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P O W I A T

ZOSTAÑ W. MIKO£AJEM

WIÊTA, WIÊTA...
Bo¿e Narodzenie to czas najbar-

ta bêd¹ smutne i samotne, czy ogrza-

nie przystrojona choinka, a pod ni¹

¿e nasza pomoc nie wystarczy, by

dziej oczekiwany przez dzieci. Piêk-

prezenty od wiêtego Miko³aja lub

przyniesione przez Dzieci¹tko, wieczerza z³o¿ona z postnych potraw,

wyprawa onie¿on¹ drog¹ na Paster-

kê. Wszêdzie zapach pomarañczy,
suszonych liwek i orzechów.

Bo¿e Narodzenie, dla niektórych

doros³ych, to najgorszy czas w roku.

Wielkie zakupy, wielkie sprz¹tanie i
gotowanie, wizyty krewnych i zna-

jomych. W takich warunkach nie da
siê przecie¿ odpocz¹æ. S¹

te¿ tacy,

co bior¹ urlop i wyje¿d¿aj¹ na tak

zwane wi¹teczne wczasy, na go-

ca³kowicie odmieniæ ich los, byæ mo¿e

noci mawiano, ¿e kropla dr¹¿y ka-

ta w naszej tradycji. wiêta, na które

wszyscy czekamy z utêsknieniem.

wiêta, do których przygotowujemy
siê d³ugo i starannie. S¹ to dni, kiedy

powiêcamy wiêcej czasu i ciep³a

swojej rodzinie, bliskim i nieznajomym. Gdy siadamy do kolacji wigi-

lijnej, stawiamy dodatkowe nakry-

cia dla tych, którzy nie maj¹ z kim
podzieliæ siê op³atkiem. W ten dzieñ

nikt nie powinien byæ samotny i
opuszczony.

Okres przedwi¹teczny to czas,

rytatywnych i odnosz¹ one najlep-

szy skutek. Organizowane s¹ liczne
imprezy, podczas których dzieci z

najubo¿szych rodzin otrzymuj¹ pre-

zenty. Miko³aj odwiedza domy dziec-

ka, wietlice socjoterapeutyczne,

szpitale i dzieciêce hospicja, wywo-

³uj¹c umiech na twarzach dzieci najbardziej pokrzywdzonych przez los.

Przez ca³y Adwent mo¿emy spotkaæ

w sklepach kosze i pojemniki z prob¹

kocio³y. Zbierane s¹ równie¿ pieni¹-

dze  czêsto w³anie na potrzeby

dach, ¿alach, wybacza siê ludzkie

ofiary wiernych s¹ znacznie hojniej-

b³êdy i u³omnoci. Ludzie bez wzglê-

rozb³yniêciu pierwszej gwiazdy za-

si¹æ do wieczerzy wigilijnej. W tym
dniu nie ma k³ótni, sporów, wszy-

scy staraj¹ siê byæ wyrozumiali dla

innych, bardziej uczynni, serdeczni.

tacy. Okazuje siê, ¿e w³anie wtedy
sze.

Wszyscy znamy apele By god-

nie prze¿yæ wiêta czy O umiech

dzieci. Odpowiedzmy na nie. Ot tak,

po ludzku, po chrzecijañsku, po naszemu.

G³ówny bohater nadchodz¹cych

wi¹t  Jezus  przyszed³ na wiat w

ubogiej stajence i po narodzinach zo-

Musimy o tym pamiêtaæ...

sta³ po³o¿ony w zwyk³ym ¿³obie. Ten
motyw przewija siê w wielu polskich

Kim bylibymy bez bo¿onaro-

kolêdach. Trudno zatem dziwiæ siê,

dzieciêc¹ wyobraniê i otacza maje-

maleñkiego dziecka i ¿yj¹cej w bie-

dzeniowej tradycji, która kszta³tuje

statem nasze przysz³e losy?

¿e Bo¿e Narodzenie, skupione wokó³

dzie wiêtej Rodziny, jest w pewnym

Wokó³ nas ¿yje bardzo wielu, dla

których wiêta Bo¿ego Narodzenia

wcale nie s¹ okresem szczególnej

szczêliwoci, wcale nie kojarz¹ siê
z ciep³em i radoci¹.

sensie wiêtem tych najs³abszych,

najbardziej poszkodowanych przez

los.

Musimy o tym pamiêtaæ...

Wokó³ nas ¿yje bardzo wielu po-

Ma³gorzata £oskot

s³ych. To od nas zale¿y, czy ich wiê-

Psychologiczno-Pedagogiczna

trzebuj¹cych, tak dzieci, jak i doro-

Poradnia

Przyjdcie na Jarmark
Bo¿onarodzeniowy!

Tak koncertowano w zesz³ym roku, a w tym?

iloæ

O tegorocznych miko³ajkach

uczniowie klasy II technikum w za-

wodzie technik ekonomista a za-

czêli

myleæ ju¿ na pocz¹tku listo-

pada, kiedy to wyp³yn¹³ pomys³

wyjazdu do kogo, kto bardziej ni¿
my wierzy w wiêtego Miko³aja. I

w³anie w tym momencie zrodzi³ siê

projekt wyjazdu do uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy Domu

Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem.

Ca³a klasa intensywnie rozpoczê³a

przygotowania, a pracy by³o du¿o:

przygotowaæ strój wiêtego Miko³a-

ja i jego pomocników, zebraæ prezenty, zorganizowaæ wyjazd. Miko³aj-

znosili czekolady,
ciastka, cukierki,

batony, kleje, blo-

ki, zeszyty, kredki, o³ówki, d³ugopisy itp.

6 grudnia po-

jechalimy do Za-

wadzkiego, gdzie

czekali

na

nas

uczniowie ZSS
przy DPS- powi-

tano nas bardzo

serdecznie, by³o
spotkanie z Mi-

ko³ajem, diab³y

³y cukierkami, wspólnie piewalimy
pyszne ciasto. Uczniowie, nauczy-

ciele i pani dyrektor podziêkowali
nam za przyjazd.

Mamy nadziejê, ¿e znowu uda

nam siê odwiedziæ uczniów ZSS w

Zawadzkiem, zreszt¹ zrobione przez

zebranych pre-

nas zdjêcia bêd¹ przypominaæ, ¿e

siê ca³kiem spo-

ni¿ otrzymywaæ.

ra. Przez 3 tygo-

wodzi siê gorzej ni¿ nam  o chorych,

Przed Bo¿ym Narodzeniem ma

a

zentów okaza³a

kle pamiêtamy o tych, którym po-

ubogich przeznaczane s¹ wp³ywy z

du na stan, stopieñ pokrewieñstwa

szko³y

w którym znacznie czêciej ni¿ zwy-

wa¿niejszy dzieñ wi¹teczny roku.

gromadz¹ siê wspólnie, aby zaraz po

24 klasy z naszej

nas?

nociowych przeznaczonych dla naj-

Wigilia Bo¿ego Narodzenia - naj-

uczestniczy³y

pliwie kamieñ ludzkiej niedoli wokó³

ubo¿szych. Takie akcje organizuj¹ te¿

W tym dniu zapomina siê o krzyw-

s z k o l n y c h

szej pomocy dr¹¿my powoli i cier-

o wk³adanie do nich produktów ¿yw-

Musimy o tym pamiêtaæ...

czy i artyku³ów

Mo¿e wiêc po prostu kroplami na-

miejsce najwiêksza liczba akcji cha-

kolêdy, bawilimy siê, tañczyli, jedli

zbiórce s³ody-

mieñ nie si³¹, lecz czêstym padaniem.

dzenia to najbardziej uroczyste wiê-

rozdawa³y klapsy, anio³ki czêstowa-

okaza³ siê roz-

Nie szkodzi  wszak ju¿ w staro¿yt-

bezdomnych, biednych, zaniedbywa-

nastrój

przestrzeniaæ i w

kowy

bêdzie tylko kropl¹ w morzu potrzeb.

nych, opuszczonych.

A jednak - wiêta Bo¿ego Naro-

czyli miko³ajkowa akcja
w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1

ne ciep³em naszej ¿yczliwoci. S¹dzê,

towe.

S T R Z E L E C K I

dnie uczniowie

du¿o radoniej jest prezenty dawaæ

Aleksandra Wnuk-Cejzik

