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Bo¿e Narodzenie

Niech wiêta Bo¿ego Narodzenia,

Pusty rynek. Nad dachami

Gwiazda. wieci ka¿dy dom.

czas radoci i pokoju,

W zamyleniu, uliczkami,

up³yn¹ Pañstwu

Idê, tul¹c wiêtoæ wi¹t.

w atmosferze rodzinnego ciep³a i mi³oci,

Wielobarwne w oknach b³yski

z dala od trosk i k³opotów,

I zabawek kusi czar.

Radoæ dzieci, piew ko³yski,

a nadchodz¹cy Nowy 2006 Rok

Trwa kruchego szczêcia dar.

przyniesie to, o czym Pañstwo marzycie
i pomno¿y to, czym ju¿ mo¿ecie siê cieszyæ.

Wiêc opuszczam mury miasta,

Idê polom bia³ym rad.

Zachwyt w dr¿eniu wiêtym
wzrasta:

Rada i Zarz¹d

Jak jest wielki cichy wiat!

Powiatu Strzeleckiego

Szopka ustawiona na strzeleckim Placu ¯eromskiego stanowi odniesienie

do jednej z najpiêkniejszych kolêd i doskonale wpisuje siê w najdawniejsze

tradycje odtworzenia stajenki

Zanim nadejdzie
Cicha Noc...

przestrzeni zamieszkuj¹ ludzie ró¿nych kultur i narodowoci.

l¹ska Wigilia
czas, na który wiêkszoæ ludzi czeka
z utêsknieniem. Dzieci - z niecierpli-

woci¹ na prezenty pod choink¹. Doroli na to, aby odpocz¹æ, spotkaæ siê

kiej przestrzeni zamieszkuj¹ ludzie

ró¿nych kultur i narodowoci.

Wigilia nazywana jest czêsto wi-

lij¹ albo wiêtym wieczorem (niem. Heilig Abend)

za rok zostanie zorganizowany przez Zarz¹d Powiatowy TSKN i strzelecki
cd. na str 6

To dzieñ symboliczny. Do dzi

zachowa³o siê powiedzenie: Jaki w

wilijo, taki przez ca³y rok.

W tym dniu przestrzegano zaka-

zu podejmowania siê trudniejszych

prac i ha³asowania. To ostatnie ze

Weihnachtsmarkt 2006

ta mia³a uchroniæ od chorób przez ca³y

rok. Istnia³a tak¿e inna interpretacja
zwyczaju, a mianowicie, kto nie wy-

nie region l¹ska, gdzie na niewiel-

oczekiwania i przygotowañ do Bo¿ego Narodzenia ju¿ siê koñczy. I dopiero

ki, czyli zaloæ chroboka. Praktyka

bêdzie pijakiem przez ca³y nastêpny

dycje. Tu bardzo ciekawy jest w³a-

Na drugi TAKI koncert trzeba bêdzie poczekaæ ca³y rok. Bo teraz czas

kowo nale¿a³o wypiæ kieliszek wód-

Czas Bo¿ego Narodzenia jak ¿aden

inny obfituje w ró¿nego rodzaju tra-

wzglêdu na dusze zmar³ych, które jak

wierzono w tym dniu s¹ obecne wród

ciê wskrzesz¹

Czasie pe³en Bo¿ych ³ask!

T³umaczy³ ks. Jerzy Szymik

ludzi. W Wigilijny poranek obowi¹z-

z rodzin¹ i znajomymi, a kilka dni
póniej - zaszaleæ w noc sylwestrow¹.

DFK kolejny Weihnachtsmarkt.

Kolêd dwiêki niech

Bardzo ciekawy jest w³anie region l¹ska, gdzie na niewielkiej

wiêta Bo¿ego Narodzenia to

Gwiazdy niby ³y¿wy krzesz¹

nie¿ne iskry, cudów blask.

Tam, gdzie
jemio³ê
zast¹pi³a choinka

pije w ten dzieñ kieliszka wódki ten

rok.

Ca³y dzieñ przebiega³ pod zna-

kiem przygotowañ wi¹tecznych. Do
obowi¹zków gospodarza nale¿a³o

uporz¹dkowanie obejcia i przygo-

towanie dla inwentarza karmy na
okres wi¹t. Na kobietach spoczywa³ obowi¹zek przygotowania wie-

czerzy wigilijnej, a tak¿e przygotowania wszystkiego na dwa dni wi¹t,

aby wtedy nikomu niczego nie zabrak³o. Jednak trudniejsze prace, po-

wa¿niejsze porz¹dki nale¿a³o mieæ w

tym dniu ju¿ za sob¹.

Pani Helena Gardynik dzi
mieszka w Zawadzkiem, ale pochodzi z zupe³nie innych stron. I
wspomina tamtejsze wigilijne i
wi¹teczne zwyczaje.
-

W Górach wiêtokrzyskich, w

okolicach miejscowoci Opatów i

Baækowice, ludzie obchodzili wiêta

skromnie pod wzglêdem material-

nym, za to bardzo bogato duchowo.
By³ to i jest do dzi okres wielkiego
oczekiwania i radoci na przyjcie

Bo¿ego Dzieci¹tka, a tak¿e czas od-

poczynku po trudach pracy w go-

spodarstwie i polu. Pocz¹tkowo w
domostwach nie goci³a wystrojona

cd. na str 4

choinka, lecz u progu drzwi wejciowych wieszano jemio³ê  symbol ra-

doci, mi³oci i dobroci, jaka mia³a
sp³yn¹æ na mieszkañców podczas

wi¹t i na ca³y przysz³y rok. Dopie-

ro póniej, w latach piêædziesi¹tych,
zacz¹³ i do tych wiosek nap³ywaæ z

Zachodu trend zdobienia choinek. Ale
nie by³o tutaj mowy o bombkach,

wiate³kach czy lametach. Choinkê
przyozdabiano darami natury i s³od-

kociami w³asnego wyrobu. Nie mog³o zatem zabrakn¹æ ³añcuchów prze-

platanych ze s³omy i k³osów zbó¿,

ró¿nego kszta³tu pierników i cukier-

ków. Chocia¿ nie wszyscy wieszali

na choince zawiniête w b³yszcz¹ce
papierki cukierki - mog³o sobie na to
pozwoliæ tylko co bogatsze domo-

stwo, bo po cukierki jecha³o siê fur-

mank¹ do miasta na pobliski targ.

Czêæ tegorocznego Jarmarku Bo¿onarodzeniowego odbywa³a sie w
prawdziwie zimowej scenerii

Tegoroczna Wigilia w strzeleckim Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1

cd. na str 4

