, jest Orszak Trzech Króli, czyli wielkie jasełka. Wokół nich nadbudo-

tę, migdał lub porcelanową figurkę króla. Osoba, która znajdzie
skarb, zostaje uznana za wyjątkowego szczęściarza, obwołana
królem dnia i otrzymuje papierową koronę. Dawnym zwyczajem było dzielenie ciasta na tyle części, ile osób znajdywało się
przy stole plus dodatkowy kawałek dla niezapowiedzianego
gościa.
3. We Włoszech utarł się zwyczaj, że dzieci po przebudzeniu otrzymują skarpety wypełnione słodyczami. Te, które były
niegrzeczne, dostają „węgiel” – cukier pomalowany na czarno.

wana została cała masa działań kulturalnych, edukacyjnych i
społecznych, które mają za cel przywracanie tradycji. Parady
organizowane są w miastach, miasteczkach i wioskach. W poszczególnych miejscach nie brakuje lokalnego kolorytu, który
pokazuje, jakie bogactwo zwyczajów tkwi w polskiej tradycji
bożonarodzeniowej. Orszakowi towarzyszy szereg innych wydarzeń – konkursy kolęd, pokazy, konkursy na najpiękniejszą
szopkę i gwiazdę betlejemską, tematyczne przebranie. A jak to
wygląda w innych krajach? Jak pozostała reszta świata obchodzi święto Trzech Króli?

W Watykanie Włosi świętują ten dzień w barokowych lub renesansowych strojach oraz weneckich karnawałowych maskach.
6 stycznia, podobnie jak w Boże Narodzenie, mieszkańcy Italii
zajadają się drożdżową babką, która ma w środku orzechy i kandyzowane owoce.
4. W Hiszpanii jest to jedno z najbardziej kolorowych i najciekawszych świąt. Królowie w Sewilli podróżują złotą karetą, a w
Logrono przylatują śmigłowcem! Paradom towarzyszą orkiestry,
a dzieciom rozdawane są cukierki i drobne zabawki. 6 stycznia w
Hiszpanii i Meksyku przygotowuje się specjalne ciasto o nazwie
„pierścień króla”, które udekorowane jest bakaliami.
5. Ukraińcy, podobnie ja Grecy, obchodzą święto Trzech
Króli 19 stycznia. Zgodnie z tradycją, nie bacząc na przenikliwy chłód, grupa śmiałków odbywa kąpiel w rzekach, m.in. w
jednej z największych rzek państwa – rzece Dniepr. Obrzęd ten
dokonywany jest także w stawach i jeziorach w całym kraju.
Ukraińcy zgodnie twierdzą, że tego dnia woda jest cieplejsza
niż zwykle.
Materiały opracowała Babcia Kazia

Czy wiesz, że…
1. W stolicy Czech w święto Trzech Króli ma miejsce rytualna kąpiel. Śmiałkowie zażywają wodnego pluskania w rzece
Wełtawie. W wielu miastach organizowane są Kwesty Trzech
Króli.
2. We Francji w to święto Francuzi zajadają się specjalnym
plackiem królewskim przekładanym masą migdałową. Podczas
przygotowania smakołyku trzeba w nim ukryć fasolkę, mone-
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Zabawy w okresie karnawału

Na pewno w okresie karnawału wybierzecie się na różne bale. Może zaproponujecie na nich takie zabawy?
1. Dzielicie zebranych na cztery mniejsze grupy. Każda z
małych grup wybiera jeden charakterystyczny głos zwierzęcia. Są grupy np. piesków, kotków, świnek czy kaczek. Grupy
śpiewają swoim głosem jedną, znaną wszystkim melodię np.
„Jedzie pociąg”. Jedna osoba pełni funkcję dyrygenta, wprowadzając odpowiednie głosy.
2. Stańcie w kole. Poruszając się rytmicznie w takt muzyki, przekazujcie kapelusz dalej, zakładając go na głowę osobie
stojącej obok. Gdy muzyka ucichnie, osoba, mająca kapelusz
na głowie, odpada z gry, a zabawa toczy się dalej. Wygrywa
ten, kto „uchroni” głowę przed kapeluszem.

3. Na małych karteczkach napisane są nazwy zwierząt
(powtarzają się one na dwóch karteczkach). Każdy z uczestników losuje jedną karteczkę. Nie wolno pokazywać jej innym
uczestnikom ani też mówić, co na niej jest napisane. Zwierzętom wolno tylko wydawać charakterystyczne dla danego gatunku dźwięki. Zwierzęta dobierają się parami, a następnie
zastanawiają się, jak najlepiej i najśmieszniej przedstawić
wylosowane przez siebie zwierzę. Reszta odgaduje, co to za
zwierzę.
Udanego czasu karnawałowego! Do nowych spotkań
już niebawem!
Babcia Kazia
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Nowa uczennica

– Pani nam zapowiedziała, że przyjdzie nowa uczennica.
Ciekawe, jak się nazywa? Niech będzie Wiktoria. Uwielbiam to
imię! Ja mam na drugie imię Wiktoria i dlatego tak je lubię.
U mnie w klasie jest więcej chłopców niż dziewcząt. Wszystkie dziewczyny dobrze się uczą, a z 13 chłopców tylko 7. Ale super,
że przyjdzie jeszcze jedna dziewczynka.
Tej nocy Alicja marzyła, aby ta nowa dziewczynka miała na
imię Alicja. Marta najpierw chciała aby to była Wiktoria, ale potem zmieniła zdanie i już chciała, żeby to była Marta.
Nastąpił nowy dzień. Dzieci poszły do szkoły. Zadzwonił
dzwonek na lekcję, uczniowie ustawili się parami i ruszyli do klasy. Nagle Janek zawołał:
– Cześć, Baśka! – i pobiegł do dziewczynki.
– Cześć Jasiek! – odezwała się – jak miło cię spotkać! Jestem
taka zadowolona, że będziemy chodzić razem do klasy.
– Ja też jestem zadowolony z tego!
– Gdzie siedzisz? – zapytała Basia (bo właśnie to była ta
nowa uczennica).
– Siedzę w środkowym rzędzie.

– Czy mogę siedzieć obok ciebie? – zapytała.
– Trzeba zapytać Pani – odpowiedział Jasiek. – Wiesz jak
nasza Pani się nazywa?
– Nie
– Halina Kowalska.
Kiedy wszyscy weszli do kasy i zajęli swoje miejsca, Pani zapytała Basię (bo to właśnie ona była tą nową uczennicą):
– Basiu, czy masz jakieś pytania na temat naszej klasy?
– Czy mogę siedzieć obok Jaśka?
Pani zastanawiała się przez chwilę.
–Możesz siedzieć jedynie przed nim, a ty Bartku przesiądź
się tam, – wskazała ręką nauczycielka.
– Hurra! – zakrzyczeli.
Na przerwie podszedł do Basi i Jasia Filip i zapytał:
– Basiu, powiedz jak się nazywasz?.
– Nazywam się Kluska - odpowiedziała dziewczynka.
– Śmieszne nazwisko – szepnął koledze chłopiec. Ale zaproponował głośno:
– Może chcielibyście należeć do naszej grupy, która nazywa
się Kumple i Przyjaciele?
– Zgadzaj się! – powiedział Jaś – to super sprawa, opowiem
ci po lekcjach.
– Dobrze – zgodziła się.
Basia nie była skrępowana wobec dzieci. Gdzież taka trzecioklasistka będzie się bała dzieci! Oswoiła się z klasą szybko i wszyscy
zaczęli się z nią kolegować.
Od dziś Jaś i Basia będą należeć do grupy Kumple i Przyjaciele. Fajnie! Teraz jest więcej osób w tej grupie.
Opowiem wam co to za grupa. Otóż jest to grupa dzieci, które
się przyjaźnią i współpracują. Podam przykład: Pani nam zadała do
domu nauczyć się czytać. Więc dzieci przychodzą na miejsce gdzie
rośnie wysoka trawa (mówiłam wam już o nim) i uczą się czytać. Ci,
którzy potrafią to robić bardzo dobrze, pomagają słabym. Taka jest
właśnie grupa Kumple i Przyjaciele.
Marta Kot

ROZKŁAD ZAJĘĆ
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Przygody Koziołka Matołka (fragmenty)
„Ach! – rzekł niedźwiedź. – Mój koziołku,
Otwórz zręcznie moją klatkę,
Potem w plecy mnie podrapiesz,
Bo pchła gryzie mnie w łopatkę!”

A lew na to: „Mój koziołku!
Kąsek dali mi zbyt twardy,
Więc mi przynieś trochę soli,
Trochę pieprzu i musztardy”.
„Tere-fere! – rzekł koziołek.
– Sam się podrap, mój ty zuchu,
Bom ja wcale nie ciekawy,
Jak się siedzi w twoim brzuchu”.

Pobiegł kozioł do bufetu,
Różne dla lwa kupił jadło,
Żeby zaś miał i serwetę,
Wielkie przyniósł prześcieradło.
Wtem zobaczył lwa, co właśnie
Mięso zjadał na śniadanie,
Więc się skłonił i powiada:
„Witaj, najjaśniejszy panie!”
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

Wtedy złożył lew przysięgę
Wielkim rykiem, pełnym grozy:
„Na koronę mą przysięgam,
Że już nigdy nie zjem kozy!”
Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz
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.
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