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Zespół Redakcyjny:
1. Katarzyna Uszyńska (rozrywka, solenizanci i jubilaci, imiennik)
2. Katarzyna Sałkowska (poezja i proza, przepisy kulinarne)
3. Monika Skrodzka (wydarzenia minionego miesiąca)
4. Rafał Musch (wywiady )
5. Andrzej Nowak ( wydarzenia minionego miesiąca )
6. Mikołaj Scholz (redakcja sportowa)
7. Wojciech Kwil (układanie krzyżówek, przepisywanie tekstów na komputerze)
8. Sylwia Kaczmarek (redaktor honorowy)

Opiekun: Katarzyna Zduńska              Skład i druk: Jacek Michalski

W styczniu urodzinowe i imieninowe życzenia przyjmują:
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Kalendarz stworzony Kalendarz stworzony 
podczas zajęć podczas zajęć 

w pracowni komputerowejw pracowni komputerowej

SOLENIZANCI I JUBILACISOLENIZANCI I JUBILACI

wszystkim jubilatom
 i solenizantom życzymy sukcesów w życiu, 

szczęścia w miłości, dużo uśmiechów, dużo radości, 
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń 

i samych przyjemnych w życiu zdarzeń.



6 grudnia 2014
W  sobotę,  6  grudnia  w  Gimnazjum  nr  7  przy  ul.
Podchorążych, odbył się festyn Sielecka Gwiazdka. Był
tam kiermasz,  w którym my również braliśmy udział.
Były  różne  stanowiska,  gdzie  można  było  kupić
świąteczne  gadżety.  My  również  wystawiliśmy  nasze
prace.  Wszystkim bardzo podobały  się  nasze  wyroby.
Byłam  tam  razem  z  moimi  rodzicami.  Obecny  był
również  Ime  Akpan,  który  pomagał  terapeutom.  Na
jednym  ze  stoisk  można  było  zrobić  sobie  kartki

świąteczne.  Były  też  występy  artystyczne  młodzieży  uczącej  się  w  tej  szkole.  Na
kiermaszu bardzo mi się podobało.

Red. Monika  Skrodzka

8 grudnia 2014
Tego dnia, w Kościele Seminaryjnym odbywały
się  święcenia  Diakonatu  naszego  znajomego
kleryka-  Kamila  Piaszczaka.  Na  tę  uroczystość
pojechała  delegacja  pod  opieką  pani  Danuty
Kaczmarek  i  Katarzyny  Zduńskiej.  Msza  była
bardzo  uroczysta,  prowadził  ja  Kardynał
Kazimierz  Nycz.  Najpierw  kandydaci  na
diakonów musieli przedstawić się Kardynałowi.
Wierni śpiewali Litanię do Wszystkich Świętych.
Po  skończonej  Litanii  Kazimierz  Nycz  zaczął
nakładać  ręce  na  głowę  każdego  kandydata.

Każdy   podchodził  i  przyjmował  Ewangelię  z  rąk  Kardynała.  Następie  starsi  koledzy
nakładali nowym Diakonom złote szaty. Uroczystość była bardzo piękna. Po skończonej
Mszy św. spotkaliśmy się pod kościołem z diakonem Kamilem i złożyliśmy mu życzenia
w imieniu całej naszej społeczności.

Red. Monika  Skrodzka, Andrzej Nowak

9 grudnia 2014
W naszym ośrodku odbył   się  Dzień
skupienia. Prowadzili go klerycy Piotr
i  Krystian.  Przyjechał  także  diakon
Kamil Piaszczak i pomagał klerykom.
Przyszedł również  ks. Piotr  z parafii
św.  Michała  żeby nas wyspowiadać i
odprawić  dla  nas Mszę św.   Podczas
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gdy klerycy prowadzili  naukę rekolekcyjną, ks.  Piotr udzielał  nam sakramentu pokuty.
Potem była Msza św.- pierwsza , którą odprawił diakon Kamil. 

Red. Andrzej  Nowak

10 grudnia 2014

Nasi przyjaciele z Owiron na Bemowie zaprosili nas na koncert jubileuszowy ich zespołu
Jeden  rytm  jeden  świat.  Obchodzili  10  rocznicę
istnienia.  Impreza
odbywała  się  w  Domu
Kultury  Art-bem.  Grali
różni  zaproszeni  goście,
m.in.  zespół  Muzyczni
Czarodzieje  i  przyjaciele,
w  którym  grają  nasi
koledzy-  Wojtek  Kwil  i
Rafał Musch razem z panem Mariuszem Wierzbickim.

Bardzo dobrze się bawiliśmy. Potem jubilaci dali krótki koncert, przedstawili wszystkich
członków zespołu. Były też prezenty, podziękowania i gratulacje. My również złożyliśmy
im życzenia i gratulacje. Był też ogromny piękny tort. Impreza była bardzo fajna i wesoła.
Życzymy im dalszych sukcesów.

Red. Katarzyna Uszyńska, Wojtek Kwil

11 grudnia 2014

Tego  dnia  10  osób  z  naszego  ośrodka  pod  opieką  pani
Danuty  Kaczmarek  i  Katarzyny  Zduńskiej  pojechała  do
Teatru Powszechnego na spektakl  pod tytułem „Portret”.
Spektakl ten przygotowali artyści działający w Teatrze 21.
Tworzą  go  osoby  z  zespołem  Downa  i  z  autyzmem.
Przedstawienie  fajnie  się  zaczynało-   główny  bohater
odpinał  suwaki  w  materiałowej  ścianie  i  pojawiały  się
głowy  innych  aktorów.  Przymierzali   różne  narysowane
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kostiumy (ciało mężczyzny z muskułami,  kobiety, krokodyla, zebry) do głowy głównego
bohatera. Aktorzy opowiadali o swoich snach, marzeniach, lękach i planach na przyszłość.
Chcieli pokazać widzom, co kryje się w ich głowach, jakie myśli i sprawy je wypełniają.
Po spektaklu zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie z artystami. Bardzo nam się podobało, było
fajnie i miło.   

Red. Katarzyna Uszyńska, Monika Skrodzka 

16 grudnia 2014

Dnia 16 grudnia w naszym ośrodku odbyło się Spotkanie opłatkowe. Zaprosiliśmy na nie
naszych Rodziców i Opiekunów oraz kleryków Piotra i
Krystiana.  Pod  kierownictwem  pana  Mariusza
Wierzbickiego  pięknie  udekorowaliśmy  salę
gimnastyczną. Kiedy goście już przybyli, pani Dyrektor
Zofia Pągowska zapaliła wraz z Joanną Kozakowską i
Andrzejem  Nowakiem  światełko.  Potem  Andrzej
odczytał fragment Ewangelii. Pani Dyrektor przywitała
wszystkich i podziękowała za cały miniony rok pracy. O

głos  poprosił  również  pan  Jacek  Sałkowski,  tata
naszej koleżanki Kasi. Chciał podziękować w imieniu
wszystkich  Rodziców i  Opiekunów całej  kadrze  za
ich  pracę.   Na  koniec  świąteczne  życzenia  złożyli
również klerycy. Potem podzieliliśmy się opłatkiem.
W między  czasie  śpiewaliśmy  kolędy.  Był  też  św.
Mikołaj  (  przebrany  Krzysztof  Ciepłota),  który
rozdawał  prezenty.  Pan  Adam  przygotował
prezentację  zdjęć  z  imprez  z  całego  roku.  Był  też
słodki poczęstunek, który był możliwy dzięki naszym rodzicom, którzy przynieśli różne
ciasta, owoce i soki. Atmosfera była bardzo miła. 

Red. Andrzej Nowak

17 grudnia 2014
Na  ten  dzień  zaplanowaną  mieliśmy  wycieczkę  do
Belwederu,  siedziby  Prezydenta  RP  Bronisława
Komorowskiego. W piwnicach Belwederu znajduje się
wystawa  poświęcona  Marszałkowi  Józefowi
Piłsudskiemu.  Nie można jej zwiedzić tak zwyczajnie,
jak  się  chodzi  do  muzeów.  Ponieważ  jest  to  siedziba
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Głowy Państwa, trzeba się wcześniej umówić na zwiedzanie, podać ilość osób, które będą
obecne,  ich  numery  pesel.
Wszystkie  procedury  są
ściśle  określone.  Po
wystawie  oprowadzał  nas
pan  Rafał,  nasz
przewodnik.  Opowiadał  o
Marszałku  Piłsudskim,  o
historii  Belwederu.
Byliśmy  w  Kaplicy
Prezydenckiej,  która
stworzył  Prezydent  Lech
Wałęsa.  Potem  z  piwnic
poszliśmy  na  górę,  gdzie
zwiedzaliśmy apartamenty  prezydenckie.  Oglądaliśmy meble i  różne przedmioty,  które
zachowały  się  jeszcze  z  czasów  Marszałka  Piłsudskiego.  Ostatnim  pokojem  jaki
zwiedzaliśmy był gabinet Marszałka. Wszystko wyglądało tak, jakby dopiero co wyszedł z
pokoju. Było jego biurko, różne osobiste przedmioty, plany Bitwy Warszawskiej. W rogu
stało łóżko, w którym spał Marszałek i w którym umarł. Wystawa ta jest bardzo ciekawa i
bardzo nam się  podobała.  Jest  to  również  zasługa  naszego przewodnika,  który bardzo
ciekawie opowiadał.

Red. Andrzej Nowak

19 grudnia 2014
Dwu osobowa delegacja razem z panem Mariuszem Wierzbickim pojechała do ŚDS-u na
ul.  Nowogrodzkiej.  Zostaliśmy  zaproszeni  przez  pana  Janusza,  który  pracuje  w  tym
ośrodku na wspólne kolędowanie. Byli tam również goście z ŚDS- u „Pod skrzydłami” z
ul.  Grójeckiej.  Najpierw  był  poczęstunek.  Jedliśmy  różne  dobre  potrawy.  Po  posiłku
zaczęliśmy śpiewać kolędy. Na koniec złożyliśmy sobie świąteczne życzenia. Spotkanie
było bardzo miłe.

Red. Andrzej Nowak
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Wystawa naszych prac podczas kiermaszu Sielecka Gwiazdka



„Moje siostry”
Mam dwie siostry, które są jak śmiejące się gwiazdy,

Gwiazdy, które świecą łzami,
Złotym blaskiem i słońca promieniami,

I które śpiewają jak ptaszki- słowiki i skowronki.
            Autor: Katarzyna Sałkowska

BOŻE NARODZENIE W NIGERII 
Boże  Narodzenie  jest  największym  świętem  w

Nigerii,  świętem  celebrowanym  z  Rodziną  i
przyjaciółmi.  Członkowie  rodzin,  którzy  mieszkają  i
pracują w odległych miastach, zjeżdżają do rodzinnych
miejscowości,  by  ten  czas  spędzić  z  najbliższymi.
Ludzie  dekorują  domy  i  bramy  wjazdowe  liśćmi
palmowymi  i  przygotowują  ogromne  ilości  jedzenia  i
picia.  Nieoficjalnie-obowiązkiem  jest  nowy  ubiór:
buty ,kapelusz etc. dla każdego w rodzinie. 

W dniu 25 grudnia-wszyscy świątecznie ubrani i
podekscytowani  wyruszają  na  uroczysty  servis  w
kościołach, który trwa 3-4 godziny! Po powrocie - obfity
obiad. Menu składa się z dużej ilości wielorakich mięs i
ryb przygotowanych w różny sposób, ale wszystko na
ostro z papryka. Nie może zabraknąć 'white soup' (zupa-
sos z koziego mięsa i podrobów) i 'pounded yam' (pure z
afrykańskiego  ziemniaka  ubite  do  lekko  ciągliwej
konsystencji),curry  z  kury/kurczaka,  ryż,  pieczone
mięso:  kozie,  wołowe,  ryby,  ślimaki  w  świeżych
pomidorach, 'moyin-moyin'(specjalna fasola z 'czarnym
okiem', mielona i przyprawiona, z dodatkiem kawałków
wątróbki  i  ugotowanego  jajka,  zawinięta  w  specjalne
liście i gotowana na parze - pycha!), sałatki jarzynowe i owocowe, drinki rozmaite: dla
dorosłych  świeżo  przygotowane  wino  palmowe  i  piwo,  dla  młodocianych  coca-  cola,
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Fanta, Maltina i inne bezalkoholowe drinki. Po południu rozpoczyna się Festyn Uliczny, i
praktycznie trwa do 1-go Stycznia Nowego Roku. Taneczne grupy chodzą od domu do
domu,  śpiewając  i  tańcząc;  ofiarowuje  się  im  jedzenie,  drinki,  pieniądze.  Mnóstwo
dzieciaków na ulicy - tańczą, śpiewają i bawią się zimnymi ogniami.
26 grudzień - to dzień wizyt i ofiarowania podarunków, zazwyczaj w formie żywej kozy
lub  koguta,  pięciu  (5)  yamów  (odpowiednik  ziemniaka,  ale  długość  każdego  wynosi
przeciętnie ok. 70cm, grubość ok. 20cm), ususzonych wędzonych ryb najlepszej jakości,
dobrego alkoholu, lub w formie pieniężnej. Taniec i śpiew na ulicach przez cały dzień. 
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W NASZYM DOMU W NIGERII

Boże Narodzenie w naszym domu ,a zwłaszcza Wigilię 24 grudnia, obchodziliśmy
zgodnie  z  polską  tradycją.  W największym  pokoju  stała  choinka  (niestety  sztuczna),
przybrana  bombkami,  aniołkami,  łańcuszkami  i  gwiazdkami;  z  radia  płynęły  piękne
kolędy międzynarodowe, a z CD najpiękniejsze polskie kolędy. Tego dnia dzwoniliśmy do
naszych najbliższych ( i nawzajem),którzy byli poza granicami kraju, aby złożyć sobie
opłatkowe bożonarodzeniowe życzenia; czasami emocje odległościowe brały górę...
Wieczór  Wigilijny  w  naszym  domu  był  najważniejszy;  sianko  pod  białym  obrusem,
zastawa dla niespodziewanego gościa i biały opłatek ( specjalnie przysłany z Polski) w
centralnym miejscu na stole. Zasiadaliśmy do stołu, gdy pojawiała się pierwsza Gwiazda
na  niebie,  pilnie  wypatrywana  przez  domowników.  Po  krótkim  przemówieniu  Taty  i
wspólnej modlitwie dzieliliśmy się opłatkiem i życzeniami. Nasze menu tego wieczoru -
ryby przygotowane w różny sposób, sałatki jarzynowe i owocowe. Po posiłku śpiewaliśmy
kolędy  i  wymienialiśmy  się  prezentami.  I  znów  telefonowaliśmy...życząc  raz  jeszcze
wesołych świat Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Materiał przygotowany przez panią Izabellę Akpan i Ime Akpana

Trudny początek sezonu dla Justyny Kowalczyk.
Justyna Kowalczyk jeszcze przed niedzielnym startem w sprincie  techniką dowolną w
szwajcarskim Davos zapowiedziała, że rezygnuje z kolejnego występu w Pucharze Świata
w biegach narciarskich w tym mieście (20-21 grudnia). W rozmowie z Eurosport. Onet.pl
zaznaczyła jednak, że nie jest to wdrażanie planu awaryjnego. - Można powiedzieć, że to
nie  ja  rezygnuję  ze  startu  w  Pucharze  Świata,  a  Puchar  Świata  rezygnuje  ze  mnie  -
powiedziała,  tłumacząc  całą  sytuację.  Klęska  Justyny  Kowalczyk,,polegała  na  tym,  że
Norweżki  zdominowały  kwalifikacje  sprintu  PŚ  Ingvild  Flustad  Oestberg  wygrała
kwalifikacje w sprincie techniką dowolną Pucharu Świata w biegach narciarskich, który
odbywa się w szwajcarskim Davos. Justyna Kowalczyk zajęła dopiero 53. miejsce, jedno z
najniższych w stawce zawodowych biegaczek. Sylwia Jaśkowiec była 32 i również nie
znalazła się w ćwierćfinale. Zabrakło 0,16 sekundy. Również  w skokach mężczyzn nie
mamy żadnych sukcesów.
Piłka ręczna Pań.
Natomiast piłkarki ręczne mogą nas jeszcze nie raz zaskoczyć. Wierzy w ten zespół była
piłkarka  ręczna  Iwona  Nabożna  ,która  po zakończeniu  kariery  sportowej  pracuje  jako
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nauczycielka WF w Gimnazjum nr 14 w Lublinie. Od 2010 jest równocześnie asystentką
trenera Kima Rasmunssena w reprezentacji Polski seniorek.
-Ciągle wierzę w nasz zespół i jestem dumna, że jestem częścią tej kadry - mówiła w
wywiadzie Iwona Nabożna.  Asystentka selekcjonera Kima Rasmussena w reprezentacji
Polski  piłkarek  ręcznych  patrzy  z  nadzieją  w  przyszłość  .  Drużyna   nie  zajęła  może
wysokiego miejsca na mistrzostwach świata, ale była piąta w Mistrzostwach Europy, co
było największym dotychczasowym  sukcesem do dnia dzisiejszego. Teraz jeszcze nie
wszystko  stracone.  Boisko  wszystko  zweryfikuje,  ale  trzeba  powalczyć  do  końca.
Atmosfery w kadrze  jest inna. Dziewczyny mają teraz wszystko na wysokim poziomie,
aby poprawiać swoje możliwości i idzie to w dobrym kierunku. 
A wiec trzymamy kciuki za żeński zespół piłki ręcznej.

Opracował Mikołaj Scholz

Teatr 21
Teatr 21 zrodził się z warsztatów teatralnych w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych
„Dać  Szansę”  w Warszawie.  Okazało  się,  że  zarówno reżyserkę  jak  i  grupę  aktorów,
interesuje  systematyczna  oraz  intensywna  praca  teatralna,  dlatego  też  postanowili
wspólnie powołać do życia Teatr 21. Czyli potencjalne miejsce twórczych poszukiwań,
miejsce  spotkań  towarzyskich,  bezpieczną  przestrzeń  na  coraz  odważniejsze  i  bliższe
spotkania ze sobą i widzem – zawsze w kontekście teatru.
Członkami zespołu są uczniowie oraz absolwenci szkoły „Dać Szansę”, osoby z zespołem
Downa  i  autyzmem.  Początkowo  grupa  pracowała  nad  nietypowymi  szkolnymi
przedstawieniami jasełkowymi pt. „Wiadomość nie z tej ziemi”, „Czekamy, czekamy…”,
z czasem zaczęła realizować spektakle autorskie: „Orfeusz + Eurydyka = WNM” (2005),
przetworzona  historia  miłosna  mitycznych  kochanków ;  „Lot  nad  Panamą”  (2006) na
podstawie bajki Janoscha „Ach, jaka cudowna jest Panama”; ”Alicja” (2008) z inspiracji
„Alicją w Krainie Czarów” oraz osobą jednej z aktorek – autystki, Marty Stańczyk, dalej
happening „Miasto, Manifest” (2009), który krytycznie odnosił  się do „(nie)obecności”
osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta. Kolejnym spektaklem był „Portret” (2010),
nietypowa  podróż  do  środka  głowy.  Przedstawienie  zostało  zainspirowane  książką
Michele  Lemieux  pt.  „Burzowa  noc”  (książka  wyróżniona  w  Niemczech  specjalną
nagrodą  w  kategorii  literatura  młodzieżowa).  W  2011  roku  w  ramach  projektu  dla
Muzeum Historii Żydów Polskich, grupa przygotowała performance pt. „Uwaga, Purim!”,
prezentowany  na  scenie  Teatru  Studio  im.  Stanisława  Witkiewicza  w  Warszawie.
Następnie powstało przedstawienie dla dzieci w wieku 3-7 lat  „Ja jestem ja”. Premiera
odbyła się  w 2011 w Teatrze Baj  w Warszawie.  W 2012 r.  Teatr  21 po raz pierwszy
zaprezentował się za granicą. Wraz z toruńskim artystą Stefanem Kornackim zawędrował
aż  do  Kijowa,  gdzie  zainscenizował  cztery  performance  w  przestrzeni  miejskiej.  W
listopadzie  wystąpił  zaś  na  NormalFestival  w Pradze.  W grudniu  odbyła  się  premiera
spektaklu  „I  my  wszyscy.  Odcinek  0”. W czerwcu  2013 r.  było  ono prezentowane  na
Festiwalu Malta w Poznaniu oraz Festiwalu Wioska Teatralna w Węgajtach (lipiec, 2013).
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Rok  2013  to  wyjątkowy  okres  dla  naszego  zespołu.  Przygotowaliśmy  w  nim  dwie
premiery:  we  wrześniu  monodram  „Śmiertelnie  trudna  gra”,  a  w  grudniu  –  „Statek
miłości. Odcinek 1”.
Źródło: winwin.org.pl

Belweder w Warszawie 
Pałac  Belwederski znajduje  się  w  Śródmieściu Warszawy,  na  Ujazdowie,  przy  ul.
Belwederskiej 54/56.  Klasycystyczny budynek  powstał  w  latach  1819–1822  według
projektu Jakuba Kubickiego w miejscu pałacu barokowego wzniesionego według projektu
Jakuba Fontany. W latach 1918–1922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1922–1926 i
1989–1993 siedziba  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pałac to przebudowana przez
Jakuba Kubickiego w latach 1818–1822 XVII-wieczna willa Krzysztofa Zygmunta Paca.
Posiadłość belwederska od 1820 roku do przełomu XIX i XX wieku była połączona z
sąsiadującym z nim folwarkiem na Sielcach. Belweder odgrywał ważną rolę podczas nocy
listopadowej.  Podczas  szturmu  na  Belweder  nie  udało  się  ująć  wielkiego  księcia
Konstantego,  który zbiegł  z  pałacu i  z  Warszawy w kobiecym przebraniu.  W czasie  I
wojny  światowej mieszkał  w nim w latach  1915-1918  generał-gubernator  warszawski
Hans  Hartwig  von  Beseler,  któremu  to  dobra  belwederskie  i  sieleckie  zawdzięczają
przyłączenie do terytorium miasta Warszawy. 9 listopada 1918 pałac został przejęty przez
patrol  żandarmerii  pod  dowództwem  Teofila  Neya.  Pałac  był  w  1918  roku  siedzibą
Naczelnika  Państwa  Józefa  Piłsudskiego,  a  następnie  siedzibą  prezydenta  Gabriela
Narutowicza oraz prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Po Przewrocie majowym w
1926 roku w pałacu, jako minister spraw wojskowych, ponownie mieszkał Józef Piłsudski,
aż do swojej śmierci w 1935 roku. W latach 1935-1939 w pałacu mieściło się muzeum
poświęcone pamięci Józefa Piłsudskiego. W okresie okupacji był warszawską rezydencją
generalnego gubernatora Hansa Franka. W latach 1940–1943 w pałacu przeprowadzono
rozległe  prace  budowlane[5].  Po  1947  roku  był  siedzibą  prezydenta  Rzeczypospolitej
Polskiej Bolesława  Bieruta,  a  od  1952  roku  przewodniczącego  Rady  Państwa.  Po
"Okrągłym Stole" i powstaniu  III Rzeczypospolitej, w 1989 roku pałac stał się siedzibą
prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, a od 1990 siedzibą prezydenta Lecha Wałęsy, który
w 1994 roku podjął decyzję o przeniesieniu siedziby prezydenckiej do dawnego  Pałacu
Radziwiłłów (obecnie Prezydenckiego) przy Krakowskim Przedmieściu 46/48.  W latach
1998-2001  przeprowadzono  kompleksowy  remont  pałacu  belwederskiego.  Obecnie
Belweder pozostaje własnością Kancelarii  Prezydenta RP i jest miejscem zamieszkania
prezydenta RP oraz jego rodziny. Ze względu na konotacje historyczne szczególnie chętnie
wykorzystywany  jest  podczas  uroczystości  o  charakterze  wojskowym,  np.  podczas
wręczania  nominacji  generalskich oraz  spotkań  dyplomatycznych  prezydenta  bądź
premiera z zagranicznymi przywódcami. W okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego stał
się  również  miejscem  spotkań  Rady  Gabinetowej.  Po  śmierci  prezydenta  Lecha
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Kaczyńskiego,  wykonujący  obowiązki  głowy  państwa  marszałek  Sejmu  Bronisław
Komorowski zakazał organizowania jakichkolwiek oficjalnych uroczystości (z wyjątkiem
żałobnych) w Pałacu Prezydenckim do czasu wyboru i zaprzysiężenia nowego prezydenta.
W związku z tym wszystkie ceremonie z udziałem marszałka Komorowskiego jako p.o.
prezydenta  (np.  wręczenie  nominacji  sędziowskich  i  profesorskich)  odbywały  się  w
Belwederze. Po wygranych przez  Bronisława Komorowskiego wyborach prezydenckich
ogłoszono,  że  nowy  prezydent  docelowo  zamieszka  w  Belwederze,  jednak  pracować
będzie w Pałacu Prezydenckim.
Ciekawostki

 5 października 1939 podczas swojej jedynej wizyty w okupowanej Warszawie, po
zakończeniu  defilady  wojsk  niemieckich  w  Alejach  Ujazdowskich,  gabinet
marszałka Józefa Piłsudskiego w Belwederze zwiedził Adolf Hitler.
                                       Materiał przygotowała na podstawie  Wikipedii Katarzyna Uszyńska

Skąd się wzięła tradycja ubierania choinki?

Nikt chyba nie wyobraża sobie świąt  Bożego Narodzenia bez choinki.  Nawet jeśli  nie
występuje ona w tradycyjnej formie żywego drzewka bożonarodzeniowego, ozdobionego
bombkami  i  kolorowymi  światełkami.  W Polsce  jest  to  jedna  z  najnowszych  tradycji
wigilijnych,  bo  pojawiła  się  u  nas  dopiero  na  przełomie  XVIII  i  XIX  wieku,  a
przywędrowała  z  Niemiec.  Początkowo  dekorowanie  choinki przyjęło  się  tylko  w
miastach. Na wsi długo dominowała ludowa ozdoba, tak zwana „podłaźniczka”. Była to
ucięta gałąź  sosny, świerku lub jodły wieszana pod sufitem. Na niej również wieszano
dekoracje, które potem przeniesiono właśnie na choinkę. Ubieranie choinki przyjęło się w
domach katolickich, jednak nie od razu zostało zaaprobowane przez Kościół. Tradycja ta
istniała już u pogan i miała charakter magicznego rytuału mającego zapewnić ludziom
bezpieczeństwo, dostatek, zdrowie i  szczęście. Dekoracje na choinkę były swego rodzaju
talizmanem dla domu i chroniły go przed złymi duchami. Tradycyjnie ubiera się sosnę lub
jodłę. Według ludowych wierzeń drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol życia,
odradzania  się,  trwania  i  płodności.  Według  wierzeń  kościelnych  zieleń  choinki
symbolizuje nadzieję. W drzewku bożonarodzeniowym kryje się zarówno świecka, jak i
kościelna symbolika. Jego zielony kolor oznacza witalność i narodziny życia.

Choinkowe dekoracje nigdy nie były przypadkowe. Dawniej na drzewku wieszano ciastka,
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orzechy, jabłka, kawałki opłatka, także ozdoby z papieru, czy słomy. Zawsze na gałązkach
umieszczano  zapalone  świeczki  i  zimne  ognie.
Niektóre z tych dekoracji są wieszane na drzewkach do dnia dzisiejszego. Każdy element
ma swoją własną symbolikę:

 Jabłka: mają zapewnić zdrowie i urodę, według wierzeń kościelnych symbolizują
rajską jabłoń. 

 Orzechy: zawijane w sreberka przynoszą dobrobyt i siłę. 
 Łańcuchy: wzmacniają rodzinne więzi. 
 Światełka: to światło broniące przed ciemnościami i złem. 
 Gwiazda betlejemska: ma pomagać w powrotach do domu. 
 Dzwoneczki: oznaczają dobrą nowinę i radość. 

Współczesne  dekoracje  choinkowe nie  są  już  tak  symboliczne.  Na ogół  wieszamy na
drzewku szklane bombki, kolorowe i błyszczące łańcuchy, elektryczne światełka, chociaż
pojawiają się również te tradycyjne elementy – gwiazda betlejemska, łańcuchy, orzechy,
czy cukierki – jak niegdyś ciastka i pierniki. Elektryczne światełka zastępują świeczki i
również są kontynuacją tej tradycji.

Materiał przygotowała na podstawie  Wikipedii Katarzyna Uszyńska
 

Foto – ZagadkaFoto – Zagadka

Mamy dla naszych Czytelników zagadkę. 
Proszę zgadnąć, kto z naszych pracowników znajduje się na tym zdjęciu.

Życzymy powodzenia :) 

Podpowiedź znajduje się na ostatniej stronie gazetki
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Odp. na Foto-Zagadkę: na zdjęciu znajduje się terapeutka p. Katarzyna Zduńska
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ROZRYWKAROZRYWKA

1. zielone drzewko ubierane na Święta Bożego 
Narodzenia
2. dwie deski służące do zjeżdżania z górki
3. może być betlejemska lub estrady
4. łóżeczko Pana Jezusa
5. w zimę nosi się ją na głowie
6. zimowe grube palto uszyte z owczej skóry
7. podstawka pod choinkę
8. zimowa „ochrona” szyi
9. kolorowe kule, które wieszamy na choince
10. Mama Pana Jezusa
11. znajdujemy je w Wigilię pod choinką
12. biały puch spadający zimą z nieba
13. zimowe buty z wysoką cholewką
14. pora roku zaczynająca się 21grudnia
15. suszona trawa, której źdźbła kładzie się w Wigilię 
pod obrus 
16. tata Pana Jezusa na ziemi
17. w zimę lepimy go ze śniegu
18. pieśni, które śpiewamy w okresie Bożego 
Narodzenia
19. „buty” służące do jeżdżenia po lodzie
20. dzielimy się nim przy wigilijnym stole
21. ma imieniny 6 grudnia, przynosi prezenty
22. pierwsza Msza św. poranna, którą odprawia się 
tylko w adwencie
23. rosną św. Mikołajowi nad brodą
24. rodzi się w wigilijną noc
25. miesiąc kończący rok
26. gotuje się go z kapusty kiszonej
27. na imieniny 24 grudnia
28. unosi się zimą z komina
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